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VAN DE REDACTIE 
 
Het kan er zo mooi zijn (vrij naar Guus Meeuwis) 
 
Dit tennisseizoen was een jaar van mooie dingen. De 
accommodatie was al bovengemiddeld, maar is met de nieuwe 
banen en de facelift van de bestrating en de tuinperken nog nooit 
zo mooi geweest. Ook mooi en vertederend was de opening van 
het nieuwe complex door Geartsje Spoelstra en kleindochter 
Willemijn. 
 
Mooi en uitermate gezellig waren weer de 
clubkampioenschappen, waarbij de deelname opnieuw uniek-
enorm was.  Zo mooi praten als bij de prijsuitreiking kan Hans J. 
alleen.  Verrassende koppels, mooie partijen en terechte 
winnaars. Mooi gesproken. 
 
Het weer begon niet mooi maar eindigde zo mooi. De heathers hoefden bijna niet aan. Mooi 
voor het milieu. De kantineomzet was nog nooit zo hoog. Een mooie debet post. 
Mooi en gebruikersvriendelijk was en is ook de LTC IJlst WEBSITE. De oude foto’s roepen 
mooie herinneringen op. De wedstrijdkalender en de uitslagen waren altijd mooi op tijd te 
raadplegen. 
 
Mooi,  en een verrassende geste, waren de MAAT-pet en MAAT-klep met de mooie moraal: 
want het is ook leuk als je eens iets krijgt als je niet de beste bent. 
Mooi is ook hoe Nelly Johan en andersom naar een hoger niveau hebben getild. Nelly: 
volgend jaar a-poule! 
Een mooi gegeven is dat Allard nog steeds de nestor is van de racketavond. 
Zoook Leo de barkeeper is van de vrijdagochtend. 
Het aantal competitieteams kan mooi niet meer op 1 bladzijde 
 
Maar mooi bestaat bij minder mooi. 
De banen blijken toch nog een keer om te moeten en de definitieve oplevering is uitgesteld.  
Niet iedereen is komen opdagen bij het kantine- en schoonmaakrooster.  
Het bier was soms op en/of lauw. Maar we zijn toch ook een sportclub… 
Werk en geen werk is een item geworden. 
Door de competitiedruk is de dinsdagavond is niet meer heilig... 
 
De balans 
Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen die velen raken. Tennis kan daarbij een mooie uitlaat 
zijn. Bij LTC IJlst overheersen de positieve sportervaringen op de mooie accommodatie. De 
rest zijn aandachtspunten. (J.S.) 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Het tennisseizoen 2013 door de ogen van een nieuwbakken voorzitter. 
 
Noem het dit jaar maar beschouwingen, want wat is er - weer - veel gebeurd binnen onze 
vereniging!  
 
Trouwens zo’n functie als voorzitter maakt het leven op en rond de banen echt anders.(ik kan 
het iedereen aanraden!) Met enige regelmaat komt er iemand even naast je staan en dan 
begint het gesprek met, zouden jullie of hadden jullie niet (of juist wel) en dan komt er een 
vraag of opmerking. 
Prima hoor, blijf mij en andere bestuursleden rustig bevragen over de gang van zaken binnen 
onze vereniging, dat kan nooit verkeerd zijn. Ik stel dat zeer op prijs. 
 
Natuurlijk is er dit jaar veel gesproken over onze banen. Werden mensen wel eens wat 
ongedurig. Maar de problemen bij de aanleg en realisatie van de nieuwe banen vormden voor 
een belangrijk deel ook de oorzaak van vertraging, waardoor zaken nog niet (verder) zijn 
opgepakt. Het doel van baancommissie en bestuur is steeds geweest: Eerst de banen in 
optimale staat opgeleverd te krijgen en dan ook de officiële goedkeuring van het park door het 
Instituut voor Sportaccommodaties (ISA). Pas daarna zijn we vrij om ons park definitief in te 
richten; dus de netten goed ophangen, de score-borden weer ophangen, de bankjes plaatsen 
enz. enz. Daar gaan wij voor. (Overigens hebben wij de banen al weer in gebruik genomen, 
zie verderop in dit clubblad.) 
 
Start van het seizoen. Wat was het koud! En de banen, ook in de provincie, nog lang niet 
allemaal klaar. Een vuurdoop voor de verenigingscompetitieleidster Andriesje Smit om – 
samen met Maria Brink – voor alle teams een plekje te vinden om de wedstrijden toch maar te 
kunnen spelen. Goed gedaan hoor! 

Maar op enig moment werd het dan toch juli, brak de zon door en hebben we allemaal volop 
kunnen genieten van onze sport. 
De clubkampioenschappen in alle onderdelen, wat was dat een mooi feestje! Vooral doordat 
er van de jongere lichting, vaak nog nieuwe leden een enorme deelname was. Ik hoorde over 
Susanne en Ingrid vertellen; wij wisten nog niet eens goed hoe we moesten staan in zo’n 
dubbel.. Maar wel mee doen, geweldig! En zo waren er meer die gewoon (samen) de banen 
op gingen en met veel plezier aan de wedstrijden mee hebben gedaan. Een hele klus voor de 
technische commissie om – rekening houdend met vele wensen(!) – toch een programma 
samen te stellen. Ook dat is prima geslaagd. 

 
De clubkampioenschappen betekenen – nog meer dan in eerdere jaren – hard werken voor 
die leden die dienst hadden in onze kantine. Samen met de kantinecommissie natuurlijk. Wat 
is het ook leuk dat we zoveel belangstelling tonen voor elkaars wedstrijden. Het stadsleven 
van IJlst en Oosthem - en wijde omgeving - heeft zich in 2013 toch een aantal weken 
voltrokken op en rond de banen van onze vereniging. 
Natuurlijk gaan er dan ook wel eens dingen mis of mindere goed, maar een pluim aan 
iedereen voor de inzet bij al die activiteiten en voor de goede sfeer waarin we met elkaar zijn 
omgegaan. Dat hebben we echt goed gedaan! Houen zo! 
 
Voor dit moment kunnen wij vooral blij zijn met al die actieve mensen binnen onze 
tennisvereniging. Er kunnen natuurlijk altijd leden bij. Laten we dus vooral ons spelletje blijven 
“vieren” , dan nodigen wij daardoor ook mensen uit, want de vlaggen rond de banen laten het 
ons al een tijdje zien:“Zonder jou is er geen Bal aan” , en sporten… ja, dat doe je samen.       
 
                                                                                        Henk Nijland  
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VAN DE BAANCOMMISSIE 
 
In het vorige clubblad had ik nog een oproep aan de vrijwilligers om te komen helpen 
met allerlei werkzaamheden rondom de baan, met name aanleggen terras e.d. 
Daar is massaal gehoor aangegeven en daarom ligt ons park er nu prachtig bij. 
Heel erg bedankt daarvoor! 
 
Wij krijgen van verschillende kanten complimentjes, vooral ook van mensen die ons park voor 
de eerste keer bezoeken. 
Toch kunnen we niet helemaal op onze lauweren gaan rusten, want ook in het vervolg zullen 
we nog wel eens een beroep op jullie moeten doen. 
 -b.v. de ophanging van de winddoeken moet nog verbeterd worden 
-bij de achteringang moet nog gestraat worden e.d. 
-ook de tuintjes vergen onderhoud 
 
Zoals jullie weten zijn de banen nog steeds niet gekeurd, omdat we problemen ondervinden 
met de hardheid van de gravel en daarmee ook de afvoer van het regenwater. 
Op bepaalde plaatsen blijven de banen zacht. De oorzaak daarvan is moeilijk op te sporen. 
De firma Bouma komt nog regelmatig langs voor herstelwerkzaamheden. 
Het systeem van gravel premium plus is betrekkelijk nieuw in Nederland en ook voor de firma 
Bouma. 
We blijven vertrouwen in een goede afloop en hopen dat we met ingang van het volgend 
seizoen echt kunnen profiteren van de voordelen van deze banen, zoals die aan ons beloofd 
zijn. 
 
Gelukkig horen we in het algemeen van onze leden dat de banen op zich prima bespeelbaar 
zijn. 
Dat merken we tijdens de clubkampioenschappen. Er wordt met veel plezier en inzet 
gespeeld. 
 
Dat dit alles mogelijk is komt ook door de inzet van de baancommissie die dit jaar samen met  
Henk Eiling, onze groundsman, veel extra werk heeft verzet om de banen in deze conditie te 
krijgen. 
 
Vanaf deze plek ook een compliment aan jullie en namens de club heel hartelijk bedankt!! 
 
Cor de Jong 
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ONS TENNISPARK ”DE TERP” 
 
29 juni 2013, 
 
een feestelijke dag voor de her-in-gebruik-name van onze geheel vernieuwde tennis 
accommodatie. Jullie zijn het vast met mij eens zijn, het ziet geweldig uit! 
 
Alles nieuw (!); de banen, het hekwerk daar omheen, ons interieur de vrolijk gekleurde 
stoeltjes met de strakke tafeltjes, mooie bankjes op de banen en het terras en al het andere 
tegelwerk, ook helemaal (op-)nieuw gelegd. Het plafond in de kantine is vernieuwd. Zelfs onze 
tuintjes zijn opnieuw aangeplant!  
(onze kantine hebben we toch maar laten staan.) 
Nu nog een beetje verstopt achter de winddoeken, maar het is dan toch maar gerealiseerd; 
een heuse mini baan! Dat is toch hartstikke leuk, daar gaat vooral onze jeugd vast nog veel 
plezier aan beleven. 
 
Gezien het verloop van alle werkzaamheden en de tegenslag waarmee we van doen hebben 
(gehad) was dit feestje - eind juni - wellicht een beetje voorbarig. (Zelfs nu de zomer voorbij is, 
is er nog steeds een “to-do” lijst en gelukkig hebben we ook nog wel een wensenlijstje!) 
Na een te koud voorjaar keken wij allemaal uit naar de warmte van een mooie zomer en onze 
vakanties. Een vakantie periode die binnen onze vereniging toch echt meer dan dik verdiend 
was voor die mensen die zich hebben ingezet voor de vernieuwing van ons park. 
Al met al duurt deze klus echt lang. Wat ook werkelijk veel heeft gevraagd van onze 
vrijwilligers. Ga maar na, veel langer dan gedacht, extra werk en tijd besteden aan deze klus. 
Dan ook nog bij het zoeken naar oplossen van problemen te maken krijgen met 
teleurstellingen als dan net niet dat resultaat te zien is waarop was gehoopt. 
Daarom hebben wij onze eerdere plannen voor deze dag toch maar doorgezet en dus ook 
maar direct gebruik gemaakt van deze gelegenheid om een aantal mensen eens even in het 
zonnetje te zetten. 
 
Dan noemen wij als eerste, het werkelijk en “groot kapitaal” binnen onze vereniging; Onze 
Vrijwilligers. 
In het bijzonder de Baancommissie; 
Voorzitter Cor de Jong  en de andere leden Dominicus Bouma, Eeuwe Postma, Goasse 
Dijkstra, Henk Eiling, Henk Haanstra en Kees van Wagtendonk. 
 
En de mensen die (ook) vanuit het bestuur veel werk hebben verzet;  
Canisius Smit (oud)voorzitter, Dirk Slot penningmeester en Oege Damstra onze secretaris. 
Als blijk van onze dank en waardering en als herinnering aan hun hulp bij deze renovatie 
kregen deze mannen een dinerbon te besteden bij ’t Wapen van IJlst en een door Dirk Slot jr. 
ontworpen (gemaakt bij De Wettersnijer) standaard met het logo van de LTC IJlst. 
 
2e Onze bestuurders in “vroeger jaren”. Ook daarvoor, maar vooral nadat ons park de vorm 
heeft gekregen met een prachtige kantine en vijf banen, zijn zij zo verstandig geweest om 
ervoor te zorgen dat een belangrijk onderdeel ook klopte; onze financiën. Daardoor waren wij 
in de gelegenheid om uitvoering te geven aan de – opnieuw best wel grote – plannen voor 
vernieuwing. Daarom oprecht dank aan alle mensen die daar voor hebben gezorgd.  
Met dat kapitaal was het dus ook in orde! 
 
3e In samenhang met alle werkzaamheden is er ook flink gesnoeid in het groen rondom de 
banen. Daardoor zijn winddoeken nu nog meer van belang. 
Wat is het dan mooi dat we zijn geholpen door zoveel sponsoren. 
Niet alleen met de reclame-uitingen op de doeken, maar ook verder maakt zo’n renovatie toch 
wel wat los. Ondernemers/Bedrijven die hulp aanbieden, met suggesties komen als er 
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uitvoeringsproblemen zijn, die voor een zacht prijsje leveren of zelfs spullen en diensten ter 
beschikking stellen. 
Dat is meer dan alleen maar een kwestie van reclame maken, maar ook van betrokken zijn bij 
onze vereniging. Daarvoor ook heel hartelijk dank aan alle sponsoren. 
 
4e Het maken van plannen is natuurlijk ook best spannend voor ons, als club van tennissers. 
Maar als die plannen dan worden uitgevoerd hebben ze ook gevolgen voor anderen, 
bijvoorbeeld voor de omwonenden. 
De families De Vries, Dirk en Gerdien, Watze en Marja 
Ook zij hebben ondervonden dat onze banen werden gerenoveerd. Daar zullen zij ook best 
wel eens last van hebben gehad, als ik alleen al denk aan de modder, gravel op het weggetje 
hierachter, de aan- en afvoer van spullen. Zeker is ook dat zij ons geweldig hebben 
voortgeholpen toen we ruimte nodig hadden voor het gravel of het nou Gravel Plus Premium 
was of wat anders! Dat horen wij ook wel eens heel anders 
Daarom bedankt voor jullie geduld en hulp in de afgelopen periode. 
 
Gelukkig konden we ook een beroep doen op veel andere leden als er weer extra menskracht 
nodig was. Zo’n zaterdagmorgen even met elkaar een bakje doen, dan even een paar uurtjes 
aan de slag is trouwens ook altijd gezellig. 
Maar ook daarvoor dank voor alle medewerking. 
 
Voor het opnieuw in gebruik nemen van de banen hebben wij even gekeken naar een 
optreden door drie jonge dames, echt nog maar pas lid van onze vereniging.  
     Dorien, Fardou en Willemijn 
 
En, iemand die al heel lang lid is van deze vereniging, Geartsje Spoelstra. 
Niet zomaar alleen een lid van deze vereniging maar ook al 13 (!) keer kampioen. Daarom 
hadden wij bedacht dat zij maar even moest spelen met een handicap, zie foto.( Later werd 
mij duidelijk dat Willemijn een kleindochter is van Geartsje. Dat is toch een mooie 
bijkomstigheid bij deze gelegenheid) 
 
Op baan drie – toch wel het centre court en met alle publiek erbij - sloegen alle drie meisjes – 
om de beurt - een bal naar Geartsje Spoelstra, en mocht zij proberen die ook even terug te 
slaan. 
Dat ging natuurlijk prima en daarmee hebben zij samen de banen weer in gebruik genomen 
voor jong en ouder! 
Fijn dat jullie hier alle vier aan mee wilden werken, bedankt. 
 
Voor de organisatie van deze - met de “Open Dag van de LTC IJlst“ gecombineerde - dag zijn 
ook weer mensen actief geweest, dank jullie wel Sonja en kantinecommissie/-diensten , 
Johan, Oege en Raoul, onze tennisleraar die ook de hele dag actief aanwezig was. 
 
Daarna hebben wij nog gekeken naar een demonstratie wedstrijd tussen onze kampioen bij de 
heren, dit jaar èn vorig jaar, Corneel Timmermans en – dit seizoen voor het eerst - onze 
tennisleraar Raoul Lockhorst. 
Dank jullie wel voor de demonstratie van ons zo mooie spelletje. 
 
Onder het genot van een drankje, lekker gebak - oranjekoek van Bakkerij de Boer mèt het 
LTC IJlst logo erop (!)- en belegde broodjes enz. hebben we daarna nog een gezellige 
tennisavond met elkaar beleefd. De muziek is verzorgd door Luko Koopman en Sjierk 
Hondema (et compagnie!). 
 
Namens het bestuur 
Henk Nijland 
voorzitter 
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TERUGBLIK VOORJAARSCOMPETITIE 2013 
 
De verwachtingen waren hooggespannen, want dit jaar kon er competitie gespeeld worden op 
ons park met een nieuwe baansoort, namelijk gravel premium plus. Helaas waren de 
weergoden ons niet goed gezind. In de maand maart zouden de banen bespeelbaar zijn, maar 
door harde wind en nog vele nachten met vorst liep de planning van de werkzaamheden veel 
vertraging op.  
 
Begin april konden de eerste  weken geen wedstrijden gespeeld worden op ons park. De 
meeste wedstrijden konden gespeeld worden op parken in de buurt of in de hal.  Er werd 
uitgeweken naar De Vliegende bal in Sneek, Ysbrechtum en ook Joure. Het was soms een 
hele puzzel om alle teams weer een plekje te geven, maar gelukkig konden de meeste 
wedstrijden toch gespeeld worden op de aangegeven speeldata. 
 
Dit jaar hadden we voor het eerst 2 damesteams op de dinsdagavond. De dames hebben 
prima gespeeld, het was voor de meeste van deze dames de eerste keer dat ze competitie 
gingen spelen. 
 
Ook op de zaterdag hadden we er een nieuwe herenteam bij met als aanvoerder Riekel Koot. 
Er werd fanatiek gespeeld.  
 
Het dinsdagmiddagteam onder aanvoering van Marijke Slot werd kampioen, het was nog even 
heel spannend, maar de uitslag van de onderlinge wedstrijd was bepalend. 
Gefeliciteerd dames, een verdiende promotie naar de 2e klasse. 
 
Het donderdagmiddag damesteam, met als aanvoerder Afke Jansma, speelt al jaren in de 
hoofdklasse en zijn dit jaar ook kampioen geworden! Een prachtig resultaat.  
 
Volgend jaar hopen we dat alle teams weer aan de regiocompetitie zullen deelnemen.  
Aanvoerders geef je team op tijd op! (voor 1 december 2013) 
 
Andriesje Smit VCL(verenigingscompetitie leider) 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2013 
 
Wat een enorme deelname dit jaar bij de Dubbel- en  Mixclubkampioenschappen. In beide 
categorieën maar liefst 44 koppels. De deelname bij de Enkelkampioenschappen bleef daar 
een beetje bij achter maar daarvan geven we Bruce Springsteen de schuld die niet met onze 
vereniging in overleg trad om zijn optreden op onze activiteiten af te stemmen.  
 
Corneel Timmermans prolongeerde zijn titel in de HE-A maar had een zware kluif aan Cor de 
Jong. Cor’s vrouw, Alie de Jong, deed het net iets beter dan haar man en haalde opnieuw de 
titel binnen in de DE-A, voor de taaie Maaike Zijlstra die keurig 2e werd. Zoonlief  Riekel Koot, 
die al een paar jaar in de top van de B’s meedraait, pakte nu de titel in de HE-B en mag het 
een stapje hoger proberen. Rudy Bosma liet zien dat hij ook op weg is naar een hogere positie 
maar moest nog even genoegen nemen met de 2e plaats. Misschien tot haar eigen verrassing 
pakte Antje Osinga de titel bij de DE-B met Chiela Kempenaar als knappe tweede. 

 
In de DD-A dit jaar 
opnieuw de titel voor 
Japke Postma nu 
spelend met Durkje 
Bouma. Zij waren te 
sterk voor het 
geroutineerde koppel 
Alie de Jong en Afke 
Jansma. Bij de HD-A 
konden vader Koos en 
zoon Jesper het nog 
niet helemaal 
bolwerken tegen het al 
jaren in de top 
spelende koppel 
Dominicus Bouma en 
Hans Jansma. Bij de 
DD-B viel Antje 
Osinga opnieuw in de 
prijzen. Samen met de 

steeds sterker wordende Wiep Wiersma behaalden ze de 1e plaats tegen het geroutineerde 
koppel Meta van der Veen en Geeske Ykema (2e). In de HD-B succes voor de na ongeveer 10 
jaar? opnieuw debuterende Jacob de Vries die Tjerk Bakker meetrok naar een hoger nivo. Zij 
versloegen de goed spelende Wilfried Nijland en Evert Schreur twee keer (zowel in de poule 
als in de finale). Dan ben je de terechte kampioen. 
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De 1e prijs in de Mix-A 
werd dit jaar opnieuw een 
prooi voor het bijzonder 
goed op elkaar 
ingespeelde koppel Japke 
Postma en Corneel 
Timmermans. Afke en 
Hans Jansma (2e) blijven 
op het vinkentouw zitten 
om hen eens van de 
troon te stoten maar 
zitten voorlopig even in 
de wachtkamer.  
 
In de Mix-B ging de 
eerste prijs naar 
Folsgeare waar het 
koppel/stel/echtpaar 
Kaptein de baas was over 
de slimme Nellie de Vries 
en de elk jaar steeds 

beter presterende Johan Frankena. 
De overige prijswinnaars staan in 
onderstaand overzicht maar na zulke 
succesvolle clubkampioenschappen mag 
elke deelnemer zich een beetje winnaar 
voelen. Ondanks de soms felle strijd die 
geleverd werd vierde de sportiviteit hoogtij. 
En dat is heel belangrijk bij de plaatselijke 
clubkampioenschappen omdat je elkaar 
altijd weer tegenkomt. Dus spelers en 
speelsters allemaal heel hartelijk dank voor 
jullie deelname. Het was een topseizoen. 
 
De TC 
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 Heren Enkel A:  Heren Enkel B: 

1e Corneel Timmermans 1e Riekel Koot 

2e Cor de Jong  2e Rudy Bosma 

3e  Jeroen Brink 3e  Geert Jan Vervoort 

 

 Dames  Enkel A:  Dames Enkel B: 

1e Alie de Jong  1e Antje Osinga 

2e Maaike Zijlstra 2e Chiela Kempenaar 

3e  Erna Kaptein 3e  Marianne de Boer 

 

 Heren Dubbel A:  Heren Dubbel B: 

1e Dominicus Bouma  en Hans Jansma 1e Jacob de Vries en Tjerk Bakker 

2e Koos en Jesper Nederhoed 2e Wilfried Nijland en Evert Schreur 

3e  Hein Quarré en Jeroen Brink 3e  Geert Jan Vervoort en Sytze de Vries 

 

 Dames  Dubbel A:  Dames Dubbel B: 

1e Japke Postma en Durkje Bouma 1e Antje Osinga en Wiep Wiersma 

2e Alie de Jong en Afke Jansma 2e Meta van der Veen en Geeske Ykema 

3e  Susanne en Marijke Slot 3e  Jannie Koopman en Nellie de Vries 

 

 Mix Dubbel A:  Mix Dubbel B: 

1e Japke Postma en Corneel 
Timmermans  

1e Erna en Johan Kaptein 

2e Afke en Hans Jansma 2e Nellie de Vries en Johan Frankena 

3e  Laura Maccis en Jacob de Vries 3e  Rixt Tulner en Arno Bos 

4e Durkje en Dominicus Bouma 4e Jannie en Luko Koopman 

 

  

 VERSLAG 2de RONDE FRIESLAND CUP 2013  

De 2e ronde van de Friesland Cup is gespeeld. Nard, Jesper, Anneke, Anne, Laura, Alie, 
Martine, Corneel en Jeroen moesten naar Gorredijk afreizen om daar onze vereniging weer te 
vertegenwoordigen. Hoe verder we richting Gorredijk reden hoe harder het begon te regenen 
en eenmaal aangekomen in Gorredijk konden we beter de zwembroek aantrekken ipv de 
tennisschoenen onder te strikken. Het was een natte boel, dus het wachten kon beginnen.  

Laura hield de buienalerts goed in de gaten en Nard concludeerde dat er waarschijnlijk op een 
paar banen wel gespeeld kon worden want deze leken niet zo nat. Hij had dit nog niet gezegd 
of de buienradar van Laura alarmeerde slecht weer. En inderdaad, na een enorme hoosbui 
stonden alle banen blank.  

Het bleef maar regenen en na veel gebel en overleg is er besloten om naar ons eigen 
tennispark af te reizen. Hier in IJlst had het amper geregend en lagen de banen er mooi bij. 
Terug in IJlst zagen we onze Cor alweer druk in de weer om de banen te prepareren voor 
onze Friesland Cup. Daar voor grote dank Cor! 

De enkelpartijen stonden als eerste op het programma en zowel Nard, Jesper als Alie haalden 
de eerste 3 punten binnen! Nard maakte er een spetterende 3-setter van, maar hij was na 
afloop niet tevreden over zijn spel en een 3-setter was volgens hem ook niet nodig geweest 
(6-2 / 3-6 / 6-3). Onze Jesper timmerde er lekker op los en liet weer even alle hoeken van de 
baan zien. Een klinkende overwinning van tweemaal 6-2. De tegenstander van Alie versloeg 
haar nog wel eens met haar verwoestende slagen en Alie bleef heel rustig en speelde punt 
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voor punt. Dat resulteerde in een mooie 6-2 en 6-4 overwinning. Anneke had het wat zwaarder 
en na afloop was ze niet tevreden over haar spel. Ze verloor met 6-2 en 6-1, maar er stond 
nog een dubbel met Anne op het programma dus alle kansen om alsnog een punt te 
veroveren. Omdat het nu droog was vonden we het verstandig om zoveel mogelijk partijen te 
spelen, dus werd er tijdens de enkelpartijen ook nog een mix gespeeld door Corneel en Anne. 
De eerste set ging vrij gemakkelijk naar de IJlsters met 6-1, de 2e set was met 6-4 voor 
Gorredijk en de 3e set trokken de IJlsters weer aan het langste eind met 6-3 en zo stonden we 
ineens met 4-1 voor! 

Na een heerlijk soepje en een tosti konden de dubbels beginnen. De zon begon zowaar ook 
nog te schijnen dus het werd er alleen maar mooier op. De dubbels werden zwaarder. Laura 
en Martine begonnen aan de 1e dubbel en lieten vanaf punt 1 even zien wat ze waard zijn. 
Prachtige punten en goede samenwerking resulteerde in een 6-2 overwinning in de 1e set. 
Daarna gooide de tegenstander er een schepje bovenop en pakten de 2e set met 6-2. De 3e 
set was spannend, maar de dames kwamen net wat te kort (6-3) en dus werd deze partij met 
2-1 verloren. 

Corneel en Jeroen hadden de handen vol aan de beide 2 meter lange heren uit Gorredijk. 
Verwoeste slagen, hoog tempo, nee de IJlsters kwamen echt te kort in deze partij. 6-1 en 6-0 
verloren. 

Jesper en Nard mochten samen opereren in de 1e heren dubbel. De jonge honden denderden 
in de 1e set over Gorredijk heen en wonnen met 6-1. De 2e set werd een stuk spannender en 
haalde zelfs een tiebreak. Ze hielden het hoofd koel en wonnen ook de 2e set. Nu was de 
tussenstand 5-3. 

Anne en Anneke dubbelen samen al een tijdje 
in de competitie en zijn al aardig op elkaar 
ingespeeld. Ze lieten zien dat ze goed mee 
konden komen met de dames uit Gorredijk, 
alleen had de tegenstander toch net wat meer 
ervaring en wonnen deze wedstrijd met 6-4 en 
6-2. 

De tussenstand was 5-4 voor IJlst en er 
resteerde nog 1 wedstrijd, de mix van Alie en 
Jeroen. Het beloofde weer een zware partij te 
worden en inderdaad werd al vrij snel duidelijk 
wie de baas was. Gorredijk had weinig moeite 
en won met 6-2 en 6-2. 

Eindstand 5-5. Anneke was al druk aan het 
rekenen geweest en kwam tot de conclusie dat 
Gorredijk net 1 set meer heeft gewonnen dan 
IJlst en dus hebben we nipt verloren. We 
kunnen als club zeer tevreden terug kijken op 
de prestatie van dit team. Mooie resultaten en 
er zijn goede partijen gespeeld. Omdat we de 
1e ronde al hadden gewonnen, handhaven wij 
ons gewoon weer in de B-poule! 

JB 
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Begin volgend jaar (2014) organiseren wij weer het jaarlijks terugkerend toernooi in de 
tennishal in Sneek. De datum is nog niet bekend maar daarvan krijg je in de loop van januari 
via de mail wel een uitnodiging. Je kunt je dan inschrijven via onze website. 

 

De TC  
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INTERVIEW 
 

MOOI , STRAK EN MET BAMBOEPRINT 
 
Nee, dat slaat niet op Anne Bakker, maar op hun net nieuwe designkeuken, door Jacco 
gemaakt. “Handig zo’n handige man in huis” zegt Anne.  
Anne is als exponent van de nieuwe, jonge lichting en als actieve vrijwilliger van  onze 
tennisclub voor dit interview gevraagd. Het verzoek riep eerst enige verbazing en onzekerheid 
bij haar op in de zin van: ” er zijn toch vele anderen, die eerder aan de beurt zijn” en “heb ik 
wel voldoende verhaal”  “ En oja, wat was mijn laatst gelezen boek ook al weer”. Desondanks 
zegde Anne haar medewerking toe en toog de redactie naar de W.M. Oppedijkstraat.  
Anne woont samen met Jacco Greydanus. Ook bekend als de maat van MAAT.  
Tijdens het interview zit Jacco op de bank, bezig met zijn mobiel/tablet. Soms denkt hij even 
mee of vult Anne aan. Over sommige vragen moet even extra nagedacht worden. Anne pakt 
het interview serieus op. 
 
Achtergrond: familie, sport, opleiding, werk 
Met Anne en Jacco zitten telgen uit  twee bekende IJlster families in 1 huis, de Bakkers en de 
Nooitgedagts (van moeders zijde). 
Anne geeft aan dat ze de familieband erg belangrijk vindt en met plezier in IJlst woont waar ze 
ook een grote vriendenkring heeft.  
Over haar achtergrond vertelt Anne dat ze uit een, wat je nu groot gezin zou noemen, komt. 
Vader, moeder en 2 jongens en 3 meisjes. En omdat ze uiterlijk niet makkelijk uit elkaar waren 
te houden leken het er nog meer. Anne zegt:”Ik heb aan mijn moeder weleens gevraagd of we 
katholiek waren”, aangezien ik die vraag regelmatig kreeg. 
Anne is opgegroeid in en met het scheepsmotorenbedrijf van haar vader. Zij is erg trots op het 
familiebedrijf dat al generatielang(4/5) Bakker als naam heeft en is blij dat dit nu door haar 
broers Age en Tjerk wordt voortgezet. Eigen aspiraties in deze zin heeft ze niet. Hoewel 
geëmancipeerd noemt ze het werk op de zaak toch mannenwerk. 

In het gezin werd 
sportbeoefening sterk 
gestimuleerd. Vaak werden 
meerdere sporten bedreven. 
Voor Anne was dit eerst als 
basis de Gymnastiek, daarna 
het schaatsen en het tennis. 
Later werd dans sport nr. 1.  
De laatste tijd combineert ze 
volleybal(met Jeroen Brink als 
trainer) met een hernieuwde 
tennisfase. 
Met Jacco heeft ze ook nog 
gezeild in de Vaurien en o.a. 
meegedaan aan een WK in 
Italië. Haar plaats was aan de 
fokkenschoot. Een rol die ze 
met plezier vervulde en haar  
ook naar eigen zeggen in het 
algemeen beter ligt dan 
stuurvrouw. Bij sport vindt 
Anne het 
samenspelen(team/dubbel) het 
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leukst en hoeft ze niet individueel op de voorgrond. 
Na de basisschool en het middelbaar onderwijs heeft Anne als opleiding in Groningen de 
HBO-V gedaan. De appel viel niet ver van de boom want ook haar zus Tjitske, haar moeder 
en een tante zijn verpleegkundige(geweest). Opvallend is dat oncologie als werkterrein trekt. 
 
Anne spreekt de ambitie uit dat ze zich graag nog verder als verpleegkundige in oncologie wil 
specialiseren. Sinds afgelopen maart is ze gestart met de oncologie specialisatie opleiding in 

Groningen 
 
Mogelijk later nog eens als Physisian 
assistent zou willen werken. Dit is een 
belangrijke regierol tussen de arts en de 
patiënt. Ze houdt van organiseren.  
 
Tennis 
Op plus minus 10 jarige leeftijd had Anne 
voor het eerst een tennisracket in de hand. 
Zij had toen les van meester Jurgen. Net 
als alle meisjes was ze verliefd op hem. 
Na enige tijd ging ze dansen, maar bleef 
wel slapend lid. Een Bakkermanier van 
sponsoring noemt Anne dit.  
Sinds 4 jaar is ze weer actief lid van LTC 
IJlst. En is ze een exponent van de grote 
nieuwe oudere jeugdlichting. Ze omschrift 
zichzelf als een teamplayer, daarbij speelt 
ze graag aan het net en kan ze genieten 
van haar opslag als wapen, als dit goed 
loopt. 
Anne heeft altijd zin om te tennissen maar 
kan daarvoor aardig zenuwachting zijn, 
zoals ze zegt. 
Beter omgaan met spanning heeft ze wel 
geleerd en anders zegt ze “ Nou niet 
verknoeien , kom op Bakker”. 
Bij de club waardeert ze de goede sfeer en 
het familiale karakter en is ze als lid trots 
op de mooie accommodatie. 
Anne speelt in een 
competitieteam(voorjaar en najaar) en 
doet mee aan de clubkampioenschappen. 

Ook gaat ze soms naar open kampioenschappen, zoals het Sneekweektournooi. Dit heeft ze 
dit jaar met Wilfried gewonnen.  
In 2011 werd Anne met Anneke  kampioen in de B damesdubbel.  
Verliezen vindt Anne niet leuk, maar als dit waardig gebeurt dan kan ze er vrede mee hebben.  
Bij de vraag: Met welke mixpartner zou je willen spelen als Jacco niet beschikbaar zou zijn? 
lijkt Jacco de oren te spitsen. Hij wordt weer rustig als ze Hans Jansma noemt. Voorwaar 
verder geen slechte keus(red,). 
Anne is niet echt van de idolen(behalve meester Jurgen dan, red.). Ook niet op tennisgebied, 
hoewel er thuis wel vaak naar Rodger Federer werd gekeken als deze speelde 
Behalve de sportbeoefening is Anne ook actief in de kantinecommissie. Samen met Sonja, 
Jannie, Arno en Hardy runt zij het kantinegebeuren dat de laatste tijd steeds grotere vormen 
aanneemt en qua organisatie hogere eisen stelt. Anne houdt wel van het barwerk en vindt het 
leuk om het mensen naar de zin te maken. Ze boogt daarbij op haar 4 jaar lange werkervaring 
bij Evert in de Stadsherberg. 
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Wat betreft wensen, eventuele verbeterpunten. Anne zou graag zien dat zich bij de tennisclub 
meer vrijwilligers opgeven en stimuleert dit door zelf het goede voorbeeld te geven. 
De organisatie van de kantine vraagt volgens haar door de groei om aandacht in b.v. de 
bevoorradingswijze, het beheer. Over de eindtijden uit Anne zich ambivalent: niet te laat en 
passend bij de wedstrijd, maar uitloop als het leuk is m.n. in het weekend.   
Teleurstellend en ongepast vindt Anne het dat niet alle leden komen opdagen als zij voor een 
bardienst of  schoonmaakwerkzaamheden zijn ingeroosterd. Anne zou het goed vinden dat 
clubleden zelf aangeven wat hun bijdrage, bar of schoonmaken, zou zijn. Niet iedereen is blij 
met een positie achter de bar. 
Dit zijn al aandachtspunten van de kantinecommiissie. 
Op ons prachtige “ nieuwe”  park heb ik weinig aan te merken zegt Anne. Als ik dan toch een 
verbeterpunt zou moeten noemen dan zou ik graag meer licht bij baan 5 willen. Het zou mooi 
zijn als die baan ook mooi verlicht zou zijn en dus meer gebruikt kan worden, maar of dit 
financieel realistisch is weet ik niet.  
 
Meer dan tennis 
Door haar onregelmatige werktijden, de aanvullende studie en de sport komt  Anne niet veel 
toe aan andere hobby’s en activiteiten. 
Tijdens haar eindstage in Tanzania heeft wel veel films gezien. “Er was ’s avonds verder niks 
te doen.” Een film die de laatste tijd indruk op haar heeft gemaakt is Intouchabel  Het verschil 
tussen wat je verwacht van iemand(bv. qua uiterlijk)  en hoe iemand dan werkelijk blijkt te zijn 
spreekt Anne aan. 
Greys Anatomie en Law and order zijn op TV haar favorieten. 
Sociale media zijn aan Anne niet erg besteed. T.o.v. haar vriendenkring noemt ze het gebruik 
ervan minder dan gemiddeld. 
Bij het onderwerp boeken noemt Anne: Haar naam is Sara. Dit is niet haar laatste boek, maar 
een boek dat indruk heeft gemaakt. “Non fictie trekt mij”. 
Een leuke combinatie van contact en hobby is het eetclubje dat ze samen vormt met Elbrecht - 
T, Elbrich Susanne, en Wiep. 
Via Jacco is ze ook met andere en bijzondere gerechten in aanraking gekomen zoals inktvis, 
oesters, kreeft, gamba’s maar ook het gebruik van venkel. Anne kan hier erg van genieten, 
maar het sociale aspect van het eten is voor haar minstens zo belangrijk. 
 
Maatschappelijk en op haar werk houden het effect van de bezuinigingen haar bezig. 
Het worden mindere tijden, terwijl de patiënt en zijn familie zoveel nodig hebben, zegt Anne 
Zij is niet de enige die zich zorgen maakt(red.) 
 
Tot slot 
Anne toont zich een sportieve familievrouw, met een positieve, bescheiden, maar zich wel 
roerende insteek. Het is logisch dat ze zich bij het familiale karakter van LTC IJlst thuis voelt. 
 
Anne bedankt. 
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HEREN 1 35+ ONTSNAPT DOOR WARE HOUDINI 
ACT 

 
Het was dit jaar knarsen tanden voor ons team dat sinds mensenheugenis bestaat uit Hans, 
Dominicus, Cor, Canisius, Koos en Harre. Speelden we vorig jaar t/m de laatste dag nog voor 
het kampioenschap naar de hoofdklasse, dit jaar konden we in de allerlaatste wedstrijden het 
vege lijf redden door rode lantaarndrager Meppel met een 5-1 nederlaag naar huis te sturen. 
 

We startten in het landelijke Vollenhove waar de plaatselijke FC met beide voeten op aarde 
terugkeerde na een verblijf in de hoofdklasse. Onze paragnost Koos had de competitie al 
razend snel in kaart gebracht: een remise of een 2-4 als oeverture had hij de mannen 
meegegeven. Die 2-4 kwam er inderdaad alleen was de uitslag precies andersom zoals hij 
voorspeld had. Maar ach, je moet de mannen ook scherp houden. “We worden gewoon weer 
tweede of derde ”, voorspelde hij optimistisch zich niet realiserende dat wij inderdaad derde 
werden: van onderen wel te verstaan. 
 
De eerste thuiswedstrijd werd in Ysbrechtum afgewerkt. Heerlijk op de fiets naar  de smash 
courtbanen met onze vrouwen op hun stalen ros met de tongen op het stuur in de 
achtervolging. Kortom een heerlijke middag in het vooruitzicht. Heerlijk werd het inderdaad, 
maar dat sloeg meer op de gezellige ploeg uit Vledder en de lekkere hapjes die we na die tijd 
nuttigden. De tweede nederlaag werd een feit en angstvallig werd al gekeken naar de 
mogelijke tegenstanders van volgend jaar. Zo realistisch – zo dom volgens Hans- zijn we ook 
wel weer. 
 
Alhoewel de inzet groots was, de motivatie voorbeeldig en op de instelling niets aan te merken 
viel, stuiten we nog op drie verliespartijen en kwam het degradatiespook wel erg dichtbij. Hans 
stelde een haptonoom voor, Dominicus had zwembad Joure gereserveerd voor teambuilding – 
lees synchroon racketduiken en ballenhappen -, Harre gaf de voorkeur aan een prikkelende 
Thaise massage, Canisius zag je ineens met het racketje op de rug richting hal Addie – tja nu 
kan het nog even -, Cor liep als een haas vele marathons om zijn  conditie en tenniskwaliteiten 
op peil te houden – ligt het daar niet aan aldus Cor- en  Koos smeerde liters Perskindol om 
blessurevrij te blijven.  
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Al deze inspanningen werden uiteindelijk beloond: tegen Meppel stond een getergde ploeg die 
van geen wijken wist. Door een stevige 5-1 triomf verkochten we onze huid zo duur mogelijk 
en blijven we verzekerd van de eerste klas. De aandeelhouders reageerden opgelucht: zij 
hadden al zes weken lang hun aandelen LTC IJlst h35+  flink zien kelderen en menig 
aandeelhouder zag je plotseling bij discounters waar je ze anders nooit zag. Het aandeel 
heren 35 plus  maakte na een recente daling een sterke stijging door en het gerucht gaat dat 
er overnameperikelen in het spel zijn. Dat is gunstig voor de koers en gunstig voor het 
spelerspotentieel. Het traditionele etentje met aanhang werd dit jaar niet gehouden. Crisis? 
Nee, een ingetogen gejuich is op zijn plaats aldus captain Hans. 
 
Voor komend jaar hopen we sneller in het linker ritje te belanden al was het alleen maar om 
sterke koers- en spelfluctuaties tegen te gaan . Qua publiek was het matig gesteld met de 
belangstelling en wat dat betreft beginnen we al  aardig op Cambuur te lijken: winst is 1000 
man erbij en verlies drieduizend man minder. Verplaatsen we de komma drie plaatsen dan is 
dit beeld aardig realistisch voor onze fans. Nu richten we onze pijlen op de najaarscompetitie. 
Harry Houdini mag zich een  blij man wanen met zulke bikkels die steeds het noodlot tarten.  
 
JN 
 

 

JESPER FRIES KAMPIOEN T/M 16 JAAR 

Binnen onze club hebben we na 
twee jaren weer een Fries kampioen. 
Jesper werd in mei de beste t/m 16 
jaar. Een huzarenstukje dat hij  twee 
jaar geleden ook al eens had 
uitgehaald toen hij ook in- en 
outdoorkampioen werd. 

Jesper had tijdens de 
indoorwedstrijden de finale verloren 
en was nu gebrand op de titel.  Het 
was zijn laatste kans op het Fries 
kampioenschap omdat Jesper nu 
volledig het seniorencircuit in moet. 
Komend jaar speelt hij andermaal 
competitie voor De Bontekoe, maar 
hij is vaak op ons park te vinden 
zoals bij de Friesland Cup en de 
dubbelkampioenschappen! Jesper, 
van harte gefeliciteerd met je titel!  
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VERSLAG HEREN 35 PLUS 3de KLASSE 
ZATERDAG 

 
 

Vol goede moed begon ons team dit jaar aan de competitie.  Tegen Aduard begonnen we sterk 
met een 6-0 overwinning.   
Onze eerste thuiswedstrijd speelden we noodgedwongen in Marum. 
Door de voor ons lastig te bespelen ondergrond moesten we genoegen nemen met 3-3. 
Hadden we het team thuis ontvangen dan had er zeker een overwinning ingezeten. 
Henk was dit jaar duidelijk de sterkste speler .  Met krachtig en elegant spel wist hij veel punten te 
vergaren.   Anders was het met Hans !  Hij bracht niet de overwinningen die we van hem gewend 
waren. Misschien was hij met zijn gedachten al met zijn nieuwe functie bezig. 
De druk om te presteren en een voorbeeld voor het team te zijn is best lastig.   
Jan ( die met de baard ) speelde redelijk.  Niet goed en niet slecht.  Zijn dubbelpartijen met Henk 
waren wel van een uitzonderlijke klasse.  Pieter haalde ook weer de nodige punten binnen.  
Technisch en tactisch wist hij de tegenstander vaak te slopen. 
 
Door Marc te laten invallen hebben we nog geprobeerd hoger te eindigen . 
Helaas is dat niet gelukt.  We zijn in de middenmoot geëindigd.  Misschien is het toch beter dat 
Marc als vaste speler in ons team komt.  Kan hij ook aan onze gedegen voorbereiding meedoen.  
  
Ondergetekende  haalde ook dit jaar weer de nodige punten.  Misschien verdient zijn spel niet 
altijd de schoonheidsprijs, maar het scoort wel. 
 
Om belangen verstrengeling te voorkomen heeft Henk aangegeven niet langer meer aanvoeder te 
willen zijn.  Zijn aanvoerderschap is een opstapje geweest tot voorzitter van onze vereniging . 
Henk onder jouw leiding zijn we helaas geen kampioen geworden. 
Iets wat een vorige aanvoerder wel is gelukt.  Toch willen wij jou bedanken voor de prima leiding.  
Soms wat dominant, maar altijd netjes en begripvol.  Bedankt !   
 
Hans is nu voordragen als nieuwe aanvoerder. 
Henk heeft de lat wel hoog gelegd maar Hans kan die druk makkelijk aan en is een prima 
opvolger.   
Hij krijgt de steun van het complete team en misschien kan hij in de toekomst ook een gooi doen 
naar het voorzitterschap. 
In ieder geval voor het volgende seizoen;  Veel sterkte Hans ! 
 
Bouwe Wilkens 
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DE JEUGD VAN LTC IJLST  
 
We hadden dit seizoen weer een aantal leuke activiteiten op het programma. 23 maart was er 
de open tennisdag, onder begeleiding van onze tennisleraar Raoul hebben we getracht om 
nieuwe leden voor onze club te werven. Naast een aantal nieuwe gezichten, waren er ook 
“bestaande” jeugdleden van de partij. Het was in ieder geval erg leuk dat de “nieuwelingen” op 
deze manier kennis konden maken met onze tennisvereniging. 
 
3 april hadden we het openingstoernooi. We hebben de rackets door elkaar gehusseld en 
prachtige wedstrijden gezien van zowel de mini’s (rood), midi’s(oranje) als gv (groen).  Een 
gezellige tennismiddag met een lekker hapje en drankje.  
 
Het hoogtepunt van dit seizoen was natuurlijk het clubkampioenschap enkel. Wie zou de 
felbegeerde beker mee naar huis nemen? Met 18 deelnemers was het een zeer geslaagde 
middag. De wisselbekers staan dit jaar bij Jikkie Wagenaar (rood), Mees Beerda (oranje) en 
Floor Kram (groen). 

En dan was er nog de voorjaarscompetitie. We hadden dit jaar drie teams die onze IJlster club 
vertegenwoordigden. Jasmijn en Alice speelden de oranje competitie in Leeuwarden en 
hebben nog versterking van Iris Koopman gekregen, omdat Jasmijn geblesseerd was. Mees 
en Pelle mochten deze zelfde oranje competitie in Sneek spelen en Eline en Dagmar speelden 
voor het eerst op de woensdagmiddag. We hopen natuurlijk volgend jaar op nog meer 
competitieteams. Kijk in dit clubblad voor meer informatie. 

5 oktober stond er weer de populaire disco op het programma. Het Ouder Kind Toernooi kon 
14 september niet doorgaan ivm het weer en daarom hadden we besloten om dit voor de 
disco te doen. Een zeer geslaagde tennisavond. Vaders, moeders, beppe’s en andere 
connecties waren van de partij. Om 20.00 uur moesten de volwassenen naar huis, terwijl de 
kinderen zich klaar konden maken voor een avond swingen. Iedereen mocht een vriendje of 
vriendinnetje meenemen. Om 20.00 uur begon de disco en brak het feest los! De jongens 
tegen de meisjes, limbo dansen, maar bovenal hun eigen danstechnieken laten zien. 
Breakdance, handstand, radslagen, we hebben van alles gezien. Wat ons betreft was het een 
super, coole en swingende avond. De kinderen vonden geweldig en konden er geen genoeg 
krijgen. 

DJ Max en zijn vrienden verzorgden de muziek, super bedankt DJ’s. De bar was open en het 
drinken, de bitterballen en de chips waren niet aan te slepen. Op dit moment zoeken we nog 
één of twee extra leden die ons kunnen helpen bij de jeugd activiteiten, interesse, meld je dan 
bij één van ons aan. 
 
In december hebben we het oliebollentoernooi in de tennishal Sneek en we hopen natuurlijk 
dat jullie allemaal meedoen. 
 
Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! 
 
De jeugdcommissie, 
Carmen, Saskia, Gerda en Martine 
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ZOALS BIJ ALLE SPELLETJES GELDEN ER OOK 
VOOR TENNIS SPELREGELS. 

 
Clubkampioenschappen 2013, vele – vele partijen. Gezellig ook langs de baan waar we veel 
wedstrijden hebben kunnen meemaken. Het was wel grappig om twee keer zo’n situatie te 
zien – waarvan iedereen denkt; o jé,  en wat nou?  
Wat te denken van een opslag in een dubbelpartij die nogal uit de richting gaat en de speler 
van de andere partij raakt terwijl die speler niet eens in het service-vak staat. Foute opslag?  Ik 
dacht het niet.  Punt voor de serverende partij, zo is mij geleerd. 
Het wordt nog leuker als dan na de wedstrijd spelers zeggen wel te weten van die regel; ja, 
dat wist ik wel. Maar, het punt werd niet geteld maar is overgespeeld!  Ik heb dit jaar geen 
balletje terug en over het net zien stuiteren door het enorme effect dat er in zat. Ook wel 
grappig om te zien hoe men dan reageert. 
Zo zijn er ook ongeschreven regels, soms net zo belangrijk de “ Tennis Etiquette”,  
wel handig om daar ook wat over te weten.Bijvoorbeeld. 
 
De warming-ups 
Wanneer je voor het begin van de partij om even wat op te warmen een balletje gaat slaan 
met je tegenstander. Dan is dat niet het moment om die tegenstander met winners te 
passeren en ballen te laten opzoeken. Speel de bal netjes aan zodat de tegenstander die bal 
gemakkelijk kan retourneren. Vang de bal bij het serveren even op. Als je dan toch even 
(hard) wilt retourneren zeg dat dan even. 
 
Bal management(!) 
Tijdens de wedstrijd is het vervelend als de serverende speler, bijvoorbeeld voor een tweede 
opslag,  telkens om een bal moet zoeken. Zorg daarom dat er altijd een tweede bal 
voorhanden is. 
Leg de extra ballen altijd achter de baan tegen het hek, dat voorkomt blessureleed. 
 
De stand in de partij  
De stand goed bijhouden is een schone taak voor de serverende partij. Roep duidelijk hoe de 
stand is voordat er wordt opgeslagen. Meteen het sein voor die tegenstander dat er weer 
wordt geserveerd. 
 
Houding en gedrag 
Wat ook heel vervelend kan zijn; wanneer iemand een slechte partij speelt dat zij of hij gaat 
schreeuwen, mopperen, klagen, jammeren of wat we ook wel eens zien; heel sacherijnig 
kijken.  
Niks is meer goed en niemand kan nog iets goed doen! Probeer de (dan toch echt betere) 
tegenstander die credits te geven en toon dan – sportief – respect. 
En ehh … kop op! Dit maakt iedere speler mee en je gaat met dat gedrag echt niet beter 
spelen. 
Praat niet terwijl er nog om het punt wordt gespeeld. Je brengt daarmee je tegenstander in 
verwarring, hij of zij kan denken dat je een bal uit geeft en daardoor het spel – onnodig –
stoppen. 
Rolt er een bal van een andere baan door jullie spel dan is het de goede gewoonte om 
gewoon te stoppen en het punt over te spelen. Dus niet nog even beoordelen of men er wel 
last van heeft (gehad). 
Als je een bal van een andere baan moet ophalen, wacht dan altijd even totdat het spel op die 
baan stil ligt. Dat is trouwens ook aan de orde als we bijvoorbeeld naar baan 5 lopen terwijl er 
een wedstrijd wordt gespeeld op baan 2 of 3. 
 
Het zijn zo van die weetjes 
Henk Nijland 
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GESLAAGD DEBUUT DAGMAR EN ELINE IN 
“GROENE” COMPETITIE 

 
Onze meiden Dagmar en Eline hebben voor het eerst de zomercompetitie groen afgewerkt. 
Het was best spannend voor de beide blondies, want vorig jaar speelden ze nog driekwart. 
Echter na zeven wedstrijden zijn ze op een keurige vijfde plaats geëindigd van de acht teams 
in totaal. Met name in de thuiswedstrijden waren Dagmar en Eline nauwelijks  te kloppen, want 
van de vier thuisduels werden er drie gewonnen. Gezien de talenten van de beide meiden 
hopen we dat ze in IJlst blijven spelen al zullen hun prestaties ook de scouts van de grote 
clubs niet ontgaan zijn. Hartstikke goed meiden!! 
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WIST U DAT 
 
De nieuwe banen zijn gemaakt met een bovenlaag van Gravel Plus Premium (dat is iets 
nieuws)  
In plaats van de gravel zoals wij die kennen of andere (meer kunststof -achtige) baansoorten 
is dit een mix van gemalen dakpannen en zachte baksteen soorten (ca95/5%). 
 
In het vakblad voor tennisbanenbeheer “ Groundsman “ van januari 2013 werden wij al 
genoemd in een rijtje van 11 locaties waar deze nieuwe baansoort (voor Nederland) was 
gerealiseerd. 
Daar zitten mooie namen bij : Schoon ‘hoven’, Veld ‘hoven’ dat klinkt toch wel mooi hè.  Maar 
Scheveningen, Den Haag en Aerdenhout zijn toch ook namen die klinken. Verder nog 
Dordrecht, Lemmer, Katwijk, Grotenbroek, Hoogezand en – niet te vergeten - IJlst. Wij zijn 
genoemd! 
 
Deze ondergrond is echt wat nieuws, dus was er in den lande onrust over de vraag of er nu 
wel of niet wedstrijden in de eredivisiecompetitie, jeugdranglijsttoernooien vanaf categorie 2 en 
internationale toernooien op de baansoort Gravel Plus Premium gespeeld mochten worden?  
 
Peter C. Noomen, manager Wedstrijdtennis geeft namens de KNLTB het volgende – officiële 
– antwoord. 
‘Voor de Eredivisie geldt net als in de rest voor de competitie dat Gravel Plus (Premium), 
Tennis Force en French Court gelijk gesteld zijn met gravel. 
 
Zelfs Internationale toernooien moeten op gravel worden gespeeld. 
Dus ook wij kunnen gerust zijn en er zomers, en misschien nog wel wat langer, weer heerlijk 
buiten op tennissen. 
 
H.N. 
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“BORDJES OF BALLETJES” 
 

Kiezen tussen nostalgie of modern en functioneel? 

 
Geacht bestuur,  
 
Wat een prachtig tennispark is er 
gerealiseerd. Echt om trots op te 
zijn. We hebben het goed voor 
elkaar, een complex met alles er 
op en eraan. We kunnen het niet 
vaak genoeg zeggen: 
complimenten voor iedereen die 
daar aan heeft bijgedragen. 
 
Wanneer het gaat om de puntjes 
op de i te zetten (vaak ook een 
grote klus) slaagt de prachtige 

vereniging LTC IJlst op één onderdeel te verzanden in een bijzondere discussie. Namelijk  de 
scoreborden!  
Het lijkt wel of er 2 kampen ontstaan met voorstanders voor oude scoreborden of  
voorstanders voor nieuwe moderne soorten scoreborden.  
 
Onze scoreborden zijn bekend. Scharnieren voor de setstanden en schuifbordjes voor de 
games in een prachtig houten frame.  Maar je weet met toernooien nooit wie voor of achter 
staat (uit en thuis). Bijzonder! Deze traditionele borden wordt zeer gewaardeerd onder het iets 
grijzer wordende ledenbestand. 
 
De scoresborden met gele en rode ballen 
op een staand frame zijn bekend van o.a. 
de tennishal te Sneek. Functioneel, je weet 
wie voor of achter staat omdat het systeem 
draaibaar is. Logisch. Een prima middel, 
duidelijk en vooral voorstander bij de wat 
jongere spelers! 
 
Het gaat heel simpel om: functionaliteit of 
om nostalgie. 
 
Wordt het niet tijd voor een “clubmeting?” 
We kunnen via de website de leden even 
laten scoren op bordjes of balletjes. 
Anoniem je score zetten en het bestuur kan wellicht een uitspraak doen of zij het belangrijk 
vinden om de borden aan te passen of zo te houden. Uiteraard respecteer ik deze keuze. 
 
 
Een enthousiast clubgenoot  
met een duidelijke voorkeur   
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RANKING  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Naam 

 

Rating     

 Heren Enkel 

  

 Heren Dubbel   

1 Jansma, H.  5 4,5860 1 Postma, N.  6 5,0272 

2 Smit, J.  5 4,7669 2 Smit, J.  5 5,0836 

3 Nederhoed, J.  5 4,7833 3 Nederhoed, J.  6 5,3287 

4 Ellemers, H.G.  6 5,7818 4 Bouma, D.G.  6 5,4797 

5 Nederhoed, K.  5 5,8429 5 Deen, V.J.  6 5,5472 

6 Brink, J.M.  6 5,9502 6 Jansma, H.  5 5,5664 

7 Bremer, H.J.J.  6 6,0406 7 Jong, G. de 7 5,5688 

8 Nijland, H.  7 6,1691 8 Snoek, J.  6 5,6342 

9 Bouma, D.G.  6 6,2005 9 Koning, C.H. de 6 5,6353 

10 Jong, C. de  6 6,2262 10 Brink, J.M.  6 5,7953 

 

   

    

 Dames Enkel 

  

 Dames Dubbel   

1 Jansma-Heslinga, A.  4 4,7693 1 Jansma-Heslinga, A.  5 4,4745 

2 Jong-Terpstra, A. de  5 5,0690 2 Slot-Zijlstra, M.B.A.  5 4,4870 

3 Dijkstra, J.  5 5,2869 3 Altenburg, F.  5 4,9724 

4 Bouma-Zandstra, D.  5 5,3780 4 Postma, J.  5 5,1426 

5 Postma, J.  5 5,4825 5 Bouma-Zandstra, D.  5 5,2438 

6 Altenburg, F.  6 5,8097 6 Kaptein, E.  6 5,4128 

7 Werf-Zonderland, M. v/d  5 5,8517 7 Jong-Terpstra, A. de 6 5,4513 

8 Spoelstra, G.  6 5,9280 8 Dijkstra, J.  5 5,5503 

9 Vries-van Dyk, J. de  7 6,3388 9 Spoelstra-Rusticus, G.  6 5,5802 

10 Wagtendonk, A. van  6 6,4716 10 Wagtendonk, A. van 6 5,5826 

        

http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783578/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2303357/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2090995/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2090995/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2943714/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2943714/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1743454/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783558/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783542/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783635/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2303314/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783578/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2773219/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2243405/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783594/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783685/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783558/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1779806/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783581/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2303314/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783577/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783577/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783580/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2246210/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2773223/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783695/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783557/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1778769/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1778769/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783557/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783695/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2804629/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783700/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783580/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/3014031/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2773223/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2340274/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783604/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1700333/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1700333/language/nl-NL/Default.aspx
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HENK EILING: DE MAN DIE ACHTERUIT VOORUIT 
KAN LOPEN 

 
Vrijdag 1 november was weer de traditionele vrijwilligersavond. Later dan in de jaaragenda 
was aangekondigd, maar dit kwam vanwege de deelname aan de herfstcompetitie. Ook was 
de datum verlaat met de verwachting dat dan de baaninspectie zou zijn geweest. Net als bij 
andere audits had dit een mooie pluim op de hoed van de vereniging en alle vrijwilligers 
kunnen zijn. Helaas is het inspectiebezoek nog niet geweest mede doordat een storm het 
hekwerk een andere gezicht gegeven. En dit zou tot een negatief oordeel kunnen leiden. 
Wat werd er dit jaar wel gedaan op de vrijwilligersavond. Na enkele jaren jeu de boule en vorig 
jaar biljarten werd deze keer de avond gevuld met een tossuurtje tennis en daarna met oud 
Hollandse spelen. 
 
Het was mooi weer en een aantal liefhebbers konden zich uitleven in het tennisspel. Niet voor 
het laatst dit jaar want de nieuwe banen(2) blijven open totdat de vorst hieraan een halt 
toeroept. 
 
Na de koffie en de oranjekoek kwamen er andere hapjes en drankjes voor het voetlicht en 
nam de voorzitter het woord. Hij bedankte alle vrijwilligers, maar wilde dit jaar de 
baancommissie  met zijn adviseur(Gosse) extra bedanken voor hun speciale inzet. Ook de 
omgewaaide hekken kunnen de schoonheid van het tennispark niet doen verbleken. 
De samenstelling van de teams ging volgens loting, maar deze vond wel verdacht achter de 
bar plaats. Uiteindelijk won terecht team 2 de groepsprijs. De individuele prijzen waren voor 
Gosse(1e) en Henk Haanstra(2e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen team 2 was Henk Eiling een sterspeler met een bijzondere gave. Hij had niet alleen 
bijna alle intelligentievraagstukken goed maar kon bij het spiegelschrijven ook nog vooruit 
achteruit lopen. Een bijzonder coordinatiestukje daar waar de meeste anderen blokkeerden of 
uit de bocht vlogen. Met zo’n motoriek moet het recht leggen van de lijnen een fluitje zijn.  
Ook de andere spelletjes waren uitdagingen die veel gezelligheid en rivaliserend vertier 
gaven. 
 
Bestuur: het was weer een geslaagde avond. Waarvoor dank. 
 
Redactie/J.S. 
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DE BALLENSTOK 
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BESTUURSLEDEN 
 
Functies  Naam Adres Telefoon/emailadres 
Algemeen Bestuur    
Voorzitter H. Nijland Bockamastraat 25 53 16 38   henknijland@gmail.com 

Secretaris O. Damstra Stadslaan 23 53 28 35   oegedamstra@hetnet.nl 
Penningmeester. D. Slot Westergoleane 35 53 26 93   dbm.slot@drylts.nl 
Baanonderhoud C. de Jong Westergoleane 21 53 18 38   cor.jong@ziggo.nl 
Jeugdcommissie G. de Jong H. Huizengastraat  8 53 17 04  gerritthea@home.nl 

 
Technische Commissie    
Voorzitter W. Buikstra Stuw 17 (Sneek) 0617028192   

wj.buikstra@gmail.com 
Secretaris H. Jansma De Skûte  14 53 21 60   ahjansma@hotmail.com 

Penningmeester H. Kuiper Eastwei 10 Uitwellingerga 53 24 11  1hk@ziggo.nl 
Wedstrijdleiding A.Smit Ylostinslaan 47 53 23 77  canisius.smit@hetnet.nl 
 E. Kaptein Ekers Ein  21, Folsgare 56 96 33  erna.kaptein@akiet.nl 

 

Jeugdcommissie    
Afvaardiging Bestuur Gerrit de Jong H Huizengastraat 8 53 17 04  gerritthea@home.nl 
 Gerda de Jong Izeren Helling 1 53 14 63   w.riemersma@hetnet.nl 
 M. Okkinga Frisiaplein 13 53 19 61 
 S. Rosendaal Uilenburg 18 53 29 19  saskia@smots.nl 

Kantinecommissie    
Afvaardiging Bestuur J. Koopman Holtropweg 15 53 26 89   l.k.koopman@home.nl 
 A.Bakker WM Oppedijkstr.32 0653148929   

annebakker@gmail.com 

 S.Holkema Croleskwartier 116 53 28 33 sonja@sonjaholkema.com   
 H. Bremer Lantingawef  29 53 30 31  h-bremer@home.nl 
(Info roosters) A. Bos Mientlân 15 42 10 52 bos-overzet@home.nl 
    

Baancommissie    
Afvaardiging Bestuur C. de Jong Westergoleane 21 53 18 38   cor.jong@ziggo.nl 
Baancommissaris H. Haanstra Jonker Rispenstraat 14 41 20 65   henkhaanstra@live.nl 
 D. Bouma Mientlan 19 53 17 58 dominicusbouma@home.nl 
 E. Postma Croleskwartier 75 533166     eeuwe.postma@home.nl 

 K v.Wagtendonk Croleskwartier 92 53 30 50 
K.van.wagtendonk@hetnet.nl 

 H. Eiling Uilenburg 4 53 18 93 H.Eiling@kpnplanet.nl 
    

Tennisles    
PRO Tennis A. Bulthuis De Tsjalk 21 53 12 47  arnoudbulthuis@live.nl 
    
Ledenadministratie    

Aan-en afmeldingen A. Bos Mientlân 15 42 10 52  bos-overzet@home.nl 
    
Website LTC-IJlst    

www.ltc-ijlst.nl J. Brink De Kling 11 0620456134 jmbrink@home.nl 
    
Redactie Clubblad    
Redacteur/lay out D. Slot  Westergoleane 35 53 26 93   dbm.slot@drylts.nl 
 J. Snoek De Skûte   8 53 25 27   psychoraad@online.nl 

Bezorging D. Bouma Mientlan 19 53 17 58   durkjebouma@home.nl 
 

Drukken clubblad Drukmediaan Simmerdyk 2 Sneek 41 20 04 
Complex LTC IJLST  Terpen 2 53 24 30 

 

mailto:gerritthea@home.nl
mailto:erna.kaptein@akiet.nl
mailto:gerritthea@home.nl
http://www.ltc-ijlst.nl/
mailto:jmbrink@home.nl
mailto:durkjebouma@home.nl
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