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VAN DE REDACTIE 
 

De Week van de Verwondering 
 
Na lange tijd zoeken naar een geschikte kandidaat stond er 
plotseling een nieuwe voorzitter op de agenda van de 
jaarvergadering.  En wat voor een.  
 
Op de jaarvergadering ook met verwondering twee nieuwe 
woorden gehoord.  Samendrukkende gronden en nazakkingen.  
Je zult het maar hebben. Die nacht heb ik niet goed geslapen. 
Zoook bleek met goede redenen (aannemer) Bijkerk Bouma te 
heten. Andersom mag ook. Als het de winst maar ten goede komt.  
 
Is de winter voorbij lees ik in de ANWB-Kampioen dat er ook 
winterbanden voor fietsen zijn(met of zonder spikes). Dit had ik graag eerder geweten. 
Verwonderd zal ik woensdag het tweede kleinkind begroeten(naar verwachting en middels 
keizersnee).  
 
Wonderbaarlijk is ook de blijdschap van een penningmeester die niks meer in kas heeft. Maar 
ik begrijp het wel. Het is planmatig en er is goed aanbesteed. En de verwachting voor de 
toekomst is positief. 
Verdienen op onderhoud in plaats van kosten maken. Dat legt geen windeieren. Als de 
nazakking maar meevalt.  
 
Niet verwonderlijk is het dat de scheidende voorzitter onthechtingsverschijnselen zal laten 
zien. Maar via Andriesje, die de nieuwe wedstrijdsecretaris is geworden, zal hij het zicht op het 
reilen en zeilen van de club niet geheel verliezen. 
 
De punctualiteit van de scheidende wedstrijdsecretaris is alom bekend. Zat er na haar 
aftreden toch een foutje in de copy betreffende de teams en het wedstrijdschema. Ja afscheid 
nemen doet pijn en kan de blik enigszins vertroebelen. Sterk was weer dat Maria het zelf 
ontdekte.  
 
Niet verwonderlijk is dat het bestuur de identiteit van de club(een sportclub) nog eens heeft 
benadrukt en de sluitingstijd van de kantine hierop aan laat sluiten.  
 
N.B. Ik ben benieuwd naar de ervaringen met de nieuwe ondergrond met lichte helling. Naar ik 
heb vernomen heeft Kees de Koning  proactief reeds een grote hoeveelheid medicijnen voor 
lichte evenwichtsstoornissen ingekocht. 
 
N.B. Oordopjes voor de partners van de mannen en vrouwen die nu op dinsdagavond voor 1 
uur de sleutel in het slot draaien zijn bij het Kruidvat reeds uitverkocht. 
 
De redactie wenst alle leden een sportief en succesvol tennisjaar 2013 toe. 
 
Namens de redactie, 
 
Jan Snoek 
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VAN DE VOORZITTERS 
 
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 14 februari jl. – jawel, het was dit keer op 
Valentijnsdag – hebben er in het bestuur van onze vereniging weer eens wat personele 
wisselingen plaatsgevonden. 
Meest opmerkelijke was toch wel die in de technische commissie, waar Maria Brink na 10 (!) 
jaar het stokje doorgaf aan Andriesje Smit, onze nieuwe Verenigings Competitie Leidster.  
10 jaar, dames en heren meisjes en jongens, dat zijn drie (bestuurs-)perioden plus nog één 
jaar!!! 
Fokje Altenburg en Gerrit de Jong hebben zich niet weer herkiesbaar gesteld. Dat is best wel 
jammer, zij hebben het werk in bestuur en commissie goed gedaan. Gelukkig is de plaats in 
de kantinecommissie weer ingevuld door Sonja Holkema. En Gerrit loopt ook niet zo maar 
weg, hij zal zolang dat nodig is de jeugdcommissie nog ondersteunen.  
Er is dus een mooie vacature voor een betrokken ouder, iemand die onze jeugd wil 
enthousiastmeren voor de tennissport!  
Canisius Smit vond het na maar liefst 7 jaren van voorzitterschap ook tijd voor een opvolger. 
Met alle plannen voor de renovatie van ons tennispark en zijn betrokkenheid bij dat project, 
heeft hij er nog een jaartje voorzitterschap aan toegevoegd. Nu die plannen (bijna) zijn 
gerealiseerd is dat een prima moment om het voorzitterschap over  te dragen. 
In de jaarvergadering zijn -  namens bestuur en leden van de vereniging - alle vier natuurlijk 
bedankt voor hun inzet en werd hun opvolgers succes gewenst in de nieuwe functies. 
 
En dan nu verder, jazeker en hoe! 
Zijn jullie al eens wezen kijken bij onze tennispark? De eerste keer zal wel even wennen zijn, 
er is behoorlijk gesnoeid dus weinig bomen en (nog) minder struiken. Maar als je even oplet 
zul je zien dat er in de afgelopen periode al heel veel is gebeurd. 
En als straks de vorst eenmaal uit de grond is kunnen de mensen van Bouma Sport & Groen 
direct weer verder om – naar wij hopen – half maart een geheel vernieuwd tennispark aan ons 
op te leveren! 
Niet alleen het herstel van de banen, maar ook een nieuwe ondergrond; Gravel - Plus 
Premium, het nieuwe hekwerk, een vergroot terras bij de kantine en speciaal voor onze jeugd 
een prachtige oefenbaan annex oefenkooi! Ook heel geschikt voor die oudere jeugd, om nog 
wat te werken aan de fijne techniek zou ik denken! Teveel andere zaken om even op te 
noemen, dat kreeg de verzamelnaam “kwaliteitsimpuls”. 
“t Is nu nog niet klaar maar het wordt prachtig, reken daar maar op. 
 
Het is daarom nu nog niet het moment om iedereen bij naam te noemen en allen te bedanken 
die hierin een rol hebben gespeeld. Laten we het nog maar even houden op de inzet van al 
die vrijwilligers, waar we niet zonder kunnen maar wat gelukkig door de jaren heen zo 
kenmerkend is voor onze vereniging. Het is werkelijk geweldig wat er en hoe dat allemaal 
wordt gerealiseerd. Hulde 
 
En dan, straks, gauw de banen weer op voor een nieuw tennisseizoen. Om nog maar even 
iets te noemen, dit jaar gaan we de voorjaarscompetitie in met maar liefst 22 teams! 
Meer dan 100 leden, meer dan 1/3 van onze leden speelt ook competitie. 
De LTC IJlst bruist, maak er dus wat van en geniet er van! 
 
Canisius Smit en Henk Nijland 
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VAN DE BAANCOMMISSIE 
 
Zoals jullie op de foto’s van de 
website hebben kunnen zien is 
er sinds de 
kerstvakantie niet meer 
gewerkt aan de banen, ivm 
vorst en sneeuwval. 
 
Daardoor begint de tijd nu toch 
te dringen om alles op tijd 
klaar te krijgen. 
18 februari is men echter weer 
begonnen met het profileren 
van de lava, dwz 
het onder afschot brengen van 
de lava met een hoogte 
verschil van 8 cm per baan. 
Zodra dat klaar is moet dat 
weer door ISA-sport 

gecontroleerd worden.  
Daarna worden de gootjes voor de afvoer aangelegd en 
komt de nieuwe gravel erop en volgt het zelfde proces als met zand- en lava ondergrond.  
Als dat klaar is kan het nieuwe hekwerk worden geplaatst en aan de afwerking 
worden begonnen. 

 
Voor de baancommissie en met de 
hulp van vrijwilligers staat er ook nog 
heel wat  
op het programma, zoals: 
  
-het aanbrengen en betegelen van de 
paadjes rond de banen.  
-het aanleggen van een nieuw terras.  
-een pad langs de minibaan. 
-het op orde brengen van de tuin 
-enz… 
 
Daarom ook hier nogmaals de oproep 
om de komende tijd en dan met name 
zaterdags 
de baancommissie te komen helpen 
met deze werkzaamheden. 
Gelukkig heeft men al enkele keren aan onze oproepgehoor gegeven. 
 
Vele handen maken licht werk!!! 
Jeroen Brink zal elke week via de mail deze oproep plaatsen. 
Graag even melden bij Cor de Jong of je de betreffende zaterdag beschikbaar bent. 
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REGIOCOMPETITIE NOORDOOST VOORJAAR  
 
Donderdag 4 april gaat de  regiocompetitie 2013 van start met 24 teams, 4 jeugdteams en 20 
seniorenteams.  
De aanvoerders worden verzocht om dinsdag 26 maart a.s. de competitiepapieren en de 
wedstrijdballen op te komen halen in de kantine. De TC is die avond aanwezig tussen 
19.00 u en 20.00 u. 
De nieuwe aanvoerders van de dinsdagavond competitie en zaterdag heren, worden verwacht 
op donderdag 21 maart om 19.30 u. in de kantine voor uitleg en ontvangst competitiepapieren 
en ballen. De jeugdteams worden geïnformeerd door de jeugdcommissie. 
 

Competitiedata voorjaar 2013 

 wk14 wk15 wk16 wk17 wk18 wk19 wk20 wk21 wk22 

ma        
2e 

Pinks 
inhaal 

 

di  9/4 16/4 23/4 
Kon.D 
inhaal 

7/5 14/5 21/5 28/5 

wo  10/4 17/4 24/4 inhaal 8/5 15/5 22/5 29/5 

do 4/4 11/4 18/4 25/4 inhaal 
Hemel-
vaart 

16/5 23/5 30/5. 

vr 5/4 12/4 19/4 26/4 inhaal  17/5 24/5 31/5 

za 6/4 13/4 20/4 27/4 inhaal 11/5 inhaal 25/5 1/6 

zo  14/4 21/4   12/5 Pinkst. 26/5  

 
Zondag indoor fase oranje: 14 apr, 21 april, 12 mei en 26 mei 2013 
 
Verplichte inhaaldagen (in deze volgorde te benutten): 

- Koninginnedag 30 april voor alle competitiesoorten  
- 1 t/m 5 mei op eigen speeldag 
- 9 mei (Hemelvaartsdag): voor alle competitiesoorten. 
- 18 mei voor zaterdagcompetities 
- 20 mei 2e Pinksterdag voor alle competitiesoorten 
- Week 23 op eigen speeldag 

 
Op onze site www.ltc-ijlst.nl onder het kopje “competitie” 
vind je o.a.: 
- de informatie over de teams  met de poule-indeling 
- een lijst met de namen en telefoonnummers van 
reservespelers. 
- het inlogscherm van Mijn KNLTB tbv het invoeren uitslagen 
en opzoeken wedstrijddetails. 
 
In het competitieboek, dat iedere aanvoerder krijgt, staat 
belangrijke informatie over de competitie. Mochten er toch 
nog vragen zijn, neem dan contact op met ondergetekende. 
Veel succes toegewenst en sportieve wedstrijden! 
 
Maria Brink Verenigingscompetitieleider 
Tel: 0515-531393 of mariabrink@live.nl  
 

http://www.ltc-ijlst.nl/
mailto:mariabrink@live.nl
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MEDEDELING BAANGEBRUIK TIJDENS DE 
VOORJAARSCOMPETITIE  

 
 
Vanwege het grote aantal teams zal dit jaar voor het eerst ook op dinsdagavond competitie 
worden gespeeld. Het betreft 2 teams die om en om op 2 banen zullen spelen. Baan 5 blijft de 
derde baan die voor de racketavond is gereserveerd. 
Op de dinsdagavonden 9, 16 en 23 april en 7,14, 21 en 28 mei is baan 5 derhalve niet voor 
recreatiegebruik beschikbaar. 
 
 
Het bestuur 

 



Lawn Tennisclub IJlst                                                                Voorjaar 2013 

 

10 
 

DEELNEMENDE TEAMS REGIO COMPETITIE 2013 
Dinsdagmiddag 
 
DID1 1

e
 klasse 

G. Spoelstra (A)  
Klaske Zijsling 
A.v.Wagtendonk 
Tine Bakker 
 
DID2 3

e
 klasse 

Marijke Slot (A) 
Jos Jellema 
Doetie Schilstra 
Erna Kaptein 
Dieuwke Deen 
 
DID4 5

e
 klasse 

Ria v.d. Zee (A) 
Rennie Veldman 
Thea v.d.Kallen 
Ineke Meyer 
 
Dinsdagavond 
DiD1 5

e
 klasse 

Thea de Jong (A) 
Christien 
Frankena 
Inge Spoelstra 
Jolien de Bruin 
Marianne de 
Boer 
Tjitske Bakker 
 
DiD2 5

e
 klasse 

Jannie Koopman 
(A) 
Gethy Koopman 
Katinka 
Gerritsma 
Johanna 
Zaagmans 
Chiela 
Kempenaar 
Nellie de Vries 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdagmiddag 
Fase groen 
Eline Quarre 
Dagmar Nederhoed 
 
 
Woensdagavond 
 
H135+ 4

e
 klasse 

M. Zaagmans (A) 
Jan Snoek 
Kees de Koning 
Henk Haanstra 
Piet Osinga 
Eeuwe Postma 
 
H3 35+ 5

e
 klasse 

Klaas de Kroon (A) 
Antoon Kuypers 
Allard v.d.Kallen 
Johan Kaptein 
Roelof de Boer 
 
H2 35+ 5

e
 klasse 

Arno Bos (A) 
Wietze Riemersma 
CorneelTimmermans 
Gerrit de Jong 
Johan Frankena 

Donderdagmiddag 
 
DOD1 Hfdklasse 
Afke Jansma (A) 
Aly de Jong 
Durkje Bouma 
Fokje Altenburg 
 
DOD2 Hfdklasse 
Margrietvd Werf  (A) 
Nel Attema 
Tjitske de Boer 
Jelly IJsebaart 
 
DOD3 1

e
 klasse 

Andriesje Smit (A) 
Maaike Zijlstra 
Annie Postma 
Ingrid Mollinga 
Jeltsje de Vries 
 
Donderdagavond 
DOH1 50+ 2

e
 

klasse 
Roelof Gebben (A) 
Volkert Deen 
Fre Post 
Piet Spoelstra 
Jancko Schraa 
Gosse Dijkstra 

Vrijdag 17.00 u 
 
Meisjes t/m 14 
jr 
Anke de Boer 
Sjoukje de Boer 
Iris de Jong 
 
 
Vrijdagavond 
GD 1 
Johan 
Steenbeek (A) 
Evert Schreur 
Anne Bakker 
Anneke Schraa 
Susanne Slot 
 
GD 2 
Jacco 
Greydanus 
Evert Schreur 
Wiep Wiersma 
Antje Osinga 
Elbrich de Jong 
Jildert de Jong 
 
 
 
Zondag Indoor 
Fase Oranje 
 
IJlst 1 1

e
 

klasse 
Mees Beerda 
Pelle Beerda  
IJlst 2 2

e
 

klasse 
Alice Kingma 
Jasmijn 
Veldkamp 

Zaterdag 
 
ZG 3

e
 klasse 

Jeroen Brink (A) 
Laura Maccis 
Martine Okkinga 
Janny Dijkstra 
Hein Quarré 
Wiebo Buikstra 
 

ZH1 
Riekel Koot A 
Sytse de Vries 
Rudy Bosma 
Michel Dijk 
GeertJan 
Vervoort 
 
ZH135+1eklasse 
Hans Jansma (A) 
Canisius Smit 
Dominicus Bouma 
Cor de Jong 
Harre Medemblik 
Koos Nederhoed 
 
ZH2 35+ 3

e
 

klasse 
Henk Nijland (A) 
Pieter Bult 
Jan Toonstra 
Bouwe Wilkens 
Hans Postma 
 
ZH2 35+ 
3

e
klasse 

Dirk Slot (A) 
Jan Riemersma 
Jitze Floris 
Bart Remery 
Luko Koopman 
Frank Gort 
 
ZH3 35+3

e
 

klasse 
Hardy Bremer (A) 
Jurjen Albertsma 
Geert Nieveen 
Oege Damstra 
Willem Spoelstra 
 
 
 

 

Reservespelers senioren algemeen: 

 
Dames: 
Carmen Lansink tel:533331 
Geeske Ykema  tel 531521 
Marry v.d.Berg  tel: 531696 
Anneke Hondema tel:531254  
    
Heren: 
Marc v.d.Meulen tel: 531617 
Sierk Hondema  tel:531254   
Theo de Vries tel:0654782809 (alleen  

woensdagavond)  

tel:531254
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 KANTINECOMMISSIE  
 
Even wat korte berichten inzake de kantine. 
 
Na jaren met veel inzet en plezier de kantine leiding gegeven te hebben heeft Fokje besloten 
het stokje over te geven. 
 
Wij hebben veel te danken aan Fokje en zij is een van de redenen dat de omzet en het 
nettoresultaat zo lekker omhoog gegaan is de laatste jaren. We zullen haar inbreng en 
enthousiasme missen.  
 
Gelukkig is ons team versterkt door Sonja Holkema, die er zin in heeft, en dat kunnen we goed 
gebruiken!  
 
Er zal dit jaar wat meer op de presentie van de ingeroosterde leden voor de kantine en de 
schoonmaakdiensten gelet worden, helaas heeft het afgelopen seizoen wederom uitgewezen 
dat dit nodig is. 
 
In deze uitgave staan alle roosters weer perfect op papier en zelfs op de site kun je alles 
terugvinden. Zet dus je dagen in je papieren agenda, prikbord, smartphone of doe een knoop 
in je zakdoek, want niets is zo vervelend als er geen bezetting is of niet schoongemaakt wordt. 
Verder worden de regels voor het gebruik van de kantine wat opgepoetst, want al is het 
resultaat prachtig geweest afgelopen jaar, we blijven als eerste een tennisclub met op z’n tijd 
een hapje en een drankje. 
 
De kantinecommissie zal er alles aan doen om jullie ook dit jaar weer op ons prachtig 
vernieuwde complex van dienst te zijn, maar we kunnen dat niet alleen…………… 
 
2012 was een goed en gezellig jaar voor onze vereniging. De clubkampioenschappen werden 
heel goed bezocht, de koffieavond was druk bezet en openingstijden werden opgerekt. Samen 
met de licht gestegen prijzen en de inzet van de leden zorgde dit voor een recordomzet. We 
merkten ook dat de kantineregels aangescherpt konden worden. De volgende regels zijn 
aangescherpt: 
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- Alleen de kantinedienst staat achter de bar en noteert de consumpties. 
- Tijdens de competitie loopt de kantinedienst tot 23.30 uur.  
  Eventueel neemt het competitieteam de dienst over. 
- Iedereen moet voor vertrek afrekenen. 
- De kantine sluit uiterlijk om 1.00 uur.  
- In verband met de veiligheid moet de kantine door  2 personen worden afgesloten. 
 
Natuurlijk wordt van iedereen normaal gedrag en goed  
gastheer/vrouwschap verwacht.  
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KANTINEDIENSTEN 
clubkampioenschappen enkel 

  19.00 uur  21.00 uur  

Woensdag 12 juni J. Brink 06-20456134 J. Dijkstra 532254 

Donderdag 13 juni M. Brink 531393 H. Develing 532394 

Vrijdag 14 juni O. Damstra 532361 D. Slot 532693 

Zaterdag 15 juni Geen diensten Zie de site ----- ----- 

Zondag 16 juni M. Dijk 415702 P. Bult 532514 

Maandag 17 juni A. Dotinga 785737 F. Koot 06-34919355 

Dinsdag 18 juni Zie toss-rooster  ----- ----- ----- 

Woensdag 19 juni H. Eigenraam 432199 R. Veldkamp 857807 

Donderdag 20 juni S. Bulthuis 531247 B. Schuurmans 06-22788644 

Vrijdag 21 juni M. Damstra 533296 W. Spoelstra 531422 

Zaterdag 
FINALE 

22 juni W. Buikstra 
H. Jansma 

06-17028192 
532160 

W. Riemersma 
L. Maccis 

531463 
06-12312335 

 

clubkampioenschappen dubbel 
  19.00 uur  21.00 uur  

Woensdag 28 aug. A. Broekhuis 532045 J. de Bruin 06-46342209 

Donderdag 29 aug. S. Dijkstra 531246 N. de Vries 06-54254382 

Vrijdag 30 aug. A. Jansma 532160 Y. Wijbrandi 06-13949321 

Zaterdag 31 aug. Geen diensten Zie de site ----- ----- 

Zondag 1 sept. A. Bulthuis 531247 L. Wijbrandi 06-15276285 

Maandag 2 sept. H. Donker 532536 I. Spoelstra 531422 

Dinsdag 3 sept. Zie toss-rooster ----- ----- ----- 

Woensdag 4 sept. P. Eringa 424640 E. Schreur 06-12992722 

Donderdag 5 sept. G. de Jong 531463 J. Toonstra 421135 

Vrijdag 6 sept. C. de Koning 531263 E. J. v/d Woude  06-17142984 

Zaterdag 
FINALE 

7 sept. J. Dijkstra 
K. Smit 

532254 
532377 

W. de Vries 
S. Beerda 

532722 
532919 

 

clubkampioenschappen mix 

  19.00 uur  21.00 uur  

Woensdag 18 sept. F. Koot 06-34919355 R. Koot 06-34434991 

Donderdag 19 sept. G. Kroese 430780 R. Veldkamp 857807 

Vrijdag 20 sept. A. Kramer 533178 M. Zaagmans 532079 

Zaterdag 21 sept. Geen diensten Zie de site ----- ----- 

Zondag 22 sept. C. Kempenaar 06-25152042 W. de Vries 532722 

Maandag 23 sept. K. Kuperus 533493 N. de Vries 06-54254382 

Dinsdag 24 sept. Zie toss-rooster ----- ----- ----- 

Woensdag 25 sept. J. Rypma 06-83231896 J. Postma 06-24476809 

Donderdag 26 sept. M. Dijk 415702 W. Spoelstra 531422 

Vrijdag 27 sept. C. Smit 532377 B. Remery 531535 

Zaterdag 28 sept. A. Smit 532377 A. osinga 06-12145865 

Zondag 

FINALE 
29 sept. I. Spoelstra 

R. Tulner 
531422 
460581 

T. de Boer 
M. de Boer 

532252 
531557 

 
Als de finaledag een dag wordt uitgesteld i.v.m. het weer, dan gaat automatisch de 

desbetreffende dienst ook mee.  

Hoe de site goed in de gaten voor eventuele veranderingen in de 
diensten. 
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competitiewedstrijden 

 

 

 

 

 
 

Op zaterdag van 12.00 tot 13.00 is er een dubbele dienst i.v.m. de drukte in de kantine. 

Hou de site goed in de gaten i.v.m. uitvallen wedstrijden. 
 

 
 
 

Dinsdag 13.00 uur                             18.00 uur                                    21.00 uur              

  9 april H. Jorritsma            531757 G. Nieveen    06-46178120 J. Albertsma          532945 

16 april J. de Vries              532545 A. Bos                    421052 F. Gort                  533282 

23 apri A. Jansma              532160 R. de Boer              531557 L.J. Wiersma         533044 

  7 mei D. Bouma               531758 J. Greidanus  06-51689743 R. Bosma     06-41017249 

14 mei J. IJsebaart             418171 A. Bakker       06-53148929 A v/d Kallen           421143 

21 mei I. Mollinga               856486 W. Oppedijk            533905 H. Bremer    06-24954900 

28 mei Th. v.d. Kallen        532478 L. de Graaf             533862 J. de vries    06-55390799 

Woensdag 18.00-21.00 uur 21.00- einde 

 10 april M. v/d Meulen                             531617 T. de Boer                                       532252 

 17 april E. Schreur                         06-12992722 R. Veldman                                     531829 

 24 april M. v.d. Werf                                532035 L. Koopman                                     532689 

   8 mei A. Schraa                                    795084 J. Steenbeek                                   795084 

 15 mei Tjerk Bakker                      06-10040820 W. Spoelstra                                   531422 

 22 mei A. Smit                                        532377 D. Deen                                           532361 

 29 mei W. Wiersma                       06-30735736 M. Slot                                             532693 

Donderdag 13.00 uur                             18.00 uur                                    21.00 uur              

  4 april G. Spoelstra           531680 P. Osinga                532186 H. Quarre              531961 

11 april K. Zijsling                424603 A. Kuypers              532434 B. Wilkens             533202 

28 april A. v. Wagtendonk   533050 G. Ykema               531521 J. Toonstra            421135 

25 april T. Bakker                531983 P. Bult                     532514 J. Snoek                532527 

16 mei M. Mulder               531634 C. Frankena            532692      J. Floris                 532287 

23 mei D. Schilstra            414511 H. Postma               532580 H. Medemblik        533154 

30 mei M. v.d. Berg           531696 I. Spoelstra             531422 M. de Boer            531557 

Vrijdag 18.30-21.00 uur 21.00- einde 

   5 april G. Dijkstra                                   531754 B. Remery                                       531535 

 12 april K. Nederhoed                             531808 J. Schraa                                         531930 

 19 april J. Kaptein                                   569633 A. Bos                                             421052 

 26 april S. Hondema                               531254 W. Riemersma                                531463 

 17 mei K. de Koning                              531263 C. Timmermans                      06-83637595 

 24 mei G. de Jong                                 531704 G.J. Vervoort                                   531428 

 31 mei C. Kempenaar                   06-25152042 J. Koopman                                     532689 

Zaterdag  9.00 -13.00   12.00-15.30 15.30-einde 

  6 april Gr. Dijkstra          531754 J. Frankena                532692 R. Gebben                 532158 

13 april N. Attema   06-10249507 M. Zaagmans             532079 V. Deen                  532361 

20 april A. Postma            533166 J. zaagmans               533044 F. Altenburg           531927 

27 april J.Jellema             416916 R. v.d. Zee                  531249 F. Post                   531223 

11 mei C. Lansink           533331 L. Maccis            06-41776006 P. Spoelstra           531680 

25 mei F. Zaagmas         532097 K.de Kroon                  532574 N. de Vries    06-54254382 

  1 juni M. Zijlstra             532451 T. de Jong                   531704 K. Gerritsma           533828 
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toernooien en andere activiteiten 
 

Datum. Activiteit. Tijd. Tijd. 

Zaterdag 
23 maart 

Open dag en kennismaking 
nieuwe leden. 

14.00 uur 
P. Maccis                532008 
M. Okkinga              531961 

 
 

Dinsdag 
26 maart 

1
e
 Koffieavond en uitdelen 

ballen en competitiepapieren. 
19.00 uur 

Zie tos rooster 
 

Donderdag 
28 maart 

Openingstoernooi. 
19.30 uur 

S. Holkema                532833 

21.00 
L. Koopman           

532689 

Woensdag 
3 april 

1
e
 koffieochtend. 

9.30 uur 
Regelt groep zelf 

 

Donderdag 
4 april 

Start districtscompetitie. Zie competitie rooster.  

Vrijdag 
5 april 

1
e
 koffieochtend 55+ Regelt groep zelf.  

Donderdag 
25 april 

1
e
 ronde interne competitie. Zie competitie rooster.  

Donderdag 
2 mei 

2
e
 ronde interne competitie. 

19.00 uur/einde 
G. Ykema                  531521 

 

Donderdag 
16 mei 

3
e
 ronde interne competitie. Zie competitie rooster.  

Donderdag 
23 mei 

4
e
 ronde interne competitie. Zie competitie rooster.  

Zaterdag 
1 juni 

Afsluiting teams districtscomp 
en huldiging kampioenen. 

19.00 uur 
L. van Schepen          533139 
B. Schuurmans  06-22788644 

21.00 uur 
S. Holkema            

532833 
J. de Jong                

06-52601581 

Zondag 
9 juni 

1
e
 ronde Frieslandcup. 

 
10.00 uur 

F. Speerstra               531243 

13.00 uur 
M. Sterk                 
531321 

Dinsdag 
11 juni 

Bekendmaking indeling 
clubkampioenschap enkel A&B 

19.00 uur 
Zie tossrooster. 

 

Zondag 
23 juni 

2
e
 ronde Frieslandcup. 

 
10.00 uur 

H. Nijland                  531638 

13.00 uur 
N. Noordam           

531383 

Zondag 
30 juni 

Invitatie toernooi 
13.30 uur 

S. Frankena 06-30199927 

15.30 
Ch. Frankena          

532692 

Vrijdag 
26 juli 

Thuisblijverstoernooi.. 
19.30 uur 

M. de Boer                531557 

21.00 uur 
W. Buikstra              

06-17028192 

Donderdag 
5 

september 
Ladiesday IJlst. 

9.30 uur 
Regelt de groep zelf. 

 

Dinsdag 
15 

september 

Bekendmaking indeling 
clubkampioenschappen mix. 

19.00 uur 
Zie tossrooster. 

 

Zondag 
7 

september 
3

e
 ronde Frieslandcup. 

10.00 uur 
H. Haanstra               412065 

13.00 uur 
E. Postma               

533166 

Dinsdag 
1 oktober 

Slot Koffie-avond. 
19.00 uur 

Zie tossrooster. 
 

Hou de site goed in de gaten voor eventuele veranderingen!!!!! 
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dinsdag- tosavonden  
 
Op dinsdag  02 april 2013 starten we weer met de koffie-avonden. 
  
Wie als eerste op het rooster staat, haalt vóór 19.00 uur het etui met de sleutels en 
wisselgeld op bij Alie de Jong op de Westergoleane 21. Tijdens de competitie periode is 
het etui al in de kantine. (deze hoeft dan niet opgehaald worden) 
 
Na afloop van de koffieavond: 

1 Wie op de tos-avond komt, wordt ook geacht geld bij zich te hebben om af te 
rekenen als men consumpties genuttigd heeft. 

2 In noodgevallen, ( bv. pin-apparaat  Poeisz stuk) kaartje per persoon in het 
geldkistje. Voor degenen die niet betaald heeft, betaling eerst volgende 
keer!!!!. 

3 De hapjes (bijv. de mix-garnituur) moeten wel met de aanwezige groep verrekend 
worden. Hiervoor wordt € 1,- in rekening gebracht. 

4 Etui met sleutels daarna weer bij Alie de Jong door de bus deponeren of aan evt. 
aanwezige kantine-commissie lid geven. Als de late dienst weg wil en is een 
kantine commissie lid aanwezig, dan mag men altijd in overleg met dit lid de 
verantwoording overdragen.  

5 Er wordt altijd met twee personen afgesloten en niet later dan 1.00 uur. 
6 Kachel op 15 graden zetten, vegen en koelkast bijvullen. 
7 Bij verhindering gaarne onderling ruilen en wijziging veranderen in de 

agenda. Ook even doorgeven aan Arno Bos, zodat die het kan veranderen op 
de site. 

 

Datum Datum 1e persoon Telefoon 2e persoon Telefoon 

  19.00 – 21.00   21.00- einde  

26 maart  G. Bootsma 531761 H. Ellemers 413625 

  2  april   2  juli P. Maccis 532008 S. de Vries 0614350662 

  9  april   9  juli G. Nieveen 0646178120 J. Albertsma 0640869151 

16  april 16  juli A. Bos 421052 F. Gort 533282 

23  april 23  juli R. de Boer 531557 L.J. Wiersma 533044 

30  april 30  juli C.Timmermans 0683637595 J. de Jong 0652601581 

  7  mei   6  aug. J. Greydanus 0651689743 R. Bosma 0641017249 

14  mei 13  aug. A. Bakker 0653148929 A. v.d. Kallen 421143 

21  mei 20  aug. W. Oppedijk 533905 H. Bremer 0624954900 

28  mei 27  aug. L. de Graaf 533862 J. de Vries 0655390799 

  4  juni   3  sept. A. Feenstra 0613952192 J. Snoek 532527 

11  juni 10  sept. M. v.d.  Meulen 531617 L. Snippe 533368 

18  juni 17  sept. A.Schraa 795084 J. Riemersma 532230 

25  juni 24  sept. R. Koot 0634434991 G.J. Vervoort 531428 

 01  okt. A. Bos 421052 H.Bremer 0624954900 

 
8 Vind je het ook leuk om eens in de kantine te staan op dinsdagavond, meld je dan 

aan bij de kantinecommissie 
9 De koffie-avond is ook zeker  bedoeld om startende leden de mogelijkheid te 

geven om iedereen te leren kennen en om meer tenniservaring op te doen. Weet 
je dus iemand die pas bij onze club begint, neem hem of haar dan mee! 

10 Nog even een opmerking met betrekking tot de banen: Vooral in het begin van 
het seizoen zijn de banen nog zacht. Dit betekent dat er ook op de koffie-
avonden regelmatig moet worden geveegd. De leiding van de koffie-avond kijkt 
daar op toe, maar eigen initiatief wordt op prijs gesteld. 
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SCHOONMAAKROOSTER 
 

Dag   Namen Telefoonnummer(s) 

April       

5 Vrijdag Laura / Pino Maccis 06-12312335 / 0515-532008 

12 Vrijdag Jan / Boukje Matien 0515-531549 

19 Vrijdag Mona / Harre Medemblik 0515-533154  

26 Vrijdag Janke Metselaar / Ineke Meyer 0515-413566 / 0515-532328 

Mei       

3 Vrijdag Ingrid Mollinga / Meta Mulder 0515-856486 / 0515-531634 

10 Vrijdag Wiepie Oppedijk / Piet Osinga 0515-533905 / 0515-531860 

17 Vrijdag Japke Postma / Annie Postma 0515-532423 / 0515-533166 

24 Vrijdag Jantsje Rypma / Bart Remery 06-83231896 / 0515-531535 

30 Vrijdag Lia v. Schepen / Doetie Schilstra 0515-533139 / 0515-414511 

Juni       

7 Vrijdag Jancko / Anneke Schraa 0515-531930 / 0515-795084 

14 Vrijdag Andriesje / Annelies Smit 0515-532377 

21 Vrijdag Johannes / Katrienke Smit 0515-532377 

28 Vrijdag Susanne / Marijke Slot 0515-532693 

Juli       

5 Vrijdag Fetse / Anneke Speerstra 0515-531243 

12 Vrijdag Willem / Inge Spoelstra 0515-531422 

19 Vrijdag Marrit Sterk / Jacoba Tadema 0515-531321 / 0515-532494 

26 Vrijdag Pieter Talsma / C. Timmermans 0515-460581 / 06/83637595 

Augustus       

2 Vrijdag Rixt Tulner / Jan Toonstra 0515-460581 / 0515-421135 

9 Vrijdag M. Vanhelden / R. veldkamp 0515-531242 / 0515-857807 

16 Vrijdag Nellie d Vries / Geert J. Vervoort 06-54254382 / 0515-531428 

23 Vrijdag Anneke / Kees Wagtendonk   

30 Vrijdag W. v/d Weide / Sonja Holkema 0515-531804 / 0515-532833 

September       

6 Vrijdag Wiep Wiersma / Lysbeth Wijbrandi 06-30735736 / 06-15276285 

13 Vrijdag Anke Wijbrandi / Ytsje Wijbrandi 0515-532650 / 06-13949321 

20 Vrijdag Ria v/d Zee / Bareld v/d Zee 0515-531249 / 06-27355024 

27 Vrijdag Geeske Ykema / Jelly ysebaart 0515-531521 / 0515-418171 
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SCHOONMAKEN VAN DE KANTINE IS ALS 
VOLGT 

 
1.  Spinrag verwijderen. 

2.  Vloer aanvegen en dweilen. 

3.  Afsoppen:   

- tafels, stoelen en barkrukken. 

- barblad en voorkant. 

- aanrecht plus kastjes 

- deuren. 

4.  Vuilnisbakken legen en afsoppen en de zakken in de container. 

5.  Matten kloppen. 

6.  Ramen lappen (binnen of buiten) ook in de hal, zie schema hieronder. 

7.  Alles weer op z’n plaats zetten. 

8. Buiten het terras aanvegen ( i.v.m. gravel / sigaretten etc.). Dit gebeurt als er buiten de 

ramen worden schoon gemaakt. 

 

ROOSTER VOOR DE RAMEN 
 
April  Mei  Juni  

5 Binnen 3 Binnen 7 Buiten 

12 Buiten 10 Buiten 14 Binnen 

19 Binnen 17 Binnen 21 Buiten 

26 Buiten 24 Buiten 26 Binnen 

  31 Binnen   

 

Juli  Aug.  Sept.  

5 Buiten 2 Buiten 6 Binnen 

12 Binnen 9 Binnen 13 Buiten 

19 Buiten 16 Buiten 20 Binnen 

26 Binnen 23 Binnen 27 Buiten 

  30 Buiten   

 
OPMERKING 

 
De rood/grijze emmer gebruiken voor een sopje. 
Dweil met stok uitdrukken in het grijze gedeelte. 
 
De toiletten en de douches hoef je niet te doen. 

 
Na afloop even aftekenen in de agenda. 

 
ALVAST BEDANKT 

KANTINE COMMISSIE. 
 
 
 
 
 



Lawn Tennisclub IJlst                                                                Voorjaar 2013 

 

19 
 

AGENDA 2013  
 

Datum  Dag Tijd  Activiteit 
 

Maart 
 

20 
 

Woensdag 
 

9:00 
  

Grote schoonmaak kantine: komt allen! 
 23 Zaterdag  14:00  Open dag en Kennismaking nieuwe leden 
 26 Dinsdag 19:00  1e koffie-avond + uitdelen ballen en competitiepapieren 
 28 Donderdag 19:30  Openings racket-avond 

      

April 3 Woensdag 9:30  1e koffie-ochtend 
 3 Woensdag 13.30  Jeugd openingstoernooi 
 4 Donderdag   Start districtcompetities 
 5 Vrijdag 9:30  Eerste koffieochtend 55+ 
 25 Donderdag 19:00  Eerste ronde interne competitie 

      

Mei 2 Donderdag 19:00  Tweede ronde interne competitie 
 16 Donderdag 19:00  Derde ronde interne competitie 
 23 Donderdag 19:00  Vierde ronde interne competitie 

      

Juni 1 Zaterdag 20:30   Afsluiting teams districtscompetities + huldiging 
kampioenen 

 5 Woensdag 13.30  Clubkampioenschappen Jeugd 
 9 Zondag  10:00  1e ronde Friesland cup 
 11 Dinsdag 20:30  Bekendmaking indeling clubkampioenschappen 
     enkel (A + B poule) opgeven t/m 06-06  
 12 Woensdag 19:00  Start clubkampioenschappen enkel 
 22 Zaterdag 19:30  Finale clubkampioenschappen enkel 
 23 Zondag 10:00  2e ronde Friesland cup  
 29 Zaterdag 10:00  Officiële opening nieuwe tennisbanen 

      

Juli 26 Vrijdag 19:30  Thuisblijvers-toernooi  
      

Augustus 27 Dinsdag 20:30  Bekendmaking indeling clubkampioenschappen dubbel  
dubbel (A + B poule) opgeven t/m 22-08 

 28 Woensdag 19:00  Start clubkampioenschappen dubbel 
      

      
September 5 Donderdag 09:30  Ladiesday IJlst 
 8 Zondag 10:00  3e ronde Friesland cup of finales clubkampioenschappen 

dubbel 
 14 Zaterdag 13.30  Ouderkindtoernooi 
 15 Zondag 20:30  Bekendmaking indeling clubkampioenschappen 
     mix (A + B poule) opgeven t/m 12-09 
 16 Maandag 19:00  Start clubkampioenschappen mix 
 29 Zondag 16:00  Finale clubkampioenschappen mix 

      

Oktober 1 Dinsdag 19:00  Slot koffie-avond  
 4 Vrijdag 19:30  Vrijwilligersavond  
 5 Zaterdag 19.00  Jeugd slotavond + Disco 

 

 

NB: Let u a.u.b. op de website voor de definitieve data ! 
Alle activiteiten worden ook gemaild. Is uw mailadres bij ons bekend ? 

www.ltc-ijlst.nl 
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Opmerking agenda 2013 
 

De oplettende lezer heeft wellicht geconstateerd dat in de agenda op zondag 8 september 
2013 zowel de 3e ronde van de Friesland cup als de finales van de dubbelkampioenschappen 
zijn gepland. Dit is geen fout maar moet nog nader worden vastgesteld. Dat weekend vindt in 
IJlst namelijk het 2015 Festival plaats (vroeger; Drylts oer de grins), dus kunnen de finales 
slechts op zondag worden gespeeld (vindt de TC). Maar dat is helaas ook net de dag dat 
mogelijk de 3e ronde van de Friesland cup wordt gespeeld. Inderdaad; er staat ‘mogelijk’ want 
de laatste jaren hoefden we slechts de eerste twee rondes voor de Friesland cup aan te 
treden. Hopelijk herhaalt zich dat in 2013 maar dat wordt pas duidelijk na de 2e ronde van 23 
juni. Opgemerkt wordt dat de TC de dubbelkampioenschappen niet wilde verschuiven in 
verband met de zomervakantie en we willen de dubbel- en mixkampioenschappen niet te kort 
na elkaar laten spelen want dan wordt het allemaal een beetje te veel van het goede.  
 
Hopelijk is de uitleg een beetje te begrijpen maar heb geen angst; voordat de 
dubbelkampioenschappen beginnen hoort u van ons de definitieve datum van de finales. 
TC 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering L.T.C. IJlst  
d.d. 14 februari 2013. 
Lokatie: Stadsherberg 'Het Wapen van IJlst' 
 
1. Opening 
Voorzitter Canisius Smit heet iedereen van harte welkom en opent de 
vergadering om 20.10  
 
Aangezien er niet voldoende senior-leden aanwezig voor besluitvorming, sluit de voorzitter 
deze vergadering en opent direct aansluitend een nieuwe vergadering met identieke agenda. 
 
27 leden (inclusief bestuur) zijn aanwezig. 
7 leden hebben zich voor de vergadering afgemeld. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld 
 
3. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 
4. Verslag algemene ledenvergadering 16 maart 2012 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt onveranderd aangenomen. 
 
5. Jaarverslag 
De voorzitter noemt een aantal bijzondere gebeurtenissen van afgelopen jaar. 
 
Na de algemene ledenvergadering van vorig jaar is de baancommissie onder leiding van Cor 
de Jong druk in de weer geweest. De commissie is uitgebreid met Gosse Dijkstra. Na veel 
gesprekken met verschillende aannemers is de opdracht gegund aan Bouma Sport & Groen 
uit Tynaarlo. Zij zijn in oktober begonnen met de werkzaamheden. Ook krijgt het gehele park 
een opknapbeurt. Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.  
 
Naar aanleiding van de vorige ledenvergadering is er onderzoek gedaan naar wintertennis bij 
de Vliegende Bal. Op basis van de respons op de enquête en onze eigen mogelijkheden met 
de Gravel Plus banen, zal het bestuur hier verder geen werk van maken. 
 
Onze PR man heeft uitstekend werk gedaan, er zijn voor 2013 een viertal nieuwe winddoek 
sponsoren gevonden.  
 
PRO Tennis heeft in 2012 de tennislessen verzorgd, zij zullen dit ook in 2013 weer uit gaan 
voeren. Geert v.d. Velde blijft onze tennisleraar.  
 
Er spelen komend seizoen 22 teams in de voorjaarscompetitie. Dit zijn 110 leden, ruim 1/3 van 
het totale ledenaantal. 
 
Vorig seizoen zijn, als wijze van proef, de banen voor een dagdeel verhuurd aan BENT en 
volleybalvereniging Stanfries. Financieel een succes, qua organisatie zullen er strakkere 
afspraken gemaakt moeten worden. Desalniettemin zal dit initiatief dit jaar gehandhaafd 
blijven.  
 
De kantineprijzen zijn afgelopen jaar verhoogd. Dit, en een verhoogde afzet door druk 
bezochte clubkampioenschappen, heeft geleid tot een fors hogere kantine omzet. Prima werk 
van de kantinecommissie.  
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Voor 2013 zullen de kantineregels worden aangescherpt. Zo moet het afsluiten door 2 
personen plaatsvinden, is de kantine uiterlijk 01.00 gesloten, mag alleen de kantinedienst 
achter de bar consumpties noteren en moet er per dag afgerekend worden. Een compleet 
overzicht van regels wordt in het clubblad gepubliceerd en komt beschikbaar in de kantine.  
 
Het is afgelopen jaar nogmaals duidelijk geworden dat onze vereniging, voor wat betreft de 
financiën, geen steun mag verwachten van de gemeente. De banen moeten geheel 
zelfstandig gefinancierd worden. 
 
Onze vereniging was uitgenodigd bij de oprichting van de stichting IJlst 750 jaar. Deze 
stichting wordt in het leven geroepen voor de viering van 750 jaar stadsrechten in 2018. De 
verenigingen en haar leden worden gevraagd mee te denken over deze viering. Bij deze. 
 
6.  Jaarrekening 2012 en begroting 2013 
Onze penningmeester Dirk Slot neemt het woord. Hij begint met aan te geven dat het nog 
steeds mogelijk is in te schrijven op de pandbrieven. Inschrijfformulieren zijn bij Dirk op te 
vragen.  
 
Jaarrekening 2012 en begroting 2013 
Het ledental blijft nagenoeg constant, zo rond de 280 leden. Er zijn nu 6 afmeldingen. Met de 
renovatie van de banen komen we positief in het nieuws. De penningmeester hoopt hiermee 
nieuwe leden aan te trekken. 
De kantine draait als een tierelier. We verwachten dit niveau in 2013 vast te houden, ook met 
de aangescherpte regels. De gemeentelijk subsidies worden de komende 3 jaar afgebouwd. 
Sponsoring was dit jaar hoog door de deelname aan de Poeisz jeugdsponsoractie. 
Huisvestingskosten zijn lager uitgevallen door minder onderhoud. In 2013 wordt er weer 
gestart met afschrijvingen op de banen.  
 
Al met al zijn we een gezonde vereniging met een goed gevulde spaarrekening. Dit is ook 
nodig omdat we dit jaar de renovatie moeten betalen. Doel is om dit geheel met eigen 
middelen te financieren. Een mooie meevaller is dat we de aannemer pas hoeven te betalen 
als de renovatie geheel is afgerond. Hiervoor onze dank aan dhr Bijkerk.  
 
Conclusie van de penningmeester: We hebben dit jaar weer prima werk gedaan, we zijn een 
vereniging waar onze gasten graag komen. We kunnen trots zijn op ons park, onze vrijwilligers 
en onze financiële positie.  
 
Verslag kascommissie: 
De kascommissie, bestaande uit Cees van Wagtendonk en Hardy Bremer, heeft de cijfers 
bestudeerd. Zij noemen specifiek de nauwkeurigheid waarmee Durkje de kantineadministratie 
bijhoudt. In prachtige bewoording geeft de kascommissie aan de cijfers over 2012 goed te 
keuren en de leden te adviseren het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid.  
De vergadering verleent hiermee het bestuur decharge. 
 
Hardy Bremer verlaat de kascommissie, Allard van Kallen neemt zitting. 
 
7. Bestuurverkiezing 
Alle aftredende bestuurs- en commissieleden worden door de voorzitter met een persoonlijk 
dankwoord genoemd en ontvangen een bos bloemen en VVV bon. Herman de Vries neemt na 
jaren afscheid van de baancommissie en ontvangt ook onze dank, bloemen en bon.  
De voorzitter zelf wordt door de penningmeester bedankt voor zijn 7 jaar voorzitterschap. 
 
Alle voorgedragen kandidaten worden benoemd.  
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Functie    Aftredend   Nieuw 
Voorzitter    Canisius Smit   Henk Nijland 
Kantine commissie   Fokje Altenburg  Sonja Holkema 
Technische commissie  Maria Brink   Andriesje Smit 
Jeugdcommissie   Gerrit de Jong, heeft nog geen opvolger. Gerrit blijft actief 
tot een nieuw lid benoemd kan worden. 
 
8. Rondvraag 
Hans J: Dit voorjaar wordt er op de dinsdagavond competitie gespeeld. Hierdoor zijn er 2 
banen minder beschikbaar voor de racketavond. Wordt baan 5 bij de racketavond getrokken? 
Het is belangrijk dit duidelijk te communiceren.  
Antwoord: Ja, baan 5 wordt bij de racketavond getrokken en is dus niet beschikbaar voor vrij 
spelen. Dit zal in het clubblad vermeld worden. 
 
9.  Spreker dhr. M. Bijkerk van Bouma Sport & Groen  
De voorzitter geeft het woord aan dhr Bijkerk, directeur/eigenaar van Bouma Sport & Groen. 
Zij voeren de renovatie uit van onze banen. Ondersteund door een powerpoint presentatie 
verteld dhr. Bijkerk meer over de eigenschappen van onze nieuwe baansoort, Gravel Premium 
Plus. Ook komt zijn bedrijf en zijn persoon aan bod.  
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond half 10. 
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Jeugd Tennis nieuwe seizoen 
 

De Jeugd Commissie startte dit jaar al erg vroeg met een 
eerste bijeenkomst over JeugdTennis op 14 januari in Utherne. 
De bedoeling was dat ouders van de jeugd uitleg kreeg over 
Jeugdtennis, training, toernooien en competitie. De opkomst 
was teleurstellend.  
Inmiddels hebben we wel een aantal jeugdteams opgegeven 
bij de KNLTB die mee doen aan de competitie op woensdag en 
zondag. 
 
Eline en Dagmar woensdagmiddag 
Mees en Pelle   zondagochtend 
Alice en Jasmijn zondagochtend 
 
Tennistraining 
Ook dit jaar wordt de training verzorgd door Pro-Tennis en is 
Geert weer onze trainer. Zorg dat je tijdig en volledig opgeeft voor de lessen, dan kan er een 
duidelijk trainingsprogramma opgesteld worden. De trainingsdagen blijven weer maandag en 
vrijdag. 
 
Nog een  Jeugd Commissielid gezocht! 
Gerrit de Jong zal de commissie dit jaar helaas gaan verlaten. Hij was altijd onze trouwe 
schakel met het bestuur. Bedankt Gerrit! 
Op dit moment zoeken we nog naar één of twee extra leden die ons kunnen helpen bij enkele 
Jeugd activiteiten.   
 
OPROEP!!!! Taken: een paar keer per jaar bij elkaar komen, helpen bij toernooitjes en 
activiteiten, affiniteit met jeugdtennis, contact houden met bestuur. En het is natuurlijk super 
gezellig! 
 
Jeugdkalender 
Zet de volgende data maar alvast in je agenda: 
 
03 april  Openingstoernooi (eigen jeugd) 
5 juni   Club Kampioenschappen Jeugd 
?   Jeugd BBQ toernooi  

(samen met tennisverenigingen Oppenhuizen en Scharnegoutum) 
14 sept  Ouder-Kind toernooi 
05 okt   JeugdTennisDisco  
 
 
 
Jeugd Commissie 
Gerda de Jong 
Martine Okkinga 
Saskia Rosendaal 
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HET VRIJDAG-OCHTEND TENNIS 
 
Vrijdag 5 april beginnen wij weer met het vrijdagochtendtennis.  
 
Ook dit seizoen is er bij LTC IJlst weer volop de gelegenheid om het weekend in te luiden met 
een gezellig potje tennis. De wat oudere(veelal) mannelijke tennissers beginnen om half 
tien(met tennis of met koffie? Dat laat zich raden). 
 
De dubbels worden op zeer deskundige manier samengesteld door het trekken van 4 rackets 
per baan. Op deze manier bent u verzekerd dat u met iedereen de baan op gaat voor een 
stevige partijtje tennis. 
Af en toe wordt een pauze ingelast om onder het genot van een glaasje FRIS de accu weer op 
te laden. De lengte van de pauzes wordt vooral door eigen inbreng bepaald. Heeft u nieuwtjes 
om te delen, wordt het een tennisseizoen met zeer aangename temperaturen of….. 
 
Iedereen is welkom. 
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keertje langs. U zult zien dat uw bezoek de moeite 
waard is. 
 

Woensdag koffieochtend 

 
Ook de racketmorgen op de woensdag gaat weer van start en wel op 3 april. 
 
Een traditie binnen onze vereniging. Naast de dinsdagavonden, vooral bedoeld voor leden die 
overdag niet kunnen spelen, hebben de (in hoofdzaak) dames al sinds jaar en dag banen voor 
zich op de woensdagochtend. 
 
Iedere keer staat er weer een enthousiaste groep klaar voor een partijtje tennis, de koffie en 
wat er zoal bij hoort. 
Net als bij de heren worden per partijtje rackets getrokken zodat je telkens met andere 
medespelers speelt. 
Dus heb je zin en tijd(ook wanneer je nog niet zolang tennist) kom gerust, je bent welkom: 
iedere woensdagmorgen vanaf half 10. 
 
Deelname aan de racketavonden en/o f ochtenden is zeker voor nieuwe leden een hele goede 
manier om kennis te maken met andere leden van onze vereniging.  
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INTERNE COMPETITIE 
 
Bij voldoende deelname wordt er ook dit jaar weer een interne competitie georganiseerd bij 
onze club.  De interne competitie is bedoeld  voor spelers/speelsters van onze vereniging die 
niet competitie spelen en zin hebben om eens een onderlinge wedstrijd te spelen.  
 
De wedstrijden kunnen bestaan uit enkel-, dubbel- en mixpartijen, variatie genoeg dus. Je kunt 
je dus alleen opgeven maar ook als koppel. 
 
De wedstrijden worden gespeeld op de volgende donderdagavonden: 25 april, 2 mei,  16 mei  
en 23 mei. Hoewel er wellicht een beetje geschoven kan worden dien je in principe 
beschikbaar te zijn op deze avonden. Aanvangstijd 19.30 uur.  
Aanmelden kan via de website tot en met 15 april.  
 
TC 

 
 

VERZOEK PROMOTIETEAM 
 

Beste leden, 
  
Regelmatig proberen wij tennis te promoten in IJlst. Zodoende hebben wij, net zoals de 
afgelopen jaren, in maart weer de open tennis dagen op de planning staan. Een ander 
voorbeeld vorig jaar was het promoten van tennis bij de volleybalvereniging tijdens hun 
jaarlijkse slotavond. Het enige waar het dan regelmatig aan schort zijn tennisrackets. Daarom 
hierbij de vraag of leden ook oude tennisrackets over hebben die niet meer gebruikt worden 
en voor dit goede doel gebruikt kunnen worden. 

Alvast bedankt.  
  
Namens het bestuur van LTC IJlst. 
  
Johan Steenbeek 
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DE TROONWISSEL BIJ LTC IJLST 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Koning Willem IV 
 
Weliswaar van minder historisch belang dan de troonwisseling en het aftreden van de paus, 
toch mag binnen de context van het Friese de voorzitterswisseling bij LTC IJlst niet onvermeld 
blijven. Henk Nijland is op de Jaarvergadering 2013 als opvolger van Canisius Smit 
voorgedragen en gekozen.  
 
De algemene beleving is dat LTC IJlst een goed georganiseerde en - geleide tennisvereniging 
met familiesfeer is en Henk Nijland in die traditie het beleid zal doorzetten.  
Het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. de sportbeleving en invulling is 
belangrijk voor een clubbeleid. De tendens is waarneembaar dat sneller van sport wordt 
gewisseld. Ter voorkoming moet het sportaanbod aantrekkelijk zijn, de lusten hoger of op z’n 
minst in balans met de lasten zijn. En de interne en externe communicatie in lijn met de 
nieuwe tijd zijn. 
 
Een voorzitter doet het werkt niet alleen en delegeert het meest, als hij/zij het goeddoet, aldus 
Allard van der Kallen, maar is wel een bepalende factor.  
Over leiderschap mag sinds enige tijd ook in Nederland gesproken worden.  In Angel-
Saksische landen was men al eerder overtuigd dat het boven het maaiveld uitsteken niet 
verkeerd is en juist nastrevenswaardig. Stephen Covey zei al: maak het verschil(The 7 
Habits). 
 
In deze lijn past een exploratief onderzoekje naar wat een aantal leden de does en de don’ts 
van een (LTC IJlst)voorzitter vinden. Wat zou een voorzitter moeten doen en wat juist 
laten.Niet dat Henk Nijland dit nodig heeft, maar kennis nemen van het beeld dat de leden van 
een goede voorzitter hebben kan zinvol zijn voor zijn invulling van die rol. 
 
Uitslag: 
 
Direct een don’t: Jildert de Jong vindt dat een voorzitter “ niet laveloos de baan mag verlaten”.  
Jacco Greydanus vindt het belangrijk dat de voorzitter “ niet zijn eigen mening doordrukt”. 
Allard van der Kallen geeft naast het eerder genoemde delegeren aan de voorzitter ook het 
advies “ nog verder te gaan met het digitaliseren”. 
Gosse Dijkstra benadrukt het belang van authenticiteit van een voorzitter. “Ga een ander niet 
nadoen”. Daarnaast adviseert hij: “treedt niet op de voorgrond en neem de tijd voor 
beslissingen. Tijd lost het probleem vaak op”. 
Quote Hans Jansma: “ Een goeie voorzitter mag ook best bij de belasting hebben gewerkt…” 
Herman Dijkstra heeft veel vertrouwen in een voorzitter en bestuur dat regels stelt en deze 
ook handhaaft. Daarbij geen verschil tussen leden maakt. 
Dirk Slot ziet als penningmeester de voorzitter liever nooit door z’n knieen gaan…. 
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Susanne Slot ziet timemanagement als belangrijk aandachtspunt(Red.: Bedoelt ze de nieuwe 
eindtijd  voor de Racketavond?) 
Jan Snoek is voor out of the box denken, maar het moet wel navolgbaar blijven… 
Eeuwe Postma vraagt aandacht voor het omgaan met de pers. “ PR en digitale media worden 
steeds belangrijker”. Het aanstellen van een persvoorlichter is ook nog een idee. 
Dan verzucht Eeuwe : “Is er nog wel wat te doen voor een voorzitter. Alles is nu toch weer 
voor jaren klaar…”  
 
Conclusie: 
Henk, gefeliciteerd en veel succes toegewenst, in je nieuwe verbindende rol. Je vindt vast je 
eigen weg. De route is al voor je  geplaveid.  
 

 

Paus……. 
  

                          

                          

                                Henk de eerste 
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TENNISLES 
 

Je service nog niet zoals het moet?  
Dan is een tennisles altijd goed! 

 
Regelmatig horen we op de tennisvelden: ” training is voor 
talentlozen”.  Tja, als je Roger Federer heet kan ik me dat 
voorstellen, maar helaas heeft niet iedereen zoveel talent… 
 
Jeugd 
Binnen de tennislessen werken we veel met het principe 
Tenniskids. Dit is een methode waarbij kinderen spelenderwijs 
zich vaak onbewust meester maken van de verschillende 
onderdelen van het tennisspel. Heel belangrijk hierbij zijn de juiste aangepaste materialen en 
de afmetingen van het speelveld. Vrijwel elke les behandelen we verschillende doelen, 
afhankelijk van hoe ver de kinderen zijn. Vanaf de eerste lessen maken we een selectie uit 
technische, tactische, mentale en conditionele doelen. De kinderen spelen in de volgende 
fasen: 
 
Rood:   Kennismaken met de tennissport. Kinderen spelen op miniveldjes met kleine                                                                              
rackets met de grote foambal. Lesgroepen zijn tot max 12 kinderen.  
 
Oranje:  Het verder ontwikkelen van de slagen. Kinderen spelen op ¾ veld met iets 
grotere rackets en een zachtere oranje tennisbal. Lesgroepen zijn groepen van 8 kinderen. 
 
Groen:  Kinderen spelen op de hele baan, nog wel met de zachtere groene bal. Er wordt 
nog steeds met kleine rackets gespeeld, de oudere kinderen gaan langzaam naar een licht 
seniorracket. 
 
Geel:   Geel is het spelen op de hele baan, maar nu met de harde “normale” tennisbal. 
Wanneer een kind naar de volgende fase gaat verschilt per kind. Naast dat het om praktische 
redenen kan verhuizen naar een andere trainingsgroep, is het belangrijk dat een kind eigenlijk 
alle onderdelen van het tennisspel (bovenhands serveren, forehand en backhandrally, volleys 
en smash) redelijk onder de knie heeft alvorens naar een groter veld te gaan met hardere bal.  
 
Grote misvatting is dat een kind op een groter veld ook beter kan tennissen! Het aanleren van 
vaardigheden moet op een gepast veld gebeuren waar een kind de tijd en mogelijkheden krijgt 
om zelf wat met de bal te gaan doen en ontdekken wat zijn of haar mogelijkheden zijn in 
plaats van alle kracht nodig hebben om een bal alleen al naar de overkant te krijgen.  
Daarnaast proberen we de kinderen “breed” op te leiden en veel variatie aan te bieden. 
Hierdoor zie je op de baan tijdens de tennisles ook regelmatig mikpunten en opdrachten die 
niet direct in het echte spel zullen voorkomen, maar wel bepaalde bewegingen en inzichten 
opleveren. 
Het indelen van de lesgroepen gebeurt door de trainer. Hierbij is niveau en beschikbaarheid 
het belangrijkst, daarnaast ook zeker de sociale factor! We geven dit jaar 18 weken les in de 
zomer, waardoor het lestarief voor een groep van 8 kinderen  € 127,50 euro bedraagt. 
Senioren 
Natuurlijk ben je nooit te oud om te leren! Senior klinkt wellicht al wat oud, maar in tennis is 
iedereen van 18 jaar of ouder senior. We maken hierbij onderscheid tussen beginnende 
senioren en senioren die al een aantal jaren spelen. Bij beginners, of herintreders natuurlijk, 
beginnen we vaak met balvaardigheid en racketvaardigheid oefeningen. Ook hierbij trainen we 
vaak eerst met de groene bal die iets langzamer stuit, zodat de leerlingen iets meer tijd krijgen 
om de bal in te schatten.  
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We bieden dit jaar voor de (licht) geoefende lesser groepstraining aan van 8 personen.  
Indelen doen we ook weer op niveau en beschikbaarheid, maar voor velen is de sociale factor 
ook zeker belangrijk en deze wordt dus zeker niet vergeten.  
Ook voor de gevorderde senioren  is tennisles erg verstandig. Het is dan meer trainen ipv les 
nemen.  Door het trainen op speciaal slagen kunnen we met de deelnemers ons meer richten 
op het ontwikkelen  van een bepaald speltype.  
 
Toernooien 
Met name voor de jeugd is het belangrijk naast de tennisles lekker veel te spelen. Dit kan op 
straat of gewoon tegen een muur of met een vriendje of vriendinnetje op de tennisclub, maar 
ook door veel toernooitjes te spelen. Wanneer kinderen al vroeg beginnen met wedstrijdjes 
spelen, krijgen ze er sneller nog meer plezier en zullen ze langer blijven tennissen. Daarnaast 
worden ze sneller beter in tennis en leren ze op de tennisbaan allemaal andere leuke 
tenniskids kennen! Veel toernooien zijn te vinden op www.toernooi.nl of via www.knltb.nl. Voor 
de jeugd is er in Friesland ook het zogeheten ROGG circuit, dit staat voor  Rood, Oranje, 
Groen en Geel. Deze toernooien duren slechts een dagdeel, hier is altijd begeleiding 
aanwezig en de kinderen krijgen een aandenken en vaak ook een prijsje mee naar huis. De 
toernooitjes zijn vaak niet ver van huis.  
Tot slot nog een aantal wist je datjes over de tennisles: 
Wist je dat: 

- Iedereen zich  voor 24 maart weer op moet geven voor tennisles op www.pro-

tennis.nl? 

- Je dan per mail je lesgroep en lestijd toegestuurd krijgt? 

- De jeugdcommissie allerlei leuke activiteiten voor de kinderen organiseert? 

- Je op www.tenniskids.nl een heleboel leuke informatie over jeugdtennis kunt vinden? 

- We voor kinderen van groep 3 t/m 6  van de basisschool speciaal  Maak kennis met 

tennis proeflessen aanbieden op de vrijdagmiddag ? 

- Geert ook De Kogge en de Twine  gaat bezoeken om tijdens de gymles een tennisles 

te geven? 

- Je je voor het ROGG circuit kunt opgeven voor via www.pro-tennis.nl? 

Allemaal tot op de tennisbaan deze zomer! 
Met sPROtieve groet,   
 Geert v/d Velde geertvandervelde@pro-tennis.nl  (06- 8492394) 

 
                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.toernooi.nl/
http://www.knltb.nl/
http://www.pro-tennis.nl/
http://www.pro-tennis.nl/
http://www.tenniskids.nl/
http://www.pro-tennis.nl/
mailto:geertvandervelde@pro-tennis.nl
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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN  
ZOMER 2013 TV IJLST 

 
Graag digitaal inschrijven via www.pro-tennis.nl 
 
Alleen wanneer het u echt niet lukt digitaal in te schrijven, kunt u gebruik maken van dit 
inschrijfformulier. 
 

Naam __________________________ Voornaam _______________________________ 

Adres __________________________ Postcode/Plaats ___________________________ 
Telefoon ________________________ Geboortedatum ___________________________ 
Man / Vrouw               E-mail adres______________________________ 
 

O Ik heb nog nooit les gehad en begin voor het eerst met les.  

O Ik heb 1 jaar les gehad en ben een beginner. 

O Ik heb ____ jaren les en ben beginner/gevorderd. 

O Ik heb ____ jaren les en ben gevorderd.   

 

U kunt het lesgeld voldoen via automatische machtiging. 

   
Ik geef mij bij voorkeur op voor               tarieven   
 
O Seniorentraining 18 lesweken 50 minuten per week                  € 127,50 
 
O Juniorentraining ( Rood, Oranje Groen en Geel ) 18 lesweken 50 minuten per week      € 127,50 
 

Ik kan lessen op maandag vanaf   ____________ uur *** ( zie onder)  
Ik kan lessen op donderdag vanaf  ____________ uur ( alleen senioren vanaf 19.30 uur) 
Ik kan lessen op vrijdagmiddag vanaf   ____________ uur ( alleen junioren tot 18.30 uur ) 
 
 
***Bij de senioren was er op maandag een te grote inschrijving. Dit willen wij nu 
vermijden. 
Wij verzoeken u vriendelijk om ook de mogelijkheid van de tennistraining op de 
donderdagavond te bekijken.       
 

Ik verzeker mij tegen het niet kunnen volgen van tennislessen door langdurige ziekte en/of 
blessure.  De kosten voor de verzekering bedragen € 5,- per persoon. (zie voor de 
voorwaarden onze website www.pro-tennis.nl). Bij nee vindt er geen restitutie plaats van 
lesgeld bij ziekte en/of blessure. 
 
O Ja 
O Nee 

 
Speciale aanbieding rackets 
 

O Ik wil graag een seniorenracket (ook grootveld junioren) aanschaffen voor de speciale prijs 
van € 60-  De leraar zal de juiste maat (o.a. greepdikte) tijdens de training controleren en 
bestelling loopt via tennisleraar. 

      

http://www.pro-tennis.nl/
http://www.pro-tennis.nl/
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Machtigingsformulier 
 

Ondergetekende:   
Naam en voorletters  _________________________________________ 
Adres    _________________________________________ 
Postcode en Plaats  _________________________________________ 
Telefoon   _________________________________________ 
 

Bankrekeningnummer _________________________________________ 
 

Verleent hierbij machtiging aan P.R.O.-tennis om eenmalig van mijn hier bovengenoemde 
rekening het verschuldigde lesgeld, ballengeld en eventueel verzekeringsgeld af te schrijven. 
De persoon waarop het lesgeld betrekking heeft is: 
 

Naam _______________________ Geboortedatum ____________________ 
 

Ik wil graag betalen in O 1 keer 
    O 2 keer 
 

 Sluitingsdatum inschrijving: Maandag 24  maart 

 De eerste les is op maandag 8 april en donderdag 4 april. 

 Het ballengeld bedraagt € 6,- p.p. eenmalig, betaling via automatische machtiging: 
geen kosten, betaling via nota: kosten € 7,50  

 Er wordt les gegeven op maandag en vrijdag. 

 De lestijden worden u per e-mail toegestuurd.  

 De lesnemer heeft kennis genomen van het lesreglement en de algemene 
voorwaarden en verklaart zich hierbij voor akkoord.(voor lesreglement en voorwaarden 
zie www.pro-tennis.nl  

 Opmerkingen c.q. voorkeur groepssamenstelling: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

Datum _________________________ Handtekening __________________________ 
      (bij minderjarigen ouder / voogd) 
 

Machtigingsvoorwaarden 
 

U behoudt te allen tijde het recht om binnen 60 dagen, nadat U bericht heeft ontvangen, 
dat een afschrijving heeft plaats gevonden, de bank dan wel de postbank opdracht te 
geven het afgeboekte bedrag terug te boeken op uw rekening. 

 

Dit inschrijfformulier graag voor 24 maart opsturen of inleveren bij: 
    
P.R.O.-Tennis 
Magere Weide 2  
8915 AR Leeuwarden 
058-2136166 
Uw tennisleraar is  Geert v/d Velde 06-18492394 ( geertvandervelde@pro-
tennis.nl)  
NB: U dient ook lid te zijn van de tennisclub! 
 
 
 

WWW.PRO-TENNIS.NL 

http://www.pro-tennis.nl/
mailto:geertvandervelde@pro-tennis.nl
mailto:geertvandervelde@pro-tennis.nl
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MAAK KENNIS MET TENNIS  
INSCHRIJFFORMULIER ZOMERSEIZOEN 2013 TV IJLST 

 
Graag digitaal inschrijven via www.pro-tennis.nl. Alleen wanneer het u echt niet lukt 
digitaal in te schrijven, kunt u gebruik maken van dit inschrijfformulier. 
 
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 6 die nog op de basisschool zitten en nog geen lid van de 
vereniging zijn  
 
Naam:_______________________________Voornaam:______________________________ 
Adres:_______________________________Postcode / 
Plaats:____________________________ 
Telefoon:____________________________Geboortedatum:__________________________ 
Jongen / Meisje      
E-mail adres: ________________________ Ik zit in groep:_____  
 
Maak Kennis Met Tennis Pakket: 
- 4 kennismakingslessen 1 x per week (50 minuten) 
- Een leuk en sportief toernooi  
- Geen verenigingslidmaatschap 
- Kosten bedragen € 29,50 p.p. 
 
      Ik kan lessen op vrijdag vanaf    __________uur 
 

 Betaling via machtiging: geen kosten, betaling via nota: kosten € 5,- 

 Sluitingsdatum inschrijving: 24 maart 2013, 1ste les op vrijdag 5 april   

 Een ieder krijgt van tevoren bericht via e-mail 

 Opmerkingen c.q. voorkeur groepssamenstelling: 
_______________________________________________________________________ 

O   Mijn ouders zijn ook geïnteresseerd in het volgen van tennisles 

 

Machtigingsformulier: 
Ondergetekende:    (invullen s.v.p. in blokletters) 
Naam en voorletters:    _______________________________________ 
Adres:      _______________________________________ 
Postcode en Plaats:    _______________________________________ 
Telefoon:     _______________________________________ 
Bankrekeningnummer:   _______________________________________ 
 

Verleent hierbij machtiging aan P.R.O.-tennis bv om eenmalig van mijn hier 
bovengenoemde rekening het verschuldigde lesgeld af te schrijven. 

 

Datum:___________________________Handtekening:__________________________ 

      (bij minderjarigen ouder / voogd) 

U behoudt te allen tijde het recht om binnen 60 dagen, nadat U bericht heeft ontvangen, dat een 
afschrijving heeft plaats gevonden, de bank dan wel de postbank opdracht te geven het afgeboekte 
bedrag terug te boeken op uw rekening. 

Dit inschrijfformulier graag voor 24 maart opsturen naar: P.R.O.-Tennis, Magere Weide 
2, 8915 AR Leeuwarden 

Uw tennisleraar is  Geert v/d Velde 06-18492394 ( geertvandervelde@pro-
tennis.nl) 

WWW.PRO-TENNIS.NL 

http://www.pro-tennis.nl/
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CONTRIBUTIE 2013 
 

Leeftijdsklasse-indeling  

(Peildatum 1 januari)  

t/m 9 jaar  €  10,00 

10 t/m 12 jaar €  17,50 

13 t/m 17 jaar €  47,50 

Senioren €  90,00 
Korting gezinnen met 4 leden allemaal ouder dan 
12 jaar en woonachtig op 1 adres -/-  €  40 

  
 Inschrijfgeld: 
Schooltennis  €  0,00 
10 t/m 12 jaar €  5,00 
vanaf 12 jaar €  7,50 
 
Opzeggingen lidmaatschap  vòòr 31 december ! 
 
 

SLEUTELS 
 
Wie als laatste de kantine verlaat wordt het dringende verzoek gedaan om deze vooral af te 
sluiten om onaangename ontwikkelingen te voorkomen. Daartoe zult u in het bezit van een 
sleutel moeten zijn. Tegen betaling van 3 Euro kunt u deze ophalen bij: 
 

             Cor de Jong, Westergoleane 21 

             Henk Nijland, Bockemastraat 25 

 
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt u verzocht de sleutel weer in te leveren en krijgt u 
uiteraard uw geld weer terug. 
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BAANREGELEMENT 

 
Het bestuur vraagt jullie aandacht voor de volgende regels en verwacht dat alle 
leden deze regels zullen nakomen. 

 
 

1. De leden zorgen ervoor dat op en rond de banen een sportieve en gezellige sfeer 
hangt. 

2. De leden zullen nieuwe leden van onze club in hun midden opnemen. 
3. Jong en oud hebben dezelfde rechten en plichten. 
4. Wachtende leden zullen degenen die spelen niet hinderen door over de baan te 

lopen of zich met het spel te bemoeien. 
5. Alleen tennisschoenen geschikt voor gravelbanen (zonder zware profielzolen) zijn 

toegestaan. 
6. De beheerder bepaalt wanneer de baan wordt gesloten. Het park is dan afgesloten 

en er hangt een bord: BAAN GESLOTEN. De beheerder bepaalt wanneer de baan 
weer wordt geopend. 

7. De baan is ‘s morgens vanaf 8.30 open, tenzij de beheerder het dagelijks 
onderhoud nog niet heeft gepleegd. 

8. Spelers hebben een speeltijd van een half uur. Hun wordt verzocht de klok in te 
stellen op het tijdstip waarop zij beginnen te spelen en zij moeten hun ledenpasje 
op het daarvoor bestemde bord plaatsen. 

9. Na elke partij moet de baan geveegd worden. Dit dient te gebeuren in vierkantvorm 
van buiten naar binnen.Ook de laatste spelers s’avonds moeten de banen vegen. 

10. De banen worden automatisch gesproeid. 
11. De banen mogen niet door de leden worden gerold. Dit doet de beheerder. 
12. Als er lijnen of gedeelten van lijnen los gaan, mogen ze niet worden aangestampt 

maar moeten ze aan de kant worden gelegd. De beheerder zal ze dan opnieuw 
aanbrengen. 

13. Op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur zijn er 4 banen voor de jeugd vrij. 
De kinderen hebben tijdens deze uren voorrang. 

14. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen na 18.00 uur niet meer spelen, tenzij de 
banen niet meer gebruikt worden. 

15. Tijdens de training, vrij spel of competitie, speelt u voor eigen risico. 
16. Als er wachtende leden zijn, komen degenen die net les hebben gehad gedurende 

een half uur niet in aanmerking om te spelen. 
17. Wat moet u doen voor u de baan op gaat: 

A- De klok moet ingesteld worden op het tijdstip waarop men begint te spelen. 
B- De speeltijd bedraagt een half uur. De klok in de kantine geeft de juiste tijd aan. 
C- Men moet een ledenpasje op het daarvoor bestemde bord onder de klokken 
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plaatsen. Deze ledenpas dient voorzien te zijn van uw pasfoto. Als ledenpas 
telt: de wedstrijdpas van de KNLTB of een speciale door de tennisclub 
verstrekte clubpas. Alle leden die zich op tijd aanmelden zullen hun pas vóór 1 
april in hun bezit krijgen. 

D- Indien men geen geldige ledenpas op het bord heeft geplaatst vervalt het recht 
op gebruik van de baan.  

       18. Het bestuur bepaalt als zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet. 
 
 

WINTERTENNISTOERNOOI 2013 
 
Ik weet nu alles over de historie van de Elfstedentocht op de schaats. Susanne S. weet dat 
ook (eerst dacht zij dat het over massage ging). Wij zijn de gelukkige winnaars van het 
wintertennistoernooi. En de winnaars krijgen een DVD over de Friesche Elfstedentocht. Waar 
ik minstens zo blij mee ben, is de overwinning van dit prestigieuze gebeuren. Er waren 
namelijk een aantal clubtoppers aanwezig als Corneel T. en Hans J. Eerlijk is eerlijk, in punten 
was het een gedeelde eerste plek met Rudy B., maar ik had meer games gewonnen. We 
hebben de ballen maar gedeeld. 
 
Er werden ook zakken drop uitgedeeld. Aan Geert N. en Maaike D. Als lantaarndragers. Voor 
Maaike was dit niet zo erg, want ze was de volgende dag jarig. Na 12 uur hebben ze (ik zing 
niet) nog voor haar gezongen. Interessant detail is dat Geert en ik samen de zaterdag 
halcompetitie spelen. We staan er niet zo heel erg goed voor. 
 
Het tennis was hoogstaand, middenstaand en laagstaand. Zo'n beetje een gemiddelde 
racketavond. Dus ook gezellig, sportief en luidruchtig. Meer valt hier niet over te zeggen.  
 

Natuurlijk had de TC de organisatie weer 
prima voor elkaar. Alleen jammer dat er veel 
last-minute afzeggingen waren. De TC had 
weer bergen werk om een goed schema te 
maken. Misschien dat daarom de vragen van 
de onmisbare quiz niet foutloos waren. Het 
maakt niet uit, het levert altijd stof tot spreken 
op. De meest enthousiaste deelnemer was 
trouwens Mark, de barman. Hij voorzag 
iedereen van goede (of foute) antwoorden.  
 
Het was zoals gewoonlijk heel gezellig, op en 
rond en in de kantine en banen. En wil je 
volgend jaar meedoen, geef je gewoon op al 
zijn er al 32.  
Misschien een leuk alternatief voor volgend 
jaar, een wintertennistoernooi op de eigen 
banen. Winterbarbecue, winterquiz, 
winterdranken.......  
 
Oege D. 
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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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