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VAN DE 

REDACTIE 
 
 

LTC IJlst. De 
oude dame is 
40 jaar 
 
Als tennisbal ben ik vereerd 
de oude dame op het 
landgoed de Terp al die jaren 
te hebben mogen dienen. 
Naar ik aanneem is de 
tevredenheid wederzijds. Het 
is er goed toeven, je wordt er 
als bal goed verzorgd en je 
bent met veel familieleden.  
De tennissers gaan familiair, 
edoch op het juiste moment ook met gepaste afstand, met elkaar om. Het net helpt hen 
daarbij. De belijning werkt soms averechts en levert regelmatig grensgevechten op. Hier 
bemoei ik mij niet mee, ook al weet wel wat ik geraakt heb. Ik ken mijn plek als bal en facilitair 
lid. 
De reis naar de baan is nooit ver en het is aangenaam warm en balgezellig in het doosje. Op 
de terugweg worden ervaringen uitgewisseld en ook de blauwe plekken geteld. Gelukkig kent 
de club maar weinig hardhitters. 
Verdwaalde ballen over het hek komen altijd op hun harige rondingen terecht. De hond van 
Germ helpt hen daarbij. Het zou een Sint Bernard kunnen zijn. 
Als bal  hoor ik natuurlijk van alles, maar zoals het heurt, blijft dit binnen de lijnen en de muren 
van de kantine.  
Een nadeel is dat het soms laat wordt en de bitterballen met mij gaan flirten. Ik neem elke bal 
serieus en ben voor integratie maar degeneratie gaat mij te ver en zou ook door de oude 
dame niet worden getolereerd. Dit geldt ook voor merkloze cq merkarme tennisballen. Een A-
merk verloochent zich niet. 
De oude dame heeft in de loop der tijd een aantal flinke investeringen in het landgoed gedaan. 
De banen zijn gerenoveerd en uitgebreid en er is een prachtige kantine gebouwd. Voorwaar 
een accommodatie  de nieuwe adel waardig. 

En een club die bestuurlijk altijd met 
zachte hand heeft kunnen worden 
geregeerd. 
Is er dan geen smetje te vinden?. Ja, nu u 
er naar vraagt. Ik kom als bal niet gauw 
met mijn mening voor het voetlicht, maar 
over mijn oude dag zou ik toch wel graag 
iets willen opmerken. Of eigenlijk een lans 
willen breken voor een balwaardiger 
laatste rustplaats dan in de bek van een 
hond of verloren in de sloot.  
Een ballenverzorgingshuis en een klein 
kerkhofje achter de oude kantine met Sierk 
als koster.......  
 
J.S. 
.  
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VAN DE VOORZITTER 

 
Na de ”winter” 2013-2014 schijnt vanmorgen het zonnetje en dat voel je dan ook meteen. De 
vogeltjes fluiten ’s morgens alweer vroeg, de natuur richt zich al echt op het voorjaar, heerlijk 
na al die grijze, grauwe dagen. 
Het seizoen 2014 staat dan dus ook op punt van beginnen! 
Een belangrijke voorwaarde voor ons is natuurlijk de toestand van de banen. Daar kan ik jullie 
het volgende over vertellen: In december zijn we tot een overeenkomst gekomen met de heer 
Bijkerk van Bouma Sport en Groen. Het is ook de aannemer duidelijk dat er wat moet 
gebeuren aan de problemen die we afgelopen jaar hebben ondervonden na de aanleg van 
onze Gravel Plus Premium banen. Daarom gaat de aannemer in maart weer aan de slag om 
de banen in optimale conditie aan ons op te kunnen leveren. 
 
Vergelijk die werkzaamheden met een grote voorjaarsbeurt, de lijnen gaan eruit, het gravel 
wordt los gemaakt, opnieuw verdeeld en dan met een zware rol gerold. Daarna worden de 
banen opnieuw ingericht. De afspraak is dat wij pas na de keuring door ISA de banen weer in 
gebruik nemen. Het telkens maar uitblijven van een winterse periode maakt het best weer een 
beetje spannend, maar ik hoop echt dat de banen op tijd klaar zijn. Maar dat is ieder voorjaar 
weer even spannend. Onze Baancommissie, Cor de Jong cs, zal wat dat betreft ook een 
vinger aan de pols houden.  
 
Achter in het clubblad vinden jullie een geactualiseerde lijst aan met namen, adressen 
enzovoort van vrijwilligers binnen onze vereniging. Vooral emailadressen wijzigen met enige 
regelmaat. Wanneer jullie veranderen van emailadres of telefoonnummer, bedenk dan a.u.b. 
dat het handig is om dat even door te geven aan 
kantinecommissie, aan Dirk Slot voor de 
ledenadministratie en aan Jeroen Brink die veel 
berichten over activiteiten binnen de vereniging aan jullie 
mailt. Bij voorbaat dank. 
 
In die lijst staat ook dat Durkje Bouma de bezorging van 
het clubblad regelt. Weten jullie wel dat zij ook al jaren 
de financiën voor de kantinecommissie regelt? Ik wist dat 
eigenlijk niet meer. Zo zie je maar dat wanneer zaken 
goed geregeld zijn, we dat allemaal eigenlijk maar heel 
gewoon vinden. Het valt ons niet meer op. Maar ook 
afgelopen jaar heeft zij weer veel werk verzet, Durkje 
bedankt. 
 
De redactie van ons clubblad zal in 2014 extra aandacht 
besteden aan het 40 jarig bestaan van onze vereniging. 
Onze vereniging is opgericht op 20 augustus 1974. 
Vijftien jaar geleden is er ook een jubileumblad gemaakt door Dieuwke Deen en Jan Snoek. 
Het blijkt gewoon heel aardig om weer eens terug te lezen over “ toen “. Daarom gaan onze 
redacteuren Dirk, Jan en Jeroen er nu ook wat moois van maken waarvan dit 
voorjaarsnummer een eerste bewijs is. (Zaterdag 28 juni hopen we een jubileumfeestje op 
onze banen te vieren.) 
 
Uit het blad bij het 25 jarig jubileum wil ik een klein stukje noemen. Het zijn herinneringen van 
Egge van den Berg. Hij beschrijft de gang van zaken in de begin periode van onze vereniging 
als volgt: 
“Eigenlijk was de ideale tennisclub de club van de eerste jaren. Er was een voorlopig bestuur, 
een zwart - wit  tekening van het complex en er waren reglementen opgesteld. Maar er waren 
nog geen tennissers, geen ballen in de sloot, geen dubieuze lotingen, geen geruzie over in of 
uit. Dat was de mooiste tijd, de droom die nog werkelijkheid moest worden.” 
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Als ik dan even aan de hiervoor al genoemde lijst met vrijwilligers denk, heb ik ook wel eens 
het gevoel dat we (gelukkig!) met elkaar heel veel regelen maar ook wel veel geregeld willen 
hebben. Die LT IJlst - organisatie vraagt ook inzet van de leden! Terugdenkend aan die begin 
periode dan had dat “losse” zeker ook zijn charme. 
 
Clubkampioenen waren er die eerste jaren eigenlijk nog niet. Er werd gespeeld in een 
laddercompetitie. Iemand die op de ladder vijf plaatsen boven je stond mocht je uitdagen voor 
een partijtje. Dat was wel leuk zolang je nog kon stijgen. Was eenmaal een mooie positie 
bereikt dan waren er velen die op door de uitdager voorgestelde tijd verhinderd waren. Of nog 
erger, op het moment dat je thuis net de veters van je tennisschoenen dichtveterde opbelden 
met de mededeling; Mijn schoonmoeder is onverwacht langsgekomen, we moeten later maar 
eens een afspraak maken …  
 
Dus dat systeem is toch maar ingeruild voor echte clubkampioenschappen. De lijst met 
clubkampioenen is in dit blad opgenomen, komt ook op onze website. Een lijst met veel 
namen, maar ook met een aantal die werkelijk grossieren in kampioenschappen!  Eén keer 
winnen is al een prestatie maar zo vaak, dat is grote klasse. Bekijken jullie de lijsten maar 
eens. Een ander voordeel in onze moderne tijd voor het opstellen van die lijst, “kopiëren en 
plakken” is dan echt een uitkomst! 
 
Nog twee nieuwtjes, dan sluit ik af. De verlichting op baan 5 wordt verbeterd, hoger geplaatst 
en een extra set verlichting. Dus daar is het straks ook prettig om met verlichting te spelen. 
Onze score-borden worden vernieuwd in de oude stijl. Er zijn reacties ontvangen via de peiling 
onder leden en ook op de ledenvergadering is dit onderwerp van gesprek geweest. Echt veel 
duidelijker werd het daarmee niet. Aldus is besloten aan de bestuurstafel, voorkeur en 
(uiteindelijk) het kostenplaatje gaven de doorslag. 
Goed, binnenkort gaan we weer los! 
Te beginnen met de voorjaarscompetitie. Wisten jullie dat wij in 1985 naar liefst 7 (lees 
zeven!!!) kampioensteams hadden! Een mooie uitdaging in dit jubileumjaar, heb ik bedacht. 
Ik wens jullie heel veel plezier en prachtige wedstrijden. 
 
Henk Nijland 
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AGENDA 2014  
 

Datum  Dag Tijd  Activiteit 

 
Maart 

 
19 

 
Woensdag 

 
9:00 

  
Grote schoonmaak kantine: komt allen! 

 25 Dinsdag 19:00  1e koffie-avond 
 27 Donderdag   uitdelen ballen en competitiepapieren 
 28 Vrijdag 19:30  Openings racket-avond 

 

      
April 2 Woensdag 9:30  1e koffie-ochtend 

 2 Woensdag 13.30  Jeugd openingstoernooi 
 3 Donderdag   Start districtcompetities 
 4 Vrijdag 9:30  Eerste koffieochtend 55+ 
 13 Zondag 13:30u.  Invitatietoernooi 
      

 
Mei 

 
31 

 
Zaterdag 

 
20:30 

  
Afsluiting teams districtscompetities + huldiging 
kampioenen 
 

      
Juni 4 Woensdag 13.30  Clubkampioenschappen Jeugd 

 10 Dinsdag 20:30  Start clubkampioenschappen dubbel 
 15 Zondag 10:00  1e ronde Friesland cup 
 22 Zondag 16:00  Finale clubkampioenschappen dubbel 
 29 Zondag 10:00  2e ronde Friesland cup  
      

      
Juli 25 Vrijdag 19:30  Thuisblijvers-toernooi  

 

      
Augustus 20 Woensdag 19:00  Start clubkampioenschappen enkel 

 30 Zaterdag 19:00  Finales clubkampioenschappen enkel 
      

      
September 4 Donderdag 09:30  Ladiesday IJlst 

 7 Zondag 10:00  3e ronde Friesland cup  
 8 Maandag 19:00  Start clubkampioenschappen mix 
 13 Zaterdag 13.30  Ouder-kindtoernooi 
 21 Zondag 16:00  Finale clubkampioenschappen mix 
 30 Dinsdag 19:00  Slot koffie-avond 

 

      
Oktober 3 Vrijdag 19:30  Vrijwilligersavond  

 4 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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REGIOCOMPETITIE NOORDOOST VOORJAAR 

2014 
 
Donderdag 3 april gaat de regiocompetitie 2014 van start met 26 teams, 3 jeugdteams en 

23 seniorenteams.  

De aanvoerders worden verzocht om donderdag 27 maart a.s. de 

competitiepapieren en de wedstrijdballen op te komen halen in de kantine. De TC is die 

avond aanwezig tussen 19.00 en 20.00 uur. 

 Competitie Speeldata  voorjaar 2014  

 
Week 

14  15 16  17  18  19  20  21  22  23 24         

Ma.           7/4 14/4  pasen  28/4 5/5 12/5 19/5 26/5   pinkster  

Di.   8/4 15/4  22/4 inhaal   6/5 13/5 20/5 27/5 inhaal    

Wo.   9/4 16/4  23/4 inhaal   7/5 14/5 21/5 28/5 inhaal     

Do.  3/4 10/4 17/4  24/4 inhaal   8/5 15/5 22/5 hemel 
vaart 

inhaal     

Vr.  4/4 11/4 18/4  25/4 inhaal   9/5 16/5 23/5 inhaal   inhaal     

Za.  5/4 12/4 19/4   Kon.dag   inhaal   10/5  17/5  24/5 31/5 inhaal     

Zon 6/4 13/4 21/4 
ipv 

20/4 

- inhaal   11/5   18/5 25/5 1/6 pinkster    

 
Zondag indoor fase oranje: 9 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli en 3 augustus. 
 
INHAALDAGEN; 
 
Vrijwillige inhaaldata:      26 april (Koninginnedag), 28 april, 29 april, 1 mei, 2 mei 
Verplichte inhaaldata:      3 mei, 4 mei, 29 mei, 1, 2,3, 4, 5, 6,7 en 9 juni. 
 
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 t.b.v. het invoeren uitslagen en opzoeken wedstrijddetails. 
 
In het competitie boek, dat iedere aanvoerder krijgt, staat belangrijke informatie over de 
competitie. Mochten er toch nog vragen zijn, neem dat contact op met ondergetekende. 
Veel succes toegewenst en sportieve wedstrijden! 
 
 
Andriesje Smit  Verenigingscompetitieleider 
Tel: 0515-532377 of andriesjebles@gmail.com 
 
 
 

http://www.ltc-ijlst.nl/
mailto:andriesjebles@gmail.com
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DEELNEMENDE TEAMS REGIO COMPETITIE 2014 
 
Dinsdagmiddag 
 
DID1 2

e
 klasse 

G. Spoelstra (A)  
Klaske Zijsling 
A.v.Wagtendonk 
Tine Bakker 
 
DID2 2

e
 klasse 

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

e
 klasse 

Ria v.d. Zee (A) 
Rennie Veldman 
Bauwien Soijksma 
Jacoba Tadema 
 
Dinsdagavond 
DiD1 5

e
 klasse 

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

e
 klasse 

Jannie Koopman 
(A 
Gethy Kroese 
Katinka Gerritsma 
Johanna 
Zaagmans 
Nellie de Vries 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdagavond 
 
H135+ 4

e
 klasse 

Henk Haanstra (A) 
Migchiel Zaagmans  
Jan Snoek 
Kees de Koning 
Eeuwe Postma 
 
H3 35+ 5

e
 klasse 

Klaas de Kroon (A) 
Antoon Kuijpers 
Allard van der 
Kallen 
Johan Kaptein 
Roelof de Boer 
 
H2 35+ 5

e
 klasse 

Arno Bos (A) 
Wytze Riemersma 
Corneel 
Timmermans 
Johan Frankena 
Roland Veldkamp 

Donderdagmiddag 
 
DOD1 Hfdklasse 
Afke Jansma (A) 
Alie de Jong 
Durkje Bouma 
Fokje Altenburg 
 
DOD2 1

e
 klasse 

Margriet vd Werf A 
Nel Attema 
Tjitske de Boer 
Jelly Ijsebaart 
Carmen Lansink 
 
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 17 jaar 
Anke de Boer 
Sjoukje de Boer 
 
 
Vrijdagavond 
GD 1 
Susanne Slot 
(A) 
Evert Schreur 
Nellie de Vries 
Wilfried Nijland 
 
GD 2 
Johan Steen 
beek (A) 
Anneke Schraa 
Anne Bakker 
Jildert de Jong 
 
GD 3 
Jacco 
Greydanus (A) 
Elbrich de Jong 
Tjerk Bakker 
Wiep Wiersma 
Antje Osinga 
 
GD 4 
Auke de Jong 
(A) 
Jochem de 
Vries 
Aafke Feenstra 
Ytsje Wijbrandi 
Symkje 
Feenstra 
 
Zondag  
Fase Oranje 
Jikke Wagenaar 
Suus 
Riemersma 
Marrit de Wolff 
Iris Koopman 
 
 

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 
GeertJan Vervoort 
Johan Steenbeek 
 
ZH135+1eklasse 
Hans Jansma (A) 
Canisius Smit 
Dominicus Bouma 
Cor de Jong 
Harre Medemblik 
Koos Nederhoed 
 
ZH2 35+ 3

e
klasse 

Henk Nijland (A) 
Jan Toonstra 
Bouwe Wilkens 
Hans Postma 
 
ZH3 35+ 3

e
klasse 

Dirk Slot (A) 
Jan Riemersma 
Jitze Floris 
Bart Remery 
Luko Koopman 
Frank Gort 
 
ZH4 35+3

e
 klasse 

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

 

Reservespelers senioren algemeen: 

 
Dames: 
Geeske Ykema  tel 531521 
Annelies Smit  tel:06-40559609 
Anneke Hondema tel:531254 (vanaf wk 20, dubbel)  
    
Heren: 
Marc v.d.Meulen  tel:531617 
Theo de Vries tel:0654782809 (alleen  

woensdagavond) 
Sierk Hondema tel:531254 (vanaf wk 20, dubbel)
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KANTINEDIENSTEN  TOERNOOIEN  EN  ANDERE  

ACTIVITEITEN  2014 
Datum. Activiteit. Tijd. Tijd. 

Dinsdag 
25 maart 

1
ste

 koffieavond + uitdelen ballen 
competitieformulieren 

19.00u 
Zie toss rooster 

 

Vrijdag 
28 maart 

Opening racket-avond 
19.30u   Dienst word gedaan 
door kantinecommissie  

 

Woensdag 
2 april 

1
ste

 koffie-ochtend 
9.30u   
Regelt groep zelf 

 

Woensdag 
2 april 

Jeugd openingstoernooi 
13.30u  Dienst word gedaan 
door de jeugdcommissie 

 

Donderdag 
3 april 

Start districtcompetitie Zie competitie rooster  

Vrijdag 
4 april 

1
ste

 koffie-ochtend 55+ 
9.30u  
Regelt groep zelf 

 

Zaterdag 
31 mei 

Afsluiting  districtcompetitie 
en huldigen van de kampioenen  

19.00u R. Tulner   460581 
G. Ykema              531521 

21.00u L. J. Wiersma                 
533044 
W. Wiersma  531722 

Woensdag 
4 juni 

Clubkampioenschappen jeugd 
13.30u  Dienst word gedaan 
door de jeugdcommissie 

 

Dinsdag 
10 juni 

Start clubkampioenschappen 
dubbel 

Zie toss rooster  

Zondag  
15 juni 

1
ste

 ronde Friesland cup 
10.00u  
Gr. Dijkstra                         
531754 

13.00u 
R. Gebben                       
532158 

Zondag 
22 juni 

Finale clubkamp.dubbel 
Zie rooster 
clubkampioenschappen 

  

Zaterdag  
28 juni 

40 jaar jubileum   13.30-1630 
Pino Maccis  532008 
Martine Okkinga 531961 

16.30-19.30 
Oege Damstra  532835 
Sonja Holkema  532833 
Erna Kaptein 569633 

19.30-einde 
Hardy Bremer  06-
24954900 
Arno Bos  421052 

Zondag 
29 juni 

2
de

 ronde Friesland cup 
10.00 
K. de Kroon                        
532574 

13.00u 
A. Hondema                   
531254 

Vrijdag 
25 juli 

Thuisblijvers-toernooi 
 19.30u 
P. Spoelstra      531680 

21.00u 
M. Zaagmans    532079 

Woensdag 
20 augustus 

Start clubkampioenschappen 
enkel 

Zie toss rooster  

Zaterdag 
30 augustus 

Finale clubkamp.enkel  
Zie rooster 
clubkampioenschappen 

 

Donderdag 
4 september 

Ladiesday IJlst 
9.30u 
Regelt groep zelf 

 

Zondag  
7 september 

3
de

 ronde Friesland cup 
10.00u 
V. Deen          532361 

13.00u 
J. Postma       532423 

Maandag 
8 september 

Start clubkampioenschappen mix 
Zie rooster 
clubkampioenschappen 

 

Zaterdag  
13 september  

Ouder/kind toernooi 
13.30u 
J. P. Bergfeld        852862 

15.00 
R. v/d Zee      531249 

Zondag 
21 september 

Finale clubkamp.mix 
Zie rooster 
clubkampioenschappen 

 

Dinsdag 
30 september 

Slot koffie avond Zie toss rooster  
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KANTINEDIENSTEN COMPETITIEWEDSTRIJDEN   

 

 

 

 

Op zaterdag van 12.00 tot 13.00 en van 15.30- einde zijn er dubbele diensten 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 

  8 april D. Bouma                         531758 N. Attema                 0610249507 R. Bootsma         0618362806 

15 april J. IJsebaart                      418171 J. de Vries                0655390799 J. Greidanus        0651689743 

22 april M. Zijlstra                         532451 L. de Graaf                       533862 J. Albertsma        0640869151 

  6 mei I. Mollinga                         856486 A.de Jong                 0655812094 R. Bosma            0641017249 

13 mei A. Jansma                        532160 A. Bakker                 0646294631 A. v/d Kallen               421143 

20 mei H. Jorritsma                      531757 F Gort                               533282 T. Bakker            0610040820 

27 mei F. Altenburg                     531927 L. Snippe                          533368 A. Bos                 0625025279 

Woensdag 18.00-21.00 uur 21.00- einde 

 9 april J . Steenbeek                                  795084 A. de Jong                                             06-55812094 

16april L. Maccis                                06-12312335 J. de Vries(Jochum)                              06-55390799 

23april J. de Jong                               06-52601581 E. Schreur                                              06-12992722 

  7 mei E. de jong                               06-10374300 W. Nijland                                               0651229238 

14 mei B. Wilkens                                      532302 S. Slot                                                    06-24682383 

21mei Y. Wijbrandi                            06-13949321  H. Medemblik                                                533154                                                     

28 mei S. Feenstra                                     442353 L. Koopman                                                    532689 

Donder-
dag 

13.00 uur                             18.00 uur                                    21.00 uur 

  3 april P. Spoelstra                     531680 C. Lansink                        533331 J. Dijkstra                    532254 

10 april G. Dijkstra                        531754 J. Riemersma                   532230 W. Riemersma            531463 

17 april V. Deen                            532361 G. J. Vervoort          06-46058307                   G. Nieveen          0646187120 

24 april R. Gebben                       532158 C. Smit                             532377 K. de Kroon                 532574 

  8 mei D. Schilstra                       414511 R. de Boer                        531557 A. Kuypers                  532434 

15 mei T v/d Kallen                      532478 G. Spoelstra                     531680 M. Slot                         532693 

22 mei A. Postma                        533166 J. Toonstra                       421135 K. Nederhoed              531808 

Vrijdag 18.00-21.00 uur 21.00- einde 

  4 april F. Gort                                             533282 J. Frankena                                                     532692 

11 april W. Spoelstra                                    531422 H. Bremer                                              06-24954900             

18 april A. Smit                                             532377 O. Damstra                                                     532835 

25 april B. Remery                                       531535 H. Haanstra                                                    412065 

  9 mei J. Floris                                            532287 J. Koopman                                                    532689 

16 mei M. de Boer                                       531557 R. Veldkamp                                                   531829 

23 mei J. Brink                                   06-20456134 C. Timmermans                                     06-83637595 

Zaterdag 9.00 -13.00 12.00-15.30 15.30-einde 

5 april G. Kroese                         430780 A. Osinga                06-12145865 
D. Deen                       532361 
T. Bakker                     531983 

12 april A. v Wagtendonk N. de Vries              06-54254382 
J. Schraa                     531930 
J. Kaptein                    569633 

19 april R. v/d Zee                        531249 A. Feenstra             06-13952119 
F. Post                         531223 
M. Zaagmans              532079 

10 mei T. de Jong                        531704 C. de Koning                    531263 
R. Veldman                 857807 
K. Zijsling                    424603 

17 mei C. Frankena                     532692 K. Gerritsma                    533828 
J. Snoek                      532527 
A. Schraa                    795084 

24 mei I. Spoelstra                       531422 J. Jellema                        416916 
B. Spijksma                 532159 
W. Wiersma      06-30735736 

31 mei J. Tadema                        532494 E. Kaptein                       569633 
E. Postma                   533166 
T. de Boer                   532252 
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KANTINEDIENSTEN  

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL  
Woensdag 11 juni 19.00u M. de Boer 531557 21.00u A. Zijsling 532876 

Donderdag 12 juni  W. T. de Boer 533789  H. Haanstra 412065 

Vrijdag 13 juni  J. Jellema 416916  M. Jansen 0630733673 

Zaterdag 14 juni  M. Brink 531393  S. Zijsling 532707 

Zondag 15 juni  A. Bulthuis 531247  R. Kuivenhoven 0623187233 

Maandag 16 juni  D. Deen 532361  W. Posthuma 0621165854 

Dinsdag 17 juni  Zie tossrooster ----  ----- ---- 

Woensdag 18 juni  A. Jansma 532160  S. Holkema 532833 

Donderdag 19 juni  I. Meyer 532328  M. v/d Meulen 531617 

Vrijdag 20 juni  
J. de Bruijn 
J. Toonstra 

0646342209 
421135 

 
G. de Jong  
B. schuurmans 

0653400420 
0622788644 

Zaterdag 21 juni  
M. Mulder 
J. Schraa 

531634 
531930 

 
J. de Vries 
T. Schreur 

532545 
0652350673 

Zondag 
 
FINALE 

22 juni 
 
BBQ 

15.45u 
 
17.00u 

J. Dijkstra 
P. Talsma 
M. Zijlstra 

532254 
460581 
532451   tot 

19.00u 
 
20.00u 

N. de Vries 
A. Schraa 

0654254382 
795084 

 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  

Woensdag 20 aug. 19.00u A. Bos 0625025279 21.00u J. kaptein 569633 

Donderdag 21 aug.  I. Spoelstra 531422  C. de Koning 531263 

Vrijdag 22 aug.  A. Dotinga 785737  I. Mollinga 856486 

Zaterdag 23 aug.  H. Eigenraam 432199  W. Nijland 0651229238 

Zondag 24 aug.  T. de Jong 531704  W. Oppedijk 533905 

Maandag 25 aug.  Tj. Bakker 0624213601  E. Postma 533166 

Dinsdag 26 aug.  Zie toss rooster ----  ----- ---- 

Woensdag 27 aug.  H. Eisenberg 531310  H. Quarre 531961 

Donderdag 28 aug.  S. Hondema 531254  R. Meyer 532328 

Vrijdag 29 aug.  
R. Koot 
F. Koot 

0634434991 
0634919355 

 
H. Medemblik 
R. Veldkamp 

533154 
857807 

Zaterdag 
FINALE 

30 aug.  
T. Bakker-Osinga 
M. Sterk 

531983 
531321 

 
L. Maccis 
S. Slot 

0612312335 
0624682383 

 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MIX   

Maandag 8 sept. 19.00u J. Koopman 532689 21.00u W. v/d Weide 531804 

Dinsdag 9 sept.  
Zie toss 
rooster 

----  ----- ---- 

Woensdag 10 sept.  M. Damstra 533296  S. Holkema 532833 

Donderdag 11 sept.  S. Bulthuis 532252  H. Ellemers 413625 

Vrijdag 12 sept.  G. Bootsma 531761  J. Kroon 424635 

Zaterdag 13 sept.  A. Osinga 0612145865  K. Nederhoed 531808 

Zondag 14 sept.  C. Greiner 532438  A. Postma 533166 

Maandag 15 sept.  R. de Boer 531557  B. Remery 531535 

Dinsdag 16 sept.  
Zie toss 
rooster 

----  ----- ---- 

Woensdag 17 sept.  G. Kroese 430780  L. Koopman 532689 

Donderdag 18 sept.  A. Kramer 533178  H. Tolsma 0612623212 

Vrijdag 19 sept.  
C. Frankena 
S. v Tuinen 

532692 
532106 

 
J. Frankena 
J.Zaagmans 

532692 
533044 

Zaterdag 20 sept.  
A. Bakker 
A. Feenstra 

0653148929 
0613952119 

 
J. Riemersma 
J. Zaagmans 

532230 
533044 

Zondag 

 
FINALE 

21 sept. 
 
BBQ 

16.00u 
 
17.00u 

F. Altenburg 
W. Spoelstra 
B. Wilkens 

531927 
531422 
532302   tot 

19.00u 
 
20.00u 

M. Slot 
G. de Jong 

532693 
531704 
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Let op!!! De grote schoonmaak is weer in aantocht.  
Op woensdag 19 maart om 9.00u in onze kantine. 

 
J. Ysebaart 418171 G. Ykema 531521 

G. Spoelstra 531680 R. v/d Zee 531249 

K. Zijsling 424603 G. Dijkstra 531754 

A. v Wagtendonk 
J de Bruijn 

 A. Hondema 531254 

S. Wiebenga 531529 T. Bakker 531983 

    

 
Bovenstaande personen zijn uitgenodigd om mee te helpen  
We zouden het zeer op prijs stellen als jullie allen aanwezig 

kunnen zijn.  
     Met vriendelijke tennisgroet,  

de Kantinecommissie 
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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 gebeurd als er buiten de ramen worden schoon gemaakt. 
 

ROOSTER VOOR DE RAMEN 
 

April  Mei  Juni  

4 Binnen 2 Binnen 6 Buiten 

11 Buiten 9 Buiten 13 Binnen 

18 Binnen 16 Binnen 20 Buiten 

25 Buiten 23 Buiten 25 Binnen 

  30 Binnen   

 

Juli  Aug.  Sept.  

4 Buiten 1 Buiten 5 Binnen 

11 Binnen 8 Binnen 12 Buiten 

18 Buiten 15 Buiten 19 Binnen 

25 Binnen 22 Binnen 26 Buiten 

  29 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. 
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SCHOONMAAKROOSTER VAN 2014 

  
    Dag   Namen Telefoonnummer(s) 

April       

4 Vrijdag M. Zaagmans / J. Zaagmans 532079 / 533044 

11 Vrijdag A. de Jong / Jikjede Jong-Bosch 0655812094 / 532340 

18 Vrijdag M. Zijlstra / B. Zijlstra 532451 / 06-15828301 

25 Vrijdag C. Zijsling / K. Zijsling 424603 

Mei       

2 Vrijdag A. Zijsling / S. Zijsling 532876 / 532707 

9 Vrijdag J. Albertsma / F. Altenburg 532945 / 531927 

16 Vrijdag N. Attema / S. Beerda 06-10249507 / 532919 

23 Vrijdag S. Bakker / T. Bakker 610040820 

29 Vrijdag M. v/d Berg/ J. P. Bergfeld 531696 / 851862 

Juni       

6 Vrijdag G. Bootsma / J. Bootsma 531761 

13 Vrijdag T. d Boer / I. de Boer 532252 / 532888 

20 Vrijdag R. Bootsma / E. Bos 0615211077 / ? 

27 Vrijdag G. Bouma / M. Brink 06-53849361 / 531393 

Juli       

4 Vrijdag H. Bremer / K. Bremer 654771068 

11 Vrijdag A. Bulthuis / S. Bulthuis 531247 

18 Vrijdag V. Deen / D. Deen 532361 

25 Vrijdag G. Dijkstra / G. Dijkstra 531754 

Augustus       

1 Vrijdag S. Frankena / C. Frankena 06-30199927 / 532692 

8 Vrijdag K. Gerritsma / F. Gort 533828 / 533282 

15 Vrijdag L. de Graaf / R. Gebben 533862 / 532158 

22 Vrijdag J. Groothuis / G. Hoekstra 532881 / 531940 

29 Vrijdag S. Hondema / A. Hondema 531254 

September       

5 Vrijdag H. Jansma / A. Jansma 532160 

12 Vrijdag G. de Jong / T. de Jong  531704 

19 Vrijdag J. de Jong / E. de Jong 
06-52601581 / 06-
10374300 

26 Vrijdag 
Wordt verzorgd door de 
kantinecommissie 
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KANTINEROOSTER VOOR DE  
DINSDAG- TOSAVONDEN 2014 

 
Op dinsdag  25 maart 2014 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 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. 

4 Kachel op 15 graden zetten, vegen en koelkast bijvullen. 
5 Bij verhindering gaarne onderling ruilen en wijziging veranderen in de agenda. 

Ook even doorgeven aan Jannie Koopman, zodat zij het kan veranderen op de 
site. 

 
 

6    Vind je het ook leuk om eens in de kantine te staan op dinsdagavond, meld je dan aan        
      bij de kantinecommissie 
7 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! 

8 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. 

 
 

Datum Datum 1e persoon Telefoon 2e persoon Telefoon 

  19.00 – 21.00   21.00- einde  

25-03  M. Medemblik 533154 E. Schreur 0612992722 

01-04 01-07 E. de Jong 0610374300 J. Floris 532287 

08-04 08-07 N. Attema 0610249507 R. Bootsma 0618362806 

15-04 15-07 J. de Vries 0655390799 J. Greidanus 0651689743 

22-04 22-07 L. de Graaf 533862 J. Albertsma 0640869151 

29-04 29-07 C. Joustra 851885 K. Bremer 0654771068 

06-05 05-08 A. de Jong 0655812094 R. Bosma 0641017249 

13-05 12-08 A. Bakker 0646294631 A. v/d Kallen 421143 

20-05 19-08 F. Gort 533282 T. Bakker 0610040820 

27-05 26-08 L. Snippe 533368 J. de Jong 0652901581 

03-06 02-09 J. Snoek 532527 A. Feenstra 06139521192 

10-06 09-09 C. Timmermans 0683637595 A. Bos 0625025279 

17-06 23-09 S. Dijkstra 531246 J. Rypma 0683231896 

24-06 30-09 W. Wiersma 0630735736 H. Bremer 0624954900 

      



Lawn Tennisclub IJlst  40 jaar !!                                                  Voorjaar 2014  

18 
 

 
NOTULEN VAN DE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING LTC IJLST 
d.d. 13 februari 2014. 
Lokatie: Stadsherberg 'Het Wapen van IJlst' 
 
1. Opening 
Voorzitter Henk Nijland opent de vergadering om 20.10 en heet  
iedereen van harte welkom, in het bijzonder Hiltsje Fopma van  

Fysio Wymbrits.  
Zij zal een presentatie geven over dry needling.  
 
Aangezien er niet voldoende senior-leden aanwezig zijn voor  
besluitvorming, sluit de voorzitter deze vergadering en opent direct  
aansluitend een nieuwe vergadering met identieke agenda. 
 
24 leden (inclusief bestuur) zijn aanwezig. 
12 leden hebben zich voor de vergadering afgemeld. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld 
 
3. Mededelingen 

 De verlichting op baan 5 wordt verbeterd. Er komen in de bestaande masten 2 extra 
armaturen, de bestaande worden iets hoger gemonteerd. 

 Komend seizoen zijn bijna alle winddoeken voorzien van sponsoruitingen. Goed werk van 
onze PR man Johan. De sponsorcontract door Intersport de Leeuw wordt minder van 
inhoud, maar ook daar wordt maximaal uitonderhandeld.  

 Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. Daar wordt de nummers van het clubblad extra 
aandacht aan besteed. Ook zullen er dit jaar extra activiteiten georganiseerd worden. Er is 
nog behoefte aan foto's uit de oude doos, deze kunnen nog bij de voorzitter of Jan Snoek 
ingeleverd worden.  

 
4. Verslag algemene ledenvergadering 14 februari 2013 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt onveranderd aangenomen. 
 
5. Jaarverslag 
De voorzitter noemt een aantal bijzondere gebeurtenissen van afgelopen jaar. 
 
Andriesje Smit had als nieuwe competitieleider een lastige start door de winterse 
omstandigheden begin dit jaar. Met behulp van Maria Brink is alles prima verlopen. 
Afgelopen seizoen deden 24 teams (waarvan 4 jeugdteams) mee aan de KNLTB competities. 
Dit zijn ongeveer 120 leden. 2 teams zijn kampioen geworden. 
Afgelopen jaar een nieuwe tennisleraar, Raoul Lockhorst. Na een wat stroeve start is dat 
prima verlopen, Raoul is komend seizoen ook weer aanwezig.  
Steeds meer teams schrijven zich in voor de KNLTB competities, dit is best een zware 
belasting voor de baanbezetting. Het kan botsen met lesuren op de baan. Het bestuur vindt 
lessen en competitie even belangrijk. Het bestuur zal de baanbezetting goed in de gaten 
houden en indien nodig passende maatregelen nemen.  
De jeugdcommissie wil de ouders van onze jeugd meer betrekken bij de activiteiten, maar dat 
blijkt lastig. Toch zijn er veel activiteiten geweest. We hopen dat de minibaan ons gaat helpen 
bij het jeugdbeleid.  
Afgelopen jaar ook weer een enorme deelname aan alle clubkampioenschappen in een heel 
prettige sfeer. In vergelijking met omliggende verenigingen een unieke positie.  
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Binnen onze vereniging zelfs een kampioen op provinciaal niveau, Jesper Nederhoud is 
kampioen tot 16 jaar. Onze eigen Friesland Cup team heeft zich weten te handhaven in de B-
poule. 
 
De kantineregels zijn aangescherpt, dit heeft prima gewerkt. Ook de gemeente heeft het 
beleid met betrekking tot drankregels in dorpshuizen en sportkantines aangescherpt. Daar 
onze kantine ondersteunend draait aan de georganiseerde activiteiten op onze banen, zo lang 
wij ons realiseren dat wij een sportvereniging zijn, ons verder goed gedragen en goede 
gastheren en –vrouwen blijven denken we dat we aan dat nieuwe beleid voldoen. 
  
Afgelopen jaar gespeeld op een gerenoveerd tennispark. Het spelen ging prima, maar de 
banen zijn tot 2 keer toe afgekeurd door het keuringsinstituut ISA. Dit betekent dat de banen 
nog niet zijn opgeleverd. Met de aannemer Bouma Sport en Groen is afgesproken dat zij de 
gravel op alle banen in maart 2014 'herleggen'. Er mag daarna niet op de banen gespeeld 
worden tot na de ISA goedkeuring. Cor, Henk, Cees, Goasse en alle andere vrijwilligers 
nogmaals dan voor alle inspanningen. 
 
Wij vormen een heel actieve / levendige sportvereniging, waar het ook in2013 heel goed 
toeven was. 
 
6.  Jaarrekening 2013 en begroting 2014 
Onze penningmeester Dirk Slot neemt het woord.  
 
Jaarrekening 2013 en begroting 2014. 
In 2013 een lager positief resultaat dan voorgaand jaar. De contributie inkomsten iets lager, 
ook komend seizoen zal dit lager uitvallen. De kantine inkomsten zijn hoger, al weer een 
record. Dit dankzij een actieve kantinecommissie en veel belangstelling voor de 
clubkampioenschappen. Voor het komende jaar zijn de inkomsten wel iets lager begroot. 
BENT heeft dit jaar de banen weer een dagdeel gehuurd voor een succesvol toernooi. MAAT 
heeft de clubkampioenschappen weer gesponsord. Gerrit de Jong - Plafond heeft nieuwe 
plafondplaten in de kantine gesponsord, dit heeft volgens veel leden een positief effect.  
Er is geïnvesteerd in nieuwe winddoeken met sponsoropdruk. Ook moesten er een aantal 
ruiten van de kantine vervangen worden en zijn er extra kosten gemaakt in verband met de 
renovatie. Dit zorgt voor extra huisvestingskosten. 
Deelnemers aan de najaarscompetitie hoefden geen extra inleg te betalen, in 2104 zal dit wel 
het geval zijn. 
Er wordt weer afgeschreven op onze nieuwe banen en opgeknapt tennispark. Afschrijving 
vindt plaats in 15 jaar. 
 
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 Allard van Kallen, heeft de cijfers 
bestudeerd. Wederom 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. 
 
Cees verlaat de kascommissie, Sytse de Vries neemt zitting. 
 
7. Trekking teruggaaf pandbrieven 
De penningmeester laat een tiental leden een nummertje trekken uit een grote hoed. De 
nummers zijn 8, 52, 19, 17, 85, 43, 87, 91, 20 en 81. Houders van deze pandbrieven krijgen 
persoonlijk bericht en kunnen tegen inlevering van hun pandbrief de inleg terug ontvangen. 
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8. Bestuurverkiezing 
Aftredende bestuur- en commissielid worden door de voorzitter bedankt en ontvangen een bos 
bloemen en VVV bon. Arno Bos stopt met de ledenadministratie, dit wordt overgenomen door 
onze penningmeester Dirk Slot. Arno blijft in de kantinecommissie. 
In de kantine commissie treedt Hardy Bremer af en treden Sytse de Vries en Geert-Jan 
Vervoort toe.  
Oege Damstra treedt af, de vacature Secretaris staat nog open. 
 
9. Scoreborden 
Er is een discussie over het vervangen van de scoreborden door 'balletjes'. Naar aanleiding 
van het ingezonden stuk in het laatste clubblad, heeft de voorzitter een reactie geplaatst op de 
site. Voorzitter draagt dit stuk voor. Hieraan is een enquete gekoppeld. Uitslag is dat er 12 
personen zijn voor het opknappen van de bestaande scoreborden, 16 leden zijn voor 
'balletjes'.  
Reacties uit de zaal:  

 Het zijn mooie bordjes, maar moeilijk te zien als ze op de grond staan (komen op de 
hekken te hangen red.).   

 Sytse wil er wel met de voorzitter om tennissen. De voorzitter krijgt dan een nostalgisch 
houten racket tot zijn beschikking.  

 Het bijhouden van de stand is met een 'balletjessysteem' gemakkelijker. 

 In 2018 viert IJlst zijn 750 jaar bestaan, thema houtstad. Balletjes past dan niet, houten 
telborden wel. 

 Houten telborden werkt in ons voordeel omdat tegenstanders afgeleid worden door het 
huidige systeem. 

 Het 'balletjessysteem' is duur in aanschaf. 
 
Er is geen overweldigende meerderheid voor een van beide keuzes. Het bestuur gaat zich er 
binnenkort over buigen. 
 
10.  Rondvraag 

 Anne Bakker bedankt namens de kantinecommissie Alie de Jong voor haar inzet voor de 
kantine. Dankzij Alie zijn er schone handdoeken en kan het kantinebeursje bij haar 
afgehaald worden. Alie krijgt een bloemetje en applaus. 

 Als er problemen dreigen te ontstaan met lessers op de vrijdag door de competitie, is de 
donderdagavond dan een goed alternatief? Wiebo geeft aan dat dit voor PRO tennis lastig 
is. PRO tennis was niet blij met de gang van zaken, had graag overleg gehad. Let wel, 
LTC is bepalend in de keuzes die gemaakt worden. 

 De bezetting van de kantine op de zaterdagmiddag is vaak 1 persoon. In de praktijk is dat 
vaak te weinig. Kunnen er ook 2 personen ingepland worden? De kantinecommissie kijkt 
hiernaar. 

 Blijft er op de dinsdagavond competitie? Ja, baan 5 is beschikbaar voor de racketavond. 
 
11. Presentatie Fysio Wymbrits 
Na de pauze geeft de voorzitter het woord aan Hiltsje Fopma. Zij laat ons kennismaken met 
onze sponsor Fysio Wymbrits en het fenomeen Dry Needling. 
 
12.  
De voorzitter sluit de vergadering. 
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HET VRIJDAG-OCHTEND TENNIS 
 
Vrijdag 4 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 9 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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WINTERTOERNOOI SNEKER TENNISHAL 

  
Op zaterdag 18 januari was het weer tijd voor het allereerste toernooi van het jaar binnen onze 
vereniging! Midden in de winterstop om zodoende de spieren, voor degenen die verder niet in 
deze periode tennissen, in beweging te houden. Dit toernooi wordt standaard gespeeld in de 
tennishal in Sneek, al hadden we het met de temperaturen in januari ook gerust in de 
buitenlucht kunnen spelen. Door de succesvolle edities van eerdere jaren werd er voor het 
toernooi al direct uitgegaan van veel animo! In vergelijking met de clubkampioenschappen, 
waar het aantal deelnemers elk jaar als maar meer toeneemt en er (nog) geen maximaal 
aantal deelnemers is ingesteld, is er bij dit toernooi wel een maximaal aantal deelnemers. Dat 
aantal deelnemers (32) hadden zich dan binnen een week ook al ingeschreven. Een heuse 
reservelijst was zodoende al snel een feit! Deze lijst was geen overbodige luxe aangezien er 
maar liefst vijf 'reservespelers' in mochten vallen. 
Vanaf half acht ging het los! Ingedeeld in twee groepen ging het er fanatiek aan toe! Doordat 
de vier deelnemers per baan zelf moesten uitmaken wie tegen wie speelde, waren het veelal 
spannende partijen! Zodoende kwamen velen ook uitgeput, bezweet en dorstig van de banen 
waardoor de kraan vaak open stond. Of was dat nou de tap? Na de tweede wedstrijd was het 
tijd voor de beruchte quizvragen waar elk jaar weer vele onverwachte antwoorden uit naar 
voren komen. Zo hebben we dit jaar ondermeer geleerd dat; een tennisbaan maar liefst 10,97 
meter breed is, Thialf in 1986 werd overdekt, de provincie Fryslân 646.500 inwoners heeft en 
een rugbyteam uit 15 spelers bestaat.  
Nadat iedereen zijn of haar vier wedstrijden gespeeld had, het zweet van zich af had 
gespoeld, de antwoorden van de quiz waren gegeven en prijsuitreiking was geweest, was de 
volgende dag inmiddels al een feit. De 'derde helft', het gedeelte waar vaak de meest 
opzienbarende verhalen uit naar voren komen en waar soms nog weken, maanden of soms 
zelf jaren over gesproken wordt, was begonnen. Een gezellige en lange nazit met barman 
Mark en diverse DJ's in spe waarna uiteraard de vraag rijst hoe en wanneer iedereen weer in 
IJlst aankomt en of iedereen, eenmaal thuis, zijn of haar slaapkamer nog weet te vinden? 
Vragen die na de avond pas beantwoord kunnen worden en waar hier verder niet op ingegaan 
wordt. Al kan er waarschijnlijk wel geconcludeerd worden dat de volgende dag waarschijnlijk 
meer deelnemers last hadden van iets anders dan van spierpijn.  
Al met al een goed georganiseerde en geslaagde avond en nacht waarvoor we de technische 
commissie hierbij graag willen bedanken!  
Johan Steenbeek 
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DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST OP DE 

TENNISBAAN 
 
Met de oliebollen(en toernooi) net achter de kiezen, kijken we graag vooruit naar het nieuwe 
voorjaar van 2014. 
 
De jeugdcommissie en PRO-tennis staan weer in de startblokken om de IJlster Jeugd het 
gravel op te krijgen. Want dat willen we graag, veel jeugd enthousiast maken om meer te gaan 
tennissen. We hebben inmiddels een leuke groep tennissers in de leeftijd van 9 tot 12 jaar in 
ons ledenbestand, maar er  kunnen er nog véél meer bij. Daarom heeft PRO-tennis ook een 
aantrekkelijk aanbod voor nieuwe jeugdige leden. Ook de scholen in IJlst zullen weer bezocht 
worden door onze jeugdtrainer Raoul en het openingstoernooi op 2 april zijn niet alleen eigen 
leden welkom, maar ook vriendjes en vriendinnetjes. Want de jeugd heeft de toekomst!  
 
Nieuw! 
Naast de vaste tenniskalender voor de jeugd, gaan we dit jaar ook van start met een aantal 
woensdagmiddagen in het voorjaar waar de kinderen gezellig tegen elkaar kunnen tennissen. 
 
De Jeugd competitieteams dit seizoen: 
Oranje competitie op zondag 
Suus Riemersma en Jikkie Wagenaar 
Iris koopman en Marrit de Wolff 
 
Eline en Dagmar gaan samen met een meisje uit Bolsward de ‘geel competitie’ spelen voor de 
VliegendeBal op de vrijdag. 
 
Toernooien/activiteiten 2014 
 
2 april  : Invitatietoernooi 
4 april  : Clubkampioenschappen 
13 sept : Ouder + kind toernooi 
04 okt  : Disco voor de Jeugd (incl. 
Introducé) 
 
Racket-trekken woensdagmiddag 
 1400-1530u 
16 april  
14 mei  
11 juni  
 
 
Tot ziens op de tennisbaan, 
 
Namens de Jeugdcommissie 
Carmen Wagenaar, Saskia Rosendaal, 
Martine Okkinga, Gerda de Jong 
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VERNIEUWINGEN IN TENNIS 

 
Tennis is al een heel oude sport. Hoe lang het al gespeeld wordt? Ik weet het niet en ik wil het 
eigenlijk ook niet op internet uit gaan zoeken. Dat doen we tegenwoordig al zo vaak. Als we 
iets even niet weten dan duiken we gelijk internet op en gaan we zoeken. Neen, het gaat mij 
om heel andere zaken over het oude tennisspel. De benamingen en termen binnen de 
tennissport.  
Neem nou bijvoorbeeld het woord ‘tramrails’, zo op het eerste gezicht een beetje een 
ouderwets woord. We vinden het leuk iemand in de tramrails te passeren en niet leuk als we in 
de tramrails gepasseerd worden. Die gevoelens kennen we allemaal. Maar daar gaat het nu 
even niet om. Het gaat om de benaming van die 2 lijnen aan beide zijden van de baan die 
inderdaad wel iets lijken op tramrails. Maar ja, wordt het niet eens tijd daar een andere naam 
voor te bedenken in deze moderne tijd van de metro, de (zweef)trein of de TGV? Natuurlijk zal  
het wennen zijn om iemand in de TGV-rails te passeren maar het spel is ook toch vele malen 
sneller geworden?  
En dan de voor leken heel vreemde telling bij tennis. Je scoort een winner, 1 punt zou je 
zeggen maar nee hoor, je hebt er meteen 14 bonuspunten bij verdiend. Bij de volgende score 
gaat het net zo en dan komt het. Om het gemakkelijk te maken verlaten we de 15 
puntentelling en gaan over op de 10 puntentelling. Zonder rekenmachine  bijna niet uit te 
voeren. Als ook dit punt is  binnen gehaald is er vervolgens geen score meer die in punten 
wordt aangegeven. Vreemd, vreemd. Daar moet toch wel iets voor zijn te bedenken? Zouden 
we bijvoorbeeld niet iets met de letters van het Griekse alfabet kunnen doen? Alpha, beta 
etcetera. 
Ook als de score aan het einde van de game in evenwicht is hebben ze zo’n vreemde 
tennisterm bedacht. Deuce. Toevallig weet ik dat dit van het Frans komt en is afgeleid van de 
woorden ‘deux a jouer’ (twee te spelen) maar eigenlijk is het een term van niks. Dan beginnen 
mijn Friese gevoelens naar boven te komen en zou ik in het kader van de stimulering van 
onze taal ‘likefolle’ willen introduceren. 
En dan als laatste voorbeeld, en dan stop ik er ook mee, als je een game wint en de 
tegenstander heeft  in die game geen enkel punt gemaakt is er sprake van een zogenaamde 
‘love game’. Wat dit met liefde te maken heeft is mij een volkomen raadsel. Ik denk dat de 
tegenstander iets meer van haat in zich heeft als hem geen punt is gegund in een game, maar 
liefde, neen daar denk je op zo’n moment toch niet aan. Volgens mij moet die term sowieso 
vervallen. Om het internationaal te houden zouden we daar misschien het Russische woord 
‘njente’ voor kunnen invoeren. Een njente game klinkt beter dan een love game is mijn 
persoonlijke mening en iedereen snapt ook meteen wat er mee wordt bedoeld. 
Het is natuurlijk niet aan mij om deze zaken te veranderen maar je moet toch ergens 
beginnen. Ik weet niet of de heren van de KNLTB ons prachtig blad lezen maar het zou een 
aanrader zijn om dat toch maar te doen en er vervolgens voor te zorgen bovengenoemde 
punten op de agenda te zetten. We moeten vooruit. Tennis is voor wat betreft termen en 
benamingen hoognodig aan modernisering toe. We moeten met de tijd mee.  H.J. 
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WEDSTRIJDTENNIS EN HET DYNAMISCHE 
SPEELSTERKTE SYSTEEM 

 
Steeds meer (nieuwe) leden nemen deel aan de KNLTB competitie en diverse toernooien. Zo 
zijn er dit jaar weer twee competitieteams meer dan vorig jaar in de voorjaarscompetitie, 
waardoor er maar liefst 23 teams meedoen binnen onze vereniging. Ook en hebben er 
afgelopen jaar voor het eerst teams (6 stuks) meegedaan aan de najaarscompetitie. De 
najaarscompetitie kan gespeeld worden doordat er nu gravel ligt waarop het hele jaar (behalve 
bij sneeuw en bevriezing) gespeeld kan worden. Daarnaast hebben vele leden nog 
meegedaan aan toernooien. Zo wordt bijvoorbeeld begin juli het tobbedanstoernooi gespeeld 
in Harlingen en begin augustus, in de week voor de sneekweek, het sneekweek toernooi in 
Sneek. Alle toernooien zijn te vinden op www.toernooi.nl en elk lid kan zich daar er ook voor 
inschrijven. Na het spelen van wedstrijden tijdens deze competities of toernooien wordt de 
speelsterkte aangepast. Deze speelsterkte van alk tennislid is te vinden op de site 
(www.knltb.nl) of de app van de KNLTB. Iedereen heeft een speelsterkte op zowel enkel- als 
dubbelspel. De categorieën waarin je ingedeeld kan zijn is categorie 1 t/m 9, waarbij categorie 
1 de hoogste is.  
 
Hoe wordt jouw speelsterkte bepaald? 
Iedere speler krijgt bij het begin van het seizoen 6 basisresultaten. Aan het begin van het jaar 
zijn dit 6 dezelfde resultaten die gelijk zijn aan de eindejaarsrating van het voorafgaande jaar. 
Zodra er een partij gespeeld is wordt één van de basisresultaten vervangen door een nieuw 
resultaat. Als de 6 basisresultaten vervangen zijn door daadwerkelijk gerealiseerde resultaten 
dat seizoen worden de daaropvolgende resultaten toegevoegd als resultaat 7, 8 etc. Door al 
de resultaten bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal resultaten kom je tot jouw rating 
op dat moment.    
 
Hoe wordt het resultaat van een wedstrijd berekend? 
Het resultaat dat in een wedstrijd behaald wordt, is in het enkelspel afhankelijk van de actuele 
rating van de tegenstander. Of dit resultaat behaald wordt in een eerste ronde van een 
toernooi of in een finale is niet van belang. Vervolgens is; 

 bij winst het behaalde resultaat 1 minder dan de actuele rating van de tegenstander. 

 bij verlies het behaalde resultaat 1 meer dan de actuele rating van de tegenstander. 
 
Om het bovenstaande te verduidelijken, hierbij een voorbeeld: 
Jan heeft als speelsterkte 6 en basisresultaten van 6,0287. Hij speelt een toernooi in het 
enkelspel. Dit zijn de eerste partijen van het nieuwe speelsterktejaar. 
Hij wint in de eerste ronde van Cor (actuele rating 6,7500). Resultaat: 6,7500 - 1 = 5,7500 
Hij wint in de tweede ronde van Dirk (actuele rating 6,9667). Resultaat: 6,9667 - 1 = 5,9667 
Hij wint in de kwartfinale van Oege (actuele rating van 6,1667). Resultaat: 6,1667 -1 = 5,1667 
Hij verliest in de halve finale van Henk (actuele rating van 6,0000). Resultaat: 6,0000 + 1= 
7,0000 
Na dit toernooi zijn de eerste vier basisresultaten van Jan vervangen door echte resultaten. 
Zijn rating in het enkelspel is nu: 5,7500 + 5,9667 + 5,1667 + 7,0000 + 6,0287 + 6,0287 = 
35,9408 : 6 = 5,9901 
 
Jan behaald vervolgens in de competitie (enkelspel) de volgende resultaten; 4,8333, 5,0000, 
5,3333, 7,5000. Zijn rating in het enkelspel is vervolgens: 5,7500 + 5,9667 + 5,1667 + 7,0000 
+ 4,8333 + 5,0000 + 5,3333 + 7,5000 = 46,55 : 8 = 5,8188 
 
 
 
 
 
 
 



Lawn Tennisclub IJlst  40 jaar !!                                                  Voorjaar 2014  

26 
 

 
Resultaatbepaling bij grote sterkteverschillen 
Als er gespeeld wordt tegen een tegenstander die een actuele rating heeft die meer dan 1 
punt verschilt van de eigen actuele rating, dan is het logisch dat de sterkste speler wint. Het 
resultaat van deze partij telt dan niet mee voor de speelsterktebepaling indien de sterkste 
speler ook daadwerkelijk wint. Als dit namelijk wel zou meetellen dan zou de winnaar, ondanks 
zijn winst, toch een slechtere rating verkrijgen. Wint echter de zwakste speler dan telt dit 
resultaat wel mee. 
 
Dubbelspel 
Het speelsterkteresultaat dat in een dubbelspelpartij wordt behaald is afhankelijk van de 
actuele rating van de dubbelcombinaties die tegen elkaar spelen. De resultaatbepaling in het 
dubbelspel is complex. Daarom staat dit vermeld in een stroomschema hieronder. Door dit 
schema stap voor stap te volgen, kan het behaalde resultaat berekend worden. 
 
 

 
Bron: www.knltb.nl 
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Wat binne we leuk fut niet? 
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BAANREGELS 

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 

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. 
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CONTRIBUTIE 2014 

 

Leeftijdsklasse-indeling  

(Peildatum 1 januari)  

t/m 9 jaar  €  10 

10 t/m 12 jaar €  17,50 

13 t/m 17 jaar €  47,50 

Senioren €  90 
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, Bockemastraat25 

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

 

Groot nieuws!!!  
De TC heeft een eigen mailadres  
LTCIJlst.TC@gmail.com  
Alle mail voor de TC kan in het vervolg 
daar naar toe en voor zover dat nodig is 
kun je ook een naam aangeven van een 
TC lid aan wie je het bericht wilt richten. 
 
De TC. 
 
 
 
 
 
 

mailto:LTCIJlst.TC@gmail.com
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VAN DE REDACTIE: 

LTC IJLST   40 jaar

 
GEACHTE LEDEN, 
 
DIT JAAR BESTAAT LTC-IJLST 40 JAAR. HET BESTUUR WIL DIT GRAAG VIEREN MET 
EEN AANTAL ACTIVITEITEN WAAROVER U LATER NADER WORDT GEINFORMEERD. 
EEN ANDERE MANIER WAAROP HIER AANDACHT AAN WORDT BESTEED IS HET DOEN 
UITKOMEN VAN TWEE EXTRA DIKKE REGULIERE CLUBBLADEDITIES IN EEN FRAAIE 
UITGAVE. 
HIERVOOR ZIJN EEN AANTAL ACTIES UITGEZET. DIT HEEFT DE NODIGE 
GRASDUINAVONDEN EN COPY OPGELEVERD, WAARVAN U HIERNA HET RESULTAAT 
ZIET.  
DE INZENDERS WORDEN ZEER BEDANKT VOOR HUN PENNEVRUCHTEN EN FOTO’S. 
VOOR DE JUBILEUMBIJLAGE IN DE 
NAJAARSEDITIE VRAGEN  WE OPNIEUW UW 
HULP. 
DE REDACTIE EN JUBILEUMWERKGROEP STELT 
UW INZENDING IN DE VORM VAN EEN FOTO MET 
BIJSCHRIFT, EEN 
ANEKDOTE, EEN 
SPORTIEF HOOGTE 
OF DIEPTEPUNT, EEN 
WEETJE DAT ETC. 
TEN ZEERSTE OP 
PRIJS. 
WANT DE CLUB DAT 
ZIJN DE LEDEN EN 
DE SPORTIEVE 
FAMILIE DAT ZIJN 
WIJ.  
MAILS KUNNEN 
DAARBIJ WORDEN 
GESTUURD NAAR 
INFO.LTC.NL 
PRAKTISCHE ZAKEN 
ALS FOTO’S(MET 
NAAM) KUNNEN BIJ 
DIRK SLOT WORDEN 
INGELEVERD. 
 

HENK NIJLAND, VOORZITTER 

JAN SNOEK,  

NAMENS DE REDACTIE 

  
N.B. WEET U NOG VAN HET 25 JARIG JUBILEUMTOERNOOI EN DE HEKS MET OBELIX 
IN DE VERKLEEDPRIJZEN VIEL 
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ONTWIKKELINGEN IN HET TENNIS 

 
Een jubileum maakt dat je weer eens even terugkijkt, zeker als de redactie dat van je vraagt. 
Ik heb daarom het boekje nog maar weer eens uit de kast gehaald waar ik veel tennis-weetjes 
uit heb gehaald. 
De oorspronkelijke titel van dit Tennisboek(-je); “Better Tennis” by Cornel Lumière, het werd 
vertaald door B. Dros. Dat klinkt al vrij internationaal, toch? 
Ik bezit de vijfde druk uit 1977! De aankoopdatum van dit naslagwerk, - dit document (!) -stond 
er helaas niet in, waarschijnlijk gekocht toen ik lid van de tennisvereniging werd in 1978. (Ja, ik 
weet het, dat is in de vorige eeuw, maar toch ...) 
Het boekje geeft tips over; Uitrusting en kleding, de tennisetiquette, de slagen, de banen, de 
spelregels enz. Dus ook over de uitrusting waaronder Het Racket. 

Ik lees voor jullie; De allerbeste uitrusting welke u zich kunt veroorloven, is eigenlijk het 
minimum dat u moet hebben. Dat staat er echt(!), Ik lees toch verder, 
Rackets worden gemaakt in drie gewichten:  licht  -  middel-gewicht  - zwaar. 
Koop een frame, dat u betrekkelijk licht in de hand ligt. Een tamelijk licht racket is veel 
gemakkelijker te hanteren dan een racket dat (te) zwaar is. De tijd en de ervaring zullen u het 
voor u juiste gewicht leren. 
Ditzelfde geldt voor de omvang van de steel van het racket. Een te dikke handgreep zal de 
spieren overdadig vermoeien, doordat men gedwongen wordt de greep te stevig te omknellen; 
te dun is echter ook niet goed, omdat het racket dan de neiging heeft in de hand te gaan 
schuiven. 
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Gewicht, als het erop staat, kies dan voor meisjes een (houten) racket van ongeveer 13 
ounces, voor jongens en vrouwen 13,5 ounces en voor mannen 14 ounces. 
Vraag een ervaren speler mee te gaan naar de winkel om te adviseren. 
Laat het racket door een vakman bespannen. Nylonsnaren zijn goedkoop en gaan lang mee; 
darmsnaren slijten sneller, doch zijn bij de goede en ervaren spelers meer in trek. Op den duur 
voelt men zelf wanneer overgegaan kan worden op een harde wedstrijdbespanning met de 
dunste darmsnaar. 
Het gewicht van het racket kan verdeeld zijn op drie verschillende manieren:  
- in balans, waarbij blad en steel dus even zwaar zijn;  
- topzwaar, waarbij het blad het zwaarste gedeelte is;  
- met het zwaartepunt in de steel.  
Leg het racket met het smalste deel –dus direct onder het blad, waar de steel begint – plat op 
de horizontaal gehouden wijsvinger. Het zwaarste deel zakt dan naar beneden. Koop geen 
racket dat topzwaar is, het is moeilijk te hanteren bij het volleren. 
Houd het racket in een pers wanneer u het niet gebruikt. Bescherm de snaren tegen regen en 
natte ballen! (mijn noot; Pas dus goed op je spullen.)  
Jullie zien het vast ook, veel en nog steeds actuele tips. 
Daarna komen de schoenen, de ballen  en de – natuurlijk – keurige -  witte (!)  tenniskleding 
aan de orde. Tot zover “Better Tennis”. 

Tennisrackets zijn in de afgelopen tientallen jaren enorm veranderd qua materiaal maar ook 

wat speeleigenschappen betreft. Waren het vroeger de tennisrackets van hout, met een heel 

klein racketblad en een gripmaat zo dik als een boomstam, tegenwoordig worden de 

tennisrackets veelal gemaakt van graphite en glasfiber. Op alle gebieden heeft het 

tennisracket zich sterk ontwikkeld. 

De eerste verandering op het gebied van het tennisracket was de overgang van hout naar 

aluminium in 1970. Voor dat jaar werd er alleen maar met tennisrackets van hout gespeeld. 

De resultaten waren buiten gewoon. Het speelcomfort ging met sprongen vooruit en al gauw 

was het aluminium tennisracket niet meer weg te denken uit de tennissport (denk aan Jimmy 

Connors). 

Vanaf 1970 werden er naast aluminium ook tennisrackets van staal geproduceerd. Een 

voorbeeld hiervan is de Wilson T2000. De tennisrackets van staal zijn nooit echt een groot 

succes geworden. 

Vanaf 1980 kwamen de eerste tennisrackets gemaakt van compositie materiaal op de markt.  

(In onze vereniging zag je toen veel Fischer-rackets.) Opnieuw een enorme sprong vooruit. 

Meer power, meer controle, minder trillingen dus nog meer speelcomfort was het gevolg. 

Op het gebied van tennisrackets is er oneindig veel keus. Grof weg kunnen wij tennisrackets 

verdelen in 4 categorieën: 

Junior tennisracket 

Een junior tennisracket is duidelijk herkenbaar aan de afmetingen. Als een beginnende 

jeugdspeler met een volwassen maat tennisracket gaat tennissen dan zal zij/hij erg veel 

moeite hebben om het tennisracket onder controle te krijgen. Het gevolg is dat de jeugdspeler 

het tennis al snel voor gezien houdt. Daarom zijn er junior tennisrackets op de markt 

gekomen. Het is korter en lichter dan een volwassen tennisracket. Afhankelijk van de leeftijd 

zijn er een aantal afmetingen van een junior tennisracket. De lengte varieert van 17 tot en met 

26 inch. Met deze junior afmetingen zal een jeugdspeler meer plezier hebben en het spelletje 

makkelijker onder de knie krijgen. Naast het tennisracket is de tennisbal ook erg belangrijk. 

Voor junior tennissers zijn er speciale tennisballen. 

 

 

 

 

 

http://www.tennisloods.nl/tennisracket/?category=1&filter-5=208
http://www.tennisloods.nl/tennistrainer-en-club/tennisballen/?category=20&filter-31=239
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Comfort tennisracket 

De naam comfort geeft al aan wat je kunt verwachten van dit tennisracket. Een tweetal 

kenmerken zijn: licht van gewicht en een groot racketblad(oversized). Het voordeel van een 

licht gewicht tennisracket is dat het gemakkelijk manoeuvreerbaar is in bepaalde situaties. 

Denk hierbij aan situaties waarbij je weinig tijd heeft om de aankomende bal te verwerken. 

Over het algemeen zijn de spelers die kiezen voor een comfort tennisracket meer te vinden op 

de baseline dan aan het net. Het grote racketblad van een comfort tennisracket – wij noemen 

dat ook wel een panne(-n)koek (!) - zorgt er voor dat het vaart geven aan de tennisbal geen  

 

enkele moeite kost. Het gewicht van het tennisracket is mede bepalend voor de mate van 

controle tijdens het raakmoment van de tennisbal. 

Een comfort type tennisracket is een aanrader voor: Jeugdspelers die net vanaf de baseline 

tennissen, oudere senioren en spelers met lichamelijk klachten zoals pols, elleboog of 

schouder. Met een comfort tennisracket kunnen veel lichamelijk klachten voorkomen worden. 

Allround tennisracket 

Een allround tennisracket beschikt over power en controle. Het gewicht van een allround 

tennisracket zal vergelijkbaar of wat hoger liggen dan bij de comfort tennisrackets maar de 

grootte van het racketblad is meestal kleiner. Denk hierbij aan een racketblad van 98-105 inch 

en een maximaal gewicht van 290 gram. Een allround tennisracket is ideaal voor zowel 

beginnende als gevorderde clubspelers. Over de hele tennisbaan kun je hier prima mee uit de 

voeten. Een allround tennisracket is gemakkelijk manoeuvreerbaar aan het net maar ook 

vanaf de baseline heb je veel power en controle. 

Een allround type tennisracket is een aanrader voor: Gevorderde jeugdspelers die al langer 

tennissen vanaf de baseline, recreatieve tennissers en clubspelers. 

Competitie tennisracket 

Tennisspelers die beschikken over voldoende technische bagage om de tennisbal gemakkelijk 

te versnellen en zuiver te raken kiezen vaak voor een competitie tennisracket. Het gewicht van 

een competitie tennisracket ligt veelal boven de 290 gram en de grootte van het racketblad zal 

wat meer tussen de 93-100 inch liggen. Het voordeel van een competitie tennisracket is dat 

het gewicht en het kleiner racketblad zorgen voor enorme controle. Jij bepaalt waar de 

tennisbal heen gaat. Doordat het balanspunt van het competitie tennisracket wat meer naar de 

grip is verplaatst is dit type tennisracket toch gemakkelijk hanteerbaar. 

Een competitie type tennisracket is een aanrader voor: Clubspelers en wedstrijd tennissers die 

behalve power ook opzoek zijn naar veel controle. 

 

 
 

http://www.tennisloods.nl/tennisracket/?category=1&filter-4=1,2&filter-1=11,12
http://www.tennisloods.nl/tennisracket/?category=1&filter-1=11&filter-4=3,4
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Over het algemeen geldt 

Hoe zwaarder het tennisracket > hoe stugger het frame > meer controle.  

(Goede base-line spelers spelen met een iets zwaarder racket.) 

Hoe groter het racketblad > meer comfort > meer power > minder controle. 

Tennissnaren 

De snaren van een tennisracket worden ook wel eens vergeleken met de motor van een auto. 

Je kunt nog zo’n mooie auto hebben maar als er een motor in zit die niet vooruit te branden is 

dan bent u er snel op uitgekeken.  

Dit werkt precies hetzelfde met een tennisracket en de tennissnaar die erin zit. Veel mensen 

onderschatten het belang van een goede tennissnaar in een tennisracket. Bij een juiste keuze 

van een tennissnaar is niet alleen de prijs van belang maar vooral het type racket waar men 

mee speelt, type speler en de wensen van de speler met betrekking tot bijvoorbeeld comfort, 

stugheid en duurzaamheid.  

Oriënteer je dus goed voordat je kiest voor een (duurdere) bespanning. 

 

Even wat informatie overgenomen uit “reclame-uitingen”: 

Merken zoals Wilson, Tecnifibre en Dunlop hebben een ruim assortiment tennissnaren.  

Van een soepele Wilson Sensation, duurzame Tecnifibre Synthetic gut Flex (vergelijk deze 

aansprekende naam dan ook maar eens met een auto, dit zal dan de XLTDi4WD wel zijn) tot 

een wat stuggere Explosive Poly tennissnaar. Ook Babolat heeft met de Pro Hurricane Tour 

een topper in huis. De tennissnaar van Rafael Nadal. Het is niet zo gek dat Nadal zo makkelijk 

zoveel spin kan slaan. Dit is een sterke eigenschap van deze tennissnaar. Enzovoort … 

 

Laat een snaar ook niet te lang in uw tennisracket zitten. Bij één keer in de week een balletje 

slaan is het een aanrader om uw tennissnaar minimaal twee keer per jaar te vervangen. 

Snaren die lang in het tennisracket blijven zitten zullen uitdrogen en hun goede 

eigenschappen langzaam verliezen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tennisloods.nl/tennissnaren/wilson/
http://www.tennisloods.nl/tennissnaren/tecnifibre/
http://www.tennisloods.nl/tennissnaren/dunlop/
http://www.tennisloods.nl/tennissnaren/wilson/sensation-200m/
http://www.tennisloods.nl/tennissnaren/tecnifibre/synthetic-gut-flex-naturel-200m/
http://www.tennisloods.nl/tennissnaren/dunlop/explosive-poly-200m/
http://www.tennisloods.nl/tennissnaren/babolat/pro-hurricane-tour/
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FRIESLAND CUP HISTORIE – AMELAND 
 
‘Herinneringen zijn actieve dingen en worden vervormd door de tijd’, las ik laatst in een blad. 
Dat vond ik wel toepasselijk toen ik het plan vatte om een bijdrage te leveren aan het 
jubileumblad en me voorbereidde om een herinnering uit de roemruchte Frieslandcup historie 
van de LTC IJlst  op te diepen. Hoe waarheidsgetrouw is zo’n verhaal nog als het misschien al 
25 jaar geleden plaatsvond? Maar ik zal mijn best doen. We hadden een uitwedstrijd geloot 
tegen en op Ameland. Dat betekent vroeg uit de veren om de eerste boot in Holwerd te halen. 
Zo’n boottochtje is al een beetje een feest natuurlijk en helemaal als ook nog eens de 
toenmalige voorzitter van de TC, Libbe Kerstma, als begeleider meegaat. Hij was een 
sfeermaker 1e klas. Op Ameland aangekomen werden we op de kade verwelkomd door onze 
tegenstanders die ons met hun auto’s naar de tennisbanen brachten. Ik heb zelden zo’n 
gezellig tenniscomplex gezien. Een plaatje. Geheel omringd door duinen lagen de twee banen 
in een soort kuip. Als we niet te veel lawaai maakten kwamen de konijnen uit hun hol om ons, 
bij wijze van spreken, aan te moedigen. Het waait natuurlijk altijd op Ameland maar daar 
hadden we door de omringende duinen geen enkele last van. Hoe en door wie de eerste 
wedstrijden werden gespeeld weet in niet meer maar de eerstvolgende herinnering die naar 
boven komt is dat ik samen met Mark en Jan van der Meulen naar het dorp ben gelopen waar 
we op een terras een heerlijke pannenkoek verorberden. Ik kan mij herinneren dat men na de 
maaltijd zei dat ik nog wat poedersuiker in mijn haar had maar dat was mijn eerste grijze lok 
die doorkwam. We konden maar moeilijk afscheid nemen van het terras maar op een bepaald 
moment gingen we toch maar weer richting de tennisbaan. Daar stond Geartsje Spoelstra te 
puffen en te hijgen en het eerste wat ze zei was; ‘Wat bin ik bliid dat jimme der wer binne, ik 
kin jim steun wol brûke!!’ Ze stond op dat moment achter en de tegenstander was misschien 
wel beter maar door haar onverzettelijkheid wist ze de partij in een driesetter toch nog 
winnend af te sluiten. In de herendubbel kan ik mij nog herinneren dat we een tegenstander 
hadden die had verteld dat hij idolaat was van vliegtuigen. Tijdens een opslag hoorde ik het 
ronken van een klein vliegtuigje en zag ik dat hij dat ook hoorde. Hij moest eerst het punt 
uitspelen maar je zag gewoon aan zijn gezicht dat hij vreselijk nieuwsgierig was en naar het 
vliegtuigje wilde kijken. Hij wilde een korte ralley en na een hoge bal van zijn maatje dacht hij 
dat hij toch kansloos was want ik zou de bal weg smashen. Hij keek al niet eens meer naar de 
afloop van het punt maar meteen omhoog om het vliegtuigje te bewonderen. Mensen van 
onze club wisten toentertijd dat ik het smahsen nog niet beheerste en er dan voor koos om de 
bal maar gewoon een beetje weg te tikken. Dus hij had de bal misschien nog wel  kunnen 
hebben maar tennis was voor hem even niet zo belangrijk meer. Hoe ik dit toen allemaal heb 
kunnen waarnemen ontgaat mij nu ook even maar ik wil u nog even herinneren aan de 
openingszin van dit stukje.  
Als ik mij goed herinner wonnen we de wedstrijd. 
Als ik mij goed herinner begon het na de wedstrijd vreselijk te plenzen.  
Als ik mij goed herinner konden we de laatste boot nog net halen. 
Wat ik nog wel weet is dat we de afgelopen jaren met heel plezier onze Friesland cup 
wedstrijden hebben gespeeld.  
 
HJ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         MONA MEDEMBLIK 
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Kampioenen LTC  IJst  
 D A M E S  -  E N K E L H E R E N  -  E N K E L 

1975   

1976   

03-05-1977 Geartsje Spoelstra  

1978 Geartsje Spoelstra  

1979 Geartsje Spoelstra Klaas van der Meulen 

1980 Geartsje Spoelstra Gerard ten Broek 

1981 Geartsje Spoelstra Gerard Ten Broek 

1982 Geartsje Spoelstra Gerard ten Broek 

1983 Geartsje Spoelstra Mark van der Meulen 

1984 Geartsje Spoelstra Gerbrant de Boer 

1985 Corrie Planting Gerbrant de Boer 

1986 Corrie Planting Gerbrant de Boer 

1987 Corrie Planting Hans Jansma 

1988 Geartsje Spoelstra Rudolf D’Heer 

1989 Geartsje Spoelstra Hans Jansma 

1990 Geartsje Spoelstra Hans Jansma 

1991 Geartsje Spoelstra Hans Jansma 

1992 Geartsje Spoelstra Harry Koekebakker 

1993 Afke Jansma Harry Koekebakker 

1994 Afke Jansma Harry Koekebakker 

1995 Ineke Oosterkamp Harry Koekebakker 

1996 Alie de Jong Jurjen van der Berg 

1997 Marrit Jansma Jurjen van der Berg 

1998 Afke Jansma Hans Jansma 

1999 Sjoukje Bulthuis Hans Jansma 

2000 Afke Jansma Hans Jansma 

   

2001   A – Poule Alie de Jong Bouwe de Boer 

          B – Poule Chiela Kempenaar Harre Medemblik 

2002   A - Poule Afke Jansma Hans Jansma 

          B - Poule Jelly IJsebaart Marco Damstra 

2003   A – Poule 
          B - Poule 

Afke Jansma 
Leni Sapulette 

Jorn Postma 
Antoon Kuijpers 

2004   A – Poule 
          B - Poule 

Afke Jansma 
Martine Okkinga 

Johannnes Smit 
Dirk Slot 

2005   A – Poule 
          B – Poule 

Afke Jansma 
Laura Maccis 

Johannes Smit 
Age-Jan Bouma 

2006   A – Poule 
          B – Poule 

Geen 
Martine Okkinga 

Pieter Bult 
Nard Postma 

2007   A – Poule 
          B – Poule 

Janny Wierda 
Fetske van der Meulen 

Wim Zijsling 
Bart Remerij 

2008   A – Poule 
          B - Poule 

Martine Okkinga 
Annelies Smit 

Hans Jansma 
Hardy Bremer 

2009   A – Poule 
          B - Poule 

Afke Jansma 
Monique van Helden 

Wim Zijsling 
Willem Spoelstra 

2010   A – Poule 
          B - Poule 

Alie de Jong 
Erna Kaptein 

Wim Zijsling 
Henk Haanstra 

2011   A – Poule 
          B - Poule 

Laura Maccis 
Anne Bakker 

Huib Ellemers 
Arno Bos 

2012   A – Poule 
          B - Poule 

Alie de Jong 
Anneke Schraa 

Corneel Timmermans 
Johan Steenbeek 

2013   A - Poule 
          B - Poule 

Alie de Jong 
Antje Osinga 

Corneel Timmermans 
Riekel Koot 
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Kampioenen LTC  IJst   

 
D A M E S -  
D U B B E L  

H E R E N -  
D U B B E L 

M I X  

1981 
Griet Koopman / 
Geertje Spoelstra 

  

1982 
Griet Koopman / 
Geertje Spoelstra 

Gerard ten Broek / 
Jaap Janssens 

 

1983 
Marry Dijkstra / 
Tineke Nauta 

Gebr. W. en G. de 
Boer 

Klaske Zijsling en 
H.W. Sietsma 

1984 
Griet Koopman / 
Geertje Spoelstra 

  

1985 
Marry Dijkstra / 
Tineke Nauta 

 
Tineke Nauta / 
Rudolph D’Heer 

1986 
Corrie en Klaske 
Planting 

Harm Wietse 
Sietsma / B. 
Cazemier 

Corry Planting / 
Gerbrant de Boer 

1987 
Griet Koopman / 
Geertje Spoelstra 

Gebr. W. en G. de 
Boer 

Klaske Planting / 
Marc van der Meulen 

1988 
Griet Koopman / 
Geertje Spoelstra 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma  

Afke en Hans 
Jansma 

1989 
Corrie en Klaske 
Planting 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Afke en Hans 
Jansma 

1990 
Afke Jansma / 
Tineke Nauta 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Afke en Hans 
Jansma 

1991 
Afke Jansma / 
Tineke Nauta 

Gebr. Harry en 
Martin Koekebakker 

Afke en Hans 
Jansma 

1992 
Afke Jansma / 
Tineke Nauta 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Afke en Hans 
Jansma 

1993 
Griet Koopman / 
Afke Jansma 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Afke en Hans 
Jansma 

1994 
Afke en Jeldou 
Jansma 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Afke en Hans 
Jansma 

1995 
Afke en Jeldou 
Jansma 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Jildou Jansma en 
Cees de Haan 

1996 
Alie de Jong / Klaske 
Zijsling 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Afke en Hans 
Jansma 

1997    

1998 
Afke Jansma /  
Alie de Jong 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Afke en Hans 
Jansma 

1999 
Afke Jansma /  
Alie de Jong 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Afke en Hans 
Jansma 

2000 
Afke Jansma /  
Alie de Jong 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 

Afke en Hans 
Jansma 

2001 A – Poule 
 
         B – Poule 

Afke Jansma /  
Alie de Jong 
Doetie Schilstra en 
Jos Jellema 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 
Marco en Oege 
Damstra 

Durkje en Dominicus 
Bouma 
Myra en Jan Snoek 

2002 A – Poule 
 
         B - Poule 

Afke Jansma / 
Alie de Jong 
Annie Postma / 
Marijke Slot 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma  
Eeuwe Postma  / 
Rob Klifman 

Sjoukje Bulthuis / 
Koos Nederhoed 
Marijke Slot / Eeuwe 
Postma  
 

2003 A - Poule 
 
         B - Poule 

  

Afke en Hans 
Jansma 
Martine Okkinga en 
Hein Quarré 

2004 A – Poule Afke Jansma /  Jorn Postma en Afke en Hans 
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         B - Poule 

Alie de Jong 
Leny Sapulette / 
Nelly de Vries 

Sierd Wilkens 
Sietse en Jurre 

Jansma 
Janny Wierda / 
Jeroen Brink 

2005 A – Poule 
 
         B – Poule 

Afke Jansma /  
Alie de Jong 
Nanda Sinnema / 
Martine Okkinga 

Jorn Postma en 
Sierd Wilkens 
Age-Jan Bouma / 
Nard Postma 

Durkje Bouma / 
Johannes Smit 
Janny en Roelof 
Gebben 

2006 A – Poule 
 
         B - Poule 

Afke Jansma /  
Alie de Jong 
Andriesje Smit / 
Maaike Zijlstra 

Canisius en 
Johannes Smit 
Jurjen Albertsma / 
Hardy Bremer 

Durkje en Dominicus 
Bouma 
Martine Okkinga en 
Hein Quarré 

2007 A – Poule 
 
         B – Poule 

Afke Jansma /  
Alie de Jong 
Marijke Slot / Nellie 
de Vries 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 
Jan Riemersma / 
Jitze Floris 

Janny Wierda / Age-
Jan Bouma 
Nel Blaauw / Henk 
Nijland 

2008 A – Poule 
 
        B - Poule 

Durkje Bouma / 
Janny Wierda 
Saskia Beerda / 
Carmen Lansink 

Johannes Smit / Wim 
Zijsling 
Bart Remerij / Hein 
Quarré 

Martine Okkinga / 
Hans Jansma 
Susanne Slot / Bart 
Remerij 

2009 A – Poule 
 
 
        B - Poule 

Afke Jansma / 
Anneke Wagtendonk 
Fetske van der 
Meulen / Annelies 
Smit 

Hans Jansma / Koos 
Nederhoed 
 
Gerrit de Jong / 
Willem Spoelstra 

Afke en Hans 
Jansma 
 
Jeltsje de Vries / 
Henk Haanstra 

2010 A – Poule 
 
        B - Poule 

Afke Jansma /  
Alie de Jong 
Anne Bakker / 
Anneke Schraa 

Hans Jansma / Koos 
Nederhoed 
Henk Haanstra / 
Roelof de Boer 

Afke en Hans 
Jansma 
Jannie en Roelof 
Gebben 

2011 A – Poule 
 
         B - Poule 

Afke Jansma /  
Alie de Jong 
Erna Kaptein /  
Jos Jellema 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 
Erwin Swart / Johan 
Berger 

Afke en Hans 
Jansma 
Jeltsje de Vries / 
Sierk Hondema 

2012 A – Poule 
 
         B - Poule 

Martine Okkinga / 
Japke Postma 
Inge Spoelstra / 
Thea de Jong 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 
Johan Steenbeek / 
Jacco Greydanus 

Japke Postma / 
Corneel 
Timmermans 
Anneke Schraa / 
Johan Steenbeek 

2013 A – Poule 
 
        B - Poule 

Durkje Bouma / 
Japke Postma 
Antje Osinga / Wieb 
Wiersma 

Dominicus Bouma / 
Hans Jansma 
Jacob de Vries / 
Tjerk Bakker 

Japke Postma / 
Corneel 
Timmermans 
Erna en Johan 
Kaptein 
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40 JAAR BAANONDERHOUD LTC-IJLST 

 
In dit jubileumjaar is het misschien ook wel 
aardig om te lezen wat er zoal in de loop van 
deze 40 jaar heeft plaatsgevonden met 
betrekking tot de ontwikkeling van de banen 
en wie 
daar allemaal hun steentje aan hebben 
bijgedragen. Maar ook betreffende de 
veranderingen en aanpassingen die aan het 
plezier in onze tennissport hebben 
bijgedragen. 
 
In 1974 bij de oprichting van onze 
tennisvereniging is men uitgegaan van het 
realiseren van 2 tennisbanen, waar in 1977 
voor het eerst op gespeeld kon worden. Niet 
veel later werd ook een derde baan aangelegd 

en in 1996/97 werd ons complex 
compleet met in totaal 5 
tennisbanen en een oefenkooi. 
In die tijd was gravel nog de meest 
aansprekende ondergrond. 
Van andere soorten, zoals 
hardcourt, kunstgras, french-court , 
canada-ten en smashcourt, was 
toen eigenlijk nog geen sprake. 
Zuivere bakstenen worden gebruikt 
om er gravel van te maken, “brique 
pilée”. De bakstenen worden op 
deskundige wijze geselecteerd op 
basis van kwaliteit en kleur. Ze 
worden op traditionele wijze 
gemalen en gemengd met een 
bindmiddel tot gravel. Het resultaat 
is een zacht drainerend materiaal 
dat naast een perfecte binding ook een uitstekende porositeit heeft. 
 
Wel vraagt het bespelen van gravelbanen vrij veel onderhoud, met name in het voorjaar, en 
daarom 
werd er al in het begin een baancommissie in het leven geroepen, met als groundsman  
dhr. Broersma.( toen nog als onderdeel van het hele sportcomlex,incl. voetbalterreinen) 
Hij was elke morgen al vroeg bezig met het onderhoud. Was ook erg punctueel en soms ook 
streng, met name als de omstandigheden het niet toelieten om te spelen. Je hoefde het b.v. 
niet te wagen om met verkeerde schoenen de banen te betreden en na één nachtvorst kwam 
je de baan niet meer op. 
Na hem hebben Fokke en Tineke Nauta een lange periode voor het onderhoud gezorgd. 
Met name Tineke heeft daarbij veel werk verzet, vooral ook tijdens het voorjaarsonderhoud, 
maar ook was zij elke morgen al vroeg bezig met het bespeelbaar houden van de banen. 
In die tijd hadden we nog niet de beschikking over een tractor en moesten we dus zelf de 
zware rol trekken om de banen 10 tot 20 keer te walsen. Het spreekt vanzelf dat Tineke dan 
de hulp inriep van vrijwilligers, die dan soms al met rugklachten de competitie ingingen. 
Maar zoals Tineke vroeger al zei en onze groundsman Henk van tegenwoordig beaamt dat: 
“Het is heerlijk om buiten te werken en er zijn maar weinigen die weten hoe mooi het ’s 
morgens vroeg op ons tennispark is”. 
Het voorjaarsonderhoud werd in eerste instantie uitgevoerd door de gemeente. 



Lawn Tennisclub IJlst  40 jaar !!                                                  Voorjaar 2014  

40 
 

Later werd dit uitbesteed aan Waghenbrugghe voor fl. 6950,-  per jaar. In 2001 opgelopen tot  
fl. 7950,- 

In 2000 kwam de mededeling dat Waghenbrugghe deze werkzaamheden niet langer tot haar 
takenpakket kon rekenen. 
De baancommissie olv Eeuwe Postma heeft toen besloten om deze werkzaamheden zelf uit te 
voeren. Ook om de bovengenoemde kosten te besparen. 
In eerste instantie werd de hulp nog ingeroepen van Sportwerk Friesland, een stichting die 
voor extra werkgelegenheid moest zorgenvoor langdurig werklozen. 
Misschien herinneren jullie nog wel Hajrudin Karic, een harde werker maar wel een tikkeltje 
eigenwijs en eigenzinnig. Hij deed alles op zijn eigen manier, maar was plotseling weer met de 
noorderzon vertrokken. Hetzelfde gold voor zijn opvolger. Al met al was dit niet echt een 
succes. 
Dus vanaf 2004 zelf de handen maar uit de mouwen. Jaap Wiebinga wilde als lid van de 
toenmalige baancommissie wel het voortouw nemen. 
Hij heeft dit gedaan tot 2007.  
Een leuke anekdote uit die tijd is het verhaal over aanleg van de belijning. 
Nadat de banen gefreesd waren (met een al eerder aangeschafte eigen freesmachine) 
zouden Cor Herman en Jaap de lijnen er zelf wel “even” inleggen.) Mbv een schema met de 
juiste maten gingen ze voortvarend aan de slag. Tot op een gegeven moment werd 
geconstateerd dat de tramrails toch wel vrij breed leken te zijn. Nog weer eens nameten. 
Inderdaad de tramrails waren te breed. Opnieuw uitmeten met het meetlint. Kwamen weer uit 
op dezelfde breedte. 
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Wat bleek achteraf. Het meetlint dat we gebruikten bleek een extra voorstuk te hebben van 20 
cm., 
 
Waardoor we met het uitzetten van de diagonalen steeds niet goed uitkwamen. 
Wat nu te doen. Jaap wilde het komende seizoen maar met te brede tramrails blijven spelen.  
Dat konden we echter niet maken, ook vanwege de nog te spelen competitie. Dat zou veel 
commentaar opleveren. Dus toch maar weer de  lijnen eruit en overnieuw. Het overbodige 
stukje meetlint hebben we eraf geknipt en is als aandenken bewaard gebleven. In navolging 
van de “tourkemjitters uit Oldeboarn en de “lyntsjesniders” uit Tzum, zouden wij nu te boek 
kunnen staan als de “meetlintknippers” van LTC-IJlst. 
Vanaf 2007 hebben we Henk Eiling als vaste “betaalde”kracht kunnen benoemen als onze 
groundsman.  
Door zijn inzet en kundigheid, ( ook opgedaan door o.a. de cursus baanonderhoud van de 
KNLTB) maar ook het in gebruik nemen van een nieuwe tractor en niet te vergeten de 
assistentie van Kees Waghtendonk,  hebben we vanaf die tijd de banen redelijk bespeelbaar 
kunnen houden, ondanks de slechte waterdoorlating.  
Dat laatste betekende dat de banen nodig aan renovatie en/of vernieuwing toe waren. 
Vanaf 2010 zijn we daar via eerst een enquête ook druk mee bezig gegaan. 
In november 2012 konden we eindelijk van start met het aanleggen van onze nieuwe banen, 
door de fa. Bouma uit Tynaarlo  en dan wel met gravel premium plus. 
Hoewel we vorig jaar (2013) met veel problemen te maken kregen bij de aanleg, hopen we in 
dit jubileumjaar toch echt met veel plezier op ons vernieuwde tenniscomplex te kunnen spelen. 
( Ik heb de perikelen rond de renovatie bijgehouden in een dagboek dat tzt toegevoegd kan 
worden aan het archief van de vereniging) 
 
Naast het onderhoud van de banen is er door de baancommissie en vrijwilligers altijd veel 
ander werk uitgevoerd. 
Daarbij valt te denken aan het onderhoud van de kantine en materialenhok, het bewerken van 
de tuintjes, het vervangen van de lampen en andere technische werkzaamheden en onlangs 
natuurlijk 
het herstraten van ons 
tenniscomplex.  
 
Maar na gedane arbeid is het 
goed rusten en altijd gezellig. 
 
Die gezelligheid en saamhorigheid 
is een belangrijk kenmerk van 
onze vereniging. 
Dat merk je ook nu een aantal 
“jongere” leden zich inzet voor 
onze vereniging. 
Kijk maar de veranderingen,o.a. 
nieuw meubilair, enz. in de 
kantine, een prachtige website, 
nieuwe winddoeken en niet te 
vergeten de grote belangstelling 
tijdens de clubkampioenschappen. 
Dan weet je als baancommissie 
waar je voor bezig bent en gaan 
we ook met veel plezier de 
komende jaren voor onze vereniging aan de slag. 
( voor het archief, de baancommissieleden: Cor de Jong(voorz.) Dominicus Bouma; Eeuwe 
Postma; Kees Waghtendonk; Henk Haanstra; Henk Eiling(groundsman) en vaak als extra  
hulp Gosse Dijkstra) 
 
Namens de baancommissie: 
Cor de Jong 
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NIEUWJAARSDAG 2014 
 
Dankzij onze nieuwe tennisbanen konden we op nieuwjaarsdag 2014 een balletje slaan. 
Heerlijk na alle oliebollen, appelflappen, bier, wijn, champagne en een te korte nacht alles er ff 
lekker uit slaan. Nog nooit eerder beleefd.  
Het was prachtig mooi weer en de baan voor ons alleen. Helemaal super. Wij hebben er weer 
zin in, en hopen op een mooi lang ( het hele jaar rond) tennisseizoen. 
 
Oan 't sjen,                   
Riekel en Maaike  
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GROOT TALENT ! 
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DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST, OOK OP DE 
TENNISBAAN 

 
Met de oliebollen(en toernooi) net achter de kiezen, kijken we graag vooruit naar het nieuwe 
voorjaar van 2014. 
 
De jeugdcommissie en PRO-tennis staan weer in de startblokken om de IJlster Jeugd het 
gravel op te krijgen. Want dat willen we graag, veel jeugd enthousiast maken om meer te gaan 
tennissen. We hebben inmiddels een leuke groep tennissers in de leeftijd van 9 tot 12 jaar in 
ons ledenbestand, maar er  kunnen er nog véél meer bij. Daarom heeft PRO-tennis ook een 
aantrekkelijk aanbod voor nieuwe jeugdige leden. Ook de scholen in IJlst zullen weer bezocht 
worden door onze jeugdtrainer Raoul en het openingstoernooi op 2 april zijn niet alleen eigen 
leden welkom, maar ook vriendjes en vriendinnetjes. Want de jeugd heeft de toekomst!  
 
Nieuw! 
Naast de vaste tenniskalender voor de jeugd, gaan we dit jaar ook van start met een aantal 
woensdagmiddagen in het voorjaar waar de kinderen gezellig tegen elkaar kunnen tennissen. 
 
De Jeugd competitieteams dit seizoen: 
Oranje competitie op zondag 
Suus Riemersma en Jikkie Wagenaar 
Iris koopman en Marrit de Wolff 
 
Eline en Dagmar gaan samen met een meisje uit Bolsward de ‘geel competitie’ spelen voor de 
VliegendeBal op de vrijdag. 
 
Toernooien/activiteiten 2014 
 
2 april  : Invitatietoernooi 
4 april  : Clubkampioenschappen 
13 sept : Ouder + kind toernooi 
04 okt  : Disco voor de Jeugd (incl. 
Introducé) 
 
Racket-trekken woensdagmiddag 1400-
1530u 
16 april  
14 mei  
11 juni  
 

 
Tot ziens op de tennisbaan, 
 
Namens de Jeugdcommissie 
Carmen Wagenaar, Saskia Rosendaal, 
Martine Okkinga, Gerda de Jong 
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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN ZOMER 

2014 
INSCHRIJFFORMULIER  TENNISLESSEN ZOMER 2014  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 
 
Ik kan lessen op maandag vanaf  ____________ uur (alleen senioren vanaf 19.00 uur) 

 
 
O Juniorentraining (Rood, Oranje Groen en Geel) 18 lesweken 50 minuten per week      € 127,50 
 

Ik kan lessen op vrijdagmiddag vanaf   ____________ uur (alleen junioren tot 19.00 uur) 

 
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 

 
     
Machtigingsformulier SEPA (P.R.O.-tennis incassant ID: NL07ZZZ011100010000) 
 

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

Rekeningnummer  _________________________________________ 
 
IBAN    _________________________________________ 
 
BIC    _________________________________________ 
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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 rode tennisbal.  
Oranje:  Het verder ontwikkelen van de slagen. Kinderen spelen op ¾ veld met iets 

grotere rackets en een zachtere oranje tennisbal. 
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!  
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.  
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  

http://www.toernooi.nl/
http://www.knltb.nl/
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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? 

- Op maandagavond seniorentraining en op vrijdagmiddag de junioren training 

plaatsvindt 

- 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 ? 

Allemaal tot op de tennisbaan deze zomer! 
Met sPROtieve groet,   
Raoul Lockhorst   
raoullockhorst@pro-tennis.nl  
06-31001380 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
 

http://www.pro-tennis.nl/
http://www.pro-tennis.nl/
http://www.tenniskids.nl/
mailto:raoullockhorst@pro-tennis.nl
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40 JAAR ARCHIEF…..WAT GEWELDIG!! 
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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 
Public Relations 

C. Lansink 
J. Steenbeek 

Uilenburg 9 
Ylostinslaan 4 

53 33 31   c-wagenaar@home.nl 
06-20 04 71 03 
johansteenbeek@hotmail.com 

    
Technische Commissie    
Voorzitter W. Buikstra Stuw 17 (Sneek) 06-17 02 81 92   

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 C. Lansink Uilenburg 9 53 33 31   c-wagenaar@home.nl 
 Gerda de Jong Izeren Helling 1 53 14 63   w.riemersma@hetnet.nl 
 M. Okkinga Frisiaplein 13 53 19 61 

martineokkinga@hotmail.com 
 S. Rosendaal Uilenburg 18 53 29 19  saskia@smots.nl 
Kantinecommissie    
Afvaardiging Bestuur J. Koopman 

(Info roosters) 
Holtropweg 15 53 26 89   l.k.koopman@home.nl 

 A.Bakker WM Oppedijkstr.32 06- 53 14 89 29   
annebakker@gmail.com 

 S.Holkema Croleskwartier 116 53 28 33 sonja@sonjaholkema.com   
 S. de Vries 

 
G.J. Vervoort 

De Himmen 18 (Oosthem) 
 
J.W.Frisostraat 58 
(Sneek) 

06-14 35 06 62  
sytze-de-vries@home.nl 
06-46 05 83 07 
gjv@home.nl 

 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 53 31 66   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 D. Slot Westergoleane 35 53 26 93   dbm.slot@drylts.nl 
    
Website LTC-IJlst    
www.ltc-ijlst.nl J. Brink De Kling 11 06-20 45 61 34 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 
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