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VAN DE REDACTIE 
 

Ja, u ziet en voelt het goed. Nog het vertrouwde LTC IJlst clubblad in de voorjaarseditie. Dit 

blijft vooralsnog ook bestaan.  

Maar de najaarseditie zal in een digitale en interactieve versie z’n vorm krijgen. Hiervan vormt 

de nieuwe KNLTB APP de basis. In dit blad vind je hierover meer informatie. Voor de nadere 

invulling van de inhoud met betrekking tot onze eigen vereniging is een redactiewerkgroep 

gevormd. De voorzitter noemt het ook al de digitale revolutie. 

De Hockeybond heeft met het nieuwe systeem al 15 jaar ervaring en spreekt er lovend over. 

Een goede zaak dat ook de tennisbond met z’n tijd meegaat en LTC IJlst als vereniging volgt. 

Persoonlijke noot: wie in een minder actieve digitale stand staat, qua leeftijd en/of keuze hoeft  

zich niet een minder lid te vinden. Hij/zij weet wel minder  

Ik ben benieuwd naar de eerste speedtennisdates.  

Iets anders. De Baancommissie heeft deze keer geen eigen bijdrage aan het clubblad 

geleverd. Over de banen wordt in andere bijdragen al het nodige gezegd. Zowel over de 

problemen als over de lof voor de zeer grote inzet van de baancommissie en aanverwante 

steunleden. Het is begrijpelijk dat het ook weleens even genoeg is geweest. Het 

baanonderhoud als pijnpunt met de aannemer blijft echter voorlopig nog wel actueel, is de 

verwachting van het bestuur. Vrij naar Heijermans: de gravel wordt duur betaald. 

De Jeugdcommissie kent een aantal bestuurswisselingen en is hard bezig het seizoen voor de 

jeugd op tennisgebied en aanvullende ontspannende/spannende activiteiten te ontwikkelen. 

Hun bijdrage zal vast op digitale wijze tot de betrokkenen komen. 

De sneeuw dwarrelt nu voor de ramen maar er is geen winter geweest. Maar weer snel de 

baan op. Veel tennisplezier toegewenst. 

 

Jan Snoek, mede namens Dirk Slot 
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VAN DE VOORZITTER 

“Seizoen 2015” 
 
Vogeltje, wat zing je vroeg 

 Is de nacht niet lang genoeg?  

 

Een klassieker van Toon Hermans, 

daar dacht ik aan van de week op weg 

naar de trein, zo rond een uur of half 

acht. Het beloofde een mooie dag te 

worden, heldere lucht en ja dat vogeltje 

deed z’n best. Dan ga je anders op 

weg! 

Op dit moment is het weer huilen, wij 

hebben dit keer wel een winter van 

likmevestje. Veel grauwe grijze dagen 

in plaats van vorst en mooie heldere 

dagen in de zon, weinig wind met een 

beetje sneeuw erbij dat maakt de 

winter “af”!  

Terwijl wij vooral in verband met de 

toestand van onze banen juist hebben gehoopt op een periode met flinke vorst. Vorst die de 

bovenste laag van onze banen, met het GPP- gravel-plus premium - eens goed “los” zou 

maken zodat er na het voorjaarsonderhoud weer één compacte laag zou ontstaan. Of de vorst 

het trucje toch heeft gedaan? Laten we het hopen, dan hebben onze groundsmen dit jaar – in 

vergelijking met de afgelopen drie jaren – ook eens een makje. 

Afgelopen week hebben we een plezierige ledenvergadering gehad. Je kunt het verslag 

daarvan in dit clubblad lezen – dan ben je ook weer even op de hoogte.  

Een prima avond met een goede opkomst van leden, dat is mooi om te mogen constateren. 

Maar, eerlijk gezegd heb ik ook mensen gemist! De wat oudere leden – de vertrouwde 

gezichten die al zo lang en eigenlijk altijd(!) van de partij zijn – heb ik dit keer niet gezien.  

Wij zijn een tennisvereniging waar ruimte is voor jong en oud, dus ik hoop echt dat dit een 

incident was. 

Eén berichtje uit de ledenvergadering wil ik direct even noemen. 

Onze beoogde groundsman Lieuwe Hoeksma is in november ongelukkig ten val gekomen 

terwijl hij al aan het werk was op onze banen. Met als gevolg dat hij ongeveer drie maanden in 

het gips heeft gezeten. Lieuwe is onlangs begonnen aan zijn revalidatie maar is dus nog niet 

fit genoeg om dit werk te doen. Een sneue bak omdat het de bedoeling was dat hij dit jaar 

ingewerkt zou worden door Henk Eiling, om het daarna over te nemen. 

Gelukkig heeft Henk Eiling laten weten dat hij onder deze omstandigheden nog een jaar 

doorgaat. Cees van Wagtendonk laat zijn maatje (en ons!) niet in de steek. 

Cees en Henk, dat wij dit zeer waarderen behoeft geen betoog, dank jullie wel namens 

bestuur èn leden. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLxf3E4LjLAhVNSZoKHQOnCNcQjRwIBw&url=http://rederijk.nl/blogs/&psig=AFQjCNFKuPoLewb5CqVSb6OzDlPsGPL9RQ&ust=1457789820543514
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Er zijn ideeën, nieuwe initiatieven die nog verder ontwikkeld zullen worden. Daar aan mee te 
doen maakt het leuk om lid te zijn van een bestuur of commissie. Maar die hoeven niet alles 
zelf te bedenken, te organiseren of te doen. Soms is het ook gewoon handig en verstandig 
gebruik te maken van kennis en kunde bij andere leden van onze vereniging. Je kunt dus best 
eens gevraagd worden om te helpen, bijv. voor klusjes op en rond de banen of om deel te 
nemen binnen een commissie voor een bepaalde activiteit. Niet voor hele lange tijd of voor 
hele grote klussen, gewoon als er extra handen of meer kennis van zaken of … creatieve 
ideeën nodig zijn, noem maar op. Ik hoop en reken dan op jullie medewerking. 
 

Nog even geduld maar dan is het ook al weer zover, kunnen wij lekker weer naar buiten - de 
baan op - om daar ons spelletje te kunnen spelen. In april weer aan de slag in de 
verschillende competities, ik kijk er naar uit!  
 

Denken jullie ook aan het invitatietoernooi, het werven van nieuwe leden en daarna ook het 

welkom heten van die nieuwe leden?!!  Dat heeft echt onze aandacht nodig hoor. 

 

Ik wens iedereen een mooi tennisseizoen, sportief succesvol maar vooral met heel veel 

plezier.  

Henk Nijland, voorzitter LTC IJlst. 
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AGENDA 2016 
 
datum  dag tijd  activiteit 

 
maart 

 
14 

 
maandag 

 
9:00 

  
grote schoonmaak kantine: komt allen!! 

 22 dinsdag 19:00  1e koffie-avond 
 24 

29 
donderdag 
dinsdag 

19:30 
19:00 

 openings racket-avond 
uitdelen ballen en competitiepapieren 

 30 woensdag 9:30  1e koffie-ochtend 

      
april 1 vrijdag 9:30  eerste koffieochtend 55+ 
 1 vrijdag 15:00  jeugd openingstoernooi 
 3 zondag 13:30  invitatietoernooi 
 4 maandag   start voorjaars competities 
 13 woensdag 14:00  racket-middag voor de jeugd 

 
mei 

 
 

 
 

 
 

  
 

      
juni 4 zaterdag 20:30  afsluiting teams voorjaarscompetitie +  

huldiging kampioenen 
 8 woensdag 20:30  start clubkampioenschappen enkel 
 17 vrijdag 19:00  halve finales clubkampioenschappen enkel 
 18 zaterdag 19:00  finales clubkampioenschappen enkel 
 19 zondag 10:00  1e ronde Friesland cup  
 28 dinsdag 19:00  start clubkampioenschappen dubbel 

      
juli 3 zondag  10:00  2e ronde Friesland cup 
 8 vrijdag 19:00  halve finales clubkampioenschappen dubbel 
 10 zondag 16:00  finales clubkampioenschappen dubbel 
 29 vrijdag 19:30  thuisblijvers-toernooi  

      
augustus      

      
september 1 donderdag 9:30  ladiesday IJlst 
 5 maandag 19:00  start clubkampioenschappen mix 
 11 zondag 10:00  3e ronde Friesland cup 
 15 donderdag 19:00  start najaarscompetitie 
 16 vrijdag 19:00  halve finales clubkampioenschappen mix 
 18 zondag 13:00  finales clubkampioenschappen mix 
 27 dinsdag 19:00  slot koffie-avond 

      
oktober 7 vrijdag 19:30  vrijwilligersavond 

 

 

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 
2016 

 
Donderdag 7 april gaat de regiocompetitie 2016 van start met 23 teams. 

De aanvoerders worden verzocht om dinsdag 22 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. 

 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. 
 
Veel succes toegewenst en sportieve wedstrijden! 
 
Andriesje Smit  Verenigingscompetitieleider 
Tel: 0515-532377 of andriesjebles@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ltc-ijlst.nl/
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DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2016  
 

 SPEELDAGEN   INHAALDAGEN  

WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 22 23 

MAANDAG 
4-

apr 
11-

apr 
18-

apr 
25-

apr 
 9-

mei 
 23-

mei 
30-

mei 
 5-

mei 
 16-

mei 
 6-

jun 

DINSDAG 
5-

apr 
12-

apr 
19-

apr 
26-

apr 
 10-

mei 
17-

mei 
24-

mei 
  5-

mei 
 16-

mei 
31-

mei 
 

WOENSDAG 
6-

apr 
13-

apr 
20-

apr 
  11-

mei 
18-

mei 
25-

mei 
1-

jun 
 5-

mei 
 16-

mei 
 8-

jun 

DONDERDAG 
7-

apr 
14-

apr 
21-

apr 
28-

apr 
 12-

mei 
19-

mei 
26-

mei 
  5-

mei 
 16-

mei 
2-

jun 
 

VRIJDAG 
8-

apr 
15-

apr 
22-

apr 
29-

apr 
  20-

mei 
27-

mei 
3-

jun 
 5-

mei 
13-

mei 
  10-

jun 

ZATERDAG 
9-

apr 
16-

apr 
23-

apr 
 7-

mei 
 21-

mei 
28-

mei 
4-

jun 
 5-

mei 
14-

mei 
  11-

jun 

ZONDAG 
10-

apr 
17-

apr 
24-

apr 
 8-

mei 
 22-

mei 
29-

mei 
5-

jun 
 5-

mei 
 16-

mei 
 12-

jun 

 

Data landskampioenschappen landelijke competitie: 

 18-jun 19-jun 

Data landskampioenschappen voor regiokampioenen senioren: 

Voorronde: 18-jun 

Finale: 25 en 26-jun 

mei 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestdagen in 2016: 

Koningsdag: 27 april 

Hemelvaart: 5 mei 

Pinksteren: 15 en 16 mei 
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DEELNEMENDE TEAMS REGIO COMPETITIE 2016 
        

Dinsdagmiddag Woensdagavond Donderdagmiddag Vrijdagavond Zaterdag Zaterdag 

        

DID1 2e klasse H1 35+ 4e klasse DOD1 Hfdklasse GD 1  1e klasse ZH 1 35+ 2e klasse DD 4e klasse 

Geertje 
Spoelstra(A) 

Henk Haanstra(A) Afke Jansma(A) Susanne Slot(A) Hans Jansma(A) Aafke Feenstra(A) 

Klaske Zijsling Jan Snoek Alie de Jong Evert Schreur Cor de Jong Symkje Feenstra 

Dieuwke Deen Kees de Koning Durkje Bouma Nellie de Vries Dominicus Bouma Erna Frankena 

Tine Bakker Arno Bos Erna Kaptein Wilfried Nijland Canisius Smit Lysbeth Wijbrandi 

Anneke v. 
Wagtendonk 

Corneel 
Timmersmans 

  Koos Nederhoed 
Renate 
Kuivenhoven  

     Harre Medemblik   

        

DID4 5e klasse H2 35+ 5e klasse DOD2 1e klasse GD 2 1e klasse ZH 2 35+ 3e klasse ZH 5e klasse 

Ria v.d. Zee(A) 
Roland 
Veldkamp(A) 

Margriet v.d. 
Werf(A) 

Auke de Jong(A) Dirk Slot(A) Marco Damstra(A) 

Rennie Veldman Wytze Riemersma Tjitske de Boer Mark Stuurman Sytse de Vries Rients de Jong 

Thea v.d. Kallen Johan Frankena Jelly Ysebaart Marijke Slot Bart Remery 
Henk Eerde 
Sybrandy 

Bauwien Spijksma Pieter Talsma Carmen Lansink Jannie Koopman Frank Gort Jelle Gerbrandy 

Jacoba Tadema Bouke Sikma   Luko Koopman Siebo Zijsling 

Ineke Meijer Lammert Wiersma     

   DOD3 1e klasse GD 3 2e klasse ZH 3 35+ 3e klasse 

   Andriesje Smit(A) Elbrich de Jong(A) Hardy Bremer(A)   

Dinsdagavond  Maaike Zijlstra Tjerk Bakker Jurjen Albertsma   

   Annie Postma Antje Osinga Geert Nieveen   

DID 1 5e klasse  Ingrid Mollinga Jildert de Jong Willem Spoelstra   

Thea de Jong(A)  Jeltsje de Vries Anne Bakker Oege Damstra   

Christien Frankena      

Inge Spoelstra  Donderdagavond GD 2e klasse ZH 4 35+ 4e klasse 

Jolien de Bruin   Jeroen Brink(A) Henk Nijland(A)   

Marianne de Boer  
DOH1 50+ 3e 
klasse 

Japke Postma Jan Toonstra   

   Roelof Gebben(A) Martine Okkinga Bouwe Wilkens   

DID 5e klasse  Piet Spoelstra Hein Quarre  Hans Postma   

Jannie 
Koopman(A) 

 Fre Post  
Marc van der 
Meulen 

  

Gethy Kroese  Volkert Deen  Pieter Bult   

Nellie de Vries  Jancko Schraa     

Katinka Gerritsma  Gosse Dijkstra     

Wytske Postuma    ZH 5e klasse    

   DOH1 50+ 3e klasse Jacco Greydanus(A) 

   Jan Riemersma(A) Rudy Bosma   

   Cor de Jong  Riekel Koot   

   Leo de Graaf  Age Bakker   

   Hardy Bremer     

   Marc van der Meulen GD . Klasse   

Reservespelers senioren algemeen:  Johan Frankena(A) 

Annelies Smit 06-40559609   Jitse Floris   

Geeske Ykema 531521   Harrie Tolsma   

Anneke Hondema 531254 (dubbel)  Christien Frankena 

Sierk Hondema 531254 (dubbel)  Wiepie Oppedijk   

        Kiki Bremer   
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VAN DE KANTINECOMMISSIE 
 
Beste Tennisvrienden, 
 
Er staat weer een nieuw tennisseizoen voor de deur. 
Een nieuw seizoen met een zonnig voorjaar, lange warme zomer dagen en een najaar waar je 
u tegen zegt. Althans daar hopen wij als kantinecommissie, maar natuurlijk ook  jullie als 
tennisspelers wel een beetje op.  
Het mooie weer wat wij hebben besteld voor aanstaande seizoen hebben we natuurlijk nodig 
om er met zijn allen weer een fantastisch tennisseizoen van te maken. Een seizoen waarin 
iedereen kan genieten van de voorjaarscompetitie, de clubkampioenschappen, 
najaarscompetitie, de Frieslandscup, Toss avonden, etc, etc. 
En dat natuurlijk allemaal onder het genot van een heerlijk bakje koffie of thee of andere 
versnapering die in onze kantine te verkrijgen zijn.  
Om dit alles mogelijk te maken is de kantinecommissie alweer druk bezig om hiervoor alles te 
regelen. Zo staat er binnenkort de grote schoonmaak van de kantine op de agenda, de 
voorraad moet weer worden aangeleverd en moet er een planning/agenda worden gemaakt 
voor de vrijwilligers achter de bar en voor de schoonmaak.  Kortom er is de aankomende tijd 
weer veel werk voor de kantinecommissie leden.   
 
Vorig jaar hebben Jannie Koopman, Sonja Holkema en Geert Jan Vervoort afscheid genomen 
van de kantinecommissie. Zij hebben zich altijd voor 100% ingezet voor de kantine en wij 
willen hen via deze weg daarvoor nogmaals bedanken. Voor hun in de plaats zijn gekomen 
Evert Schreur en Auke de Jong en naar een derde persoon, bij voorkeur een dame, zijn wij 
nog op zoek maar hopen daar voor binnenkort iemand te kunnen benaderen om ons team 
weer compleet te maken.  
 
Onmisbaar voor ons zijn de vrijwilligers die de bardiensten gaan invullen en er voor gaan 
zorgen dat onze kantine schoon blijft.  
Leden van de tennisvereniging draaien per seizoen 1 bardienst. Speel je daarnaast ook nog in 
een voor- of najaars competitie dan draai je 2 bardiensten en het schoonmaak rooster wordt 
gemaakt op alfabetische volgorde. Wanneer je voor welke dienst staat ingedeeld vind je 
verder op in dit clubblad en staat beschreven op onze website www.ltc-ijlst.nl. Als extra dienst 
proberen wij zoveel mogelijk vrijwilligers vooraf een herinneringsmail te versturen echter 
beschikken wij jammer genoeg niet over alle (juiste) mailadressen en kunnen zodoende niet 
iedereen bereiken. Wil je er zeker van zijn dat ook jij een herinneringsmail ontvangt, zorg er 
dan voor dat je gegevens bij de ledenadministratie actueel zijn. Zo kunnen we er met zijn allen 
voor zorgen dat er zo veel mogelijk diensten worden ingevuld en voorkomen dat er geen 
andere mensen voor jou dienst moeten opdraaien. Mocht je jou dienst om wat voor reden dan 
ook niet kunnen invullen en van dienst willen ruilen? Regel dit dan tijdig, graag de wijziging 
dan ook doorgeven aan Anne; annebakker@gmail.com. 
 
Tot slot wensen wij iedereen een sportief tennisseizoen toe. Laat het mooie weer maar 
komen, zodat we met zijn allen op ons zonnige terras kunnen genieten van de strijd op de 
baan en alle gezelligheid daar om heen. 
 
Namens de kantinecommissie, 
 
Anne Bakker, Arno Bos, Auke de Jong, Evert Schreur en Sytze de Vries 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ltc-ijlst.nl/
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KANTINEDIENSTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
ENKEL A&B 2016 

 
Dag  Datum Tijd Naam Tel. nr. Tijd Naam Tel. nr. 

Dinsdag 7 juni 18.00u H. Jansma 532160 21.00u R. Veldkamp 857507 

woensdag 8 juni  O. Damstra 532835  G. Nieveen 0646178120 

Donderdag 9 juni  S. Dijkstra 0627274662  H. Dremer 0624954900 

Vrijdag 10 juni  K. Bremer 0654771068  M. Stuurman 0648259023 

Zaterdag 11 juni  P. Bult 532514  J. d Jong 0652601581 

Zondag 12 juni  R. d Boer 531557  G. d Jong  531704 

Maandag 13 juni  K. d Kroon 755067  J. Floris 532287 

Dinsdag 14 juni  H. Ellemers 413625  H. Kuipers 532411 

Woensdag 15 juni  R. Tulner 531254  S. Meeuwsen 0628414715 

Donderdag 16 juni  A. Kuipers 532434  W. Riemersma 531463 

Vrijdag 17 juni  W. Schraa 0614201173  D. Reijenga 0643499077 

Zaterdag 
FINALE 

18 juni 19.00u J. Nederhoed 
I. Spoelstra 

531808 
531422 

21.00u 
 

J. d Vries 
M. Zijlstra 

0622682338 
532451 

 

KANTINEDIENSTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
DUBBEL A&B 2016 

 
Dag Datum Tijd Naam Tel. nr. 21.00u Naam Tel. nr. 

Dinsdag 28 juni 19.00u M. Dijk 415702 21.00u R. Koot 0634434991 

Woensdag 29 juni  M. d Boer 531556  J. Gerbrandy 0624609080 

Donderdag 30 juni  M. Mulder 531634  A. Smit 0627523723 

Vrijdag 1 juli  A. Osinga 0612145865  L. Snippe 533368 

Zaterdag 2 juli  P. Talsma 0622567404  J. Nederhoed 531808 

Zondag 3 juli  L. v Schepen 533139  D. v Slooten 0646335848 

Maandag 4 juli  A. Huisman 0629424494  W. Spoelstra 531422 

Dinsdag 5 juli  J. d Vries 532545  N. d Vries 850396 

Woensdag 6 juli  G. Kroese  430780  H. Sybrandy ? 

Donderdag 7 juli  W. v/d Weide 531804  A. Zijsling 532876 

Vrijdag 8 juli  L. Wijbrandi 
J. d Bruijn 

0615276285 
0646342209 

 R. Kuivenhoven 
M. Slot 

0623187233 
532693 

Zaterdag*   Eventueel uitloop     

Zondag 
FINALE 

10 juli 15.30u M. Jansen 
C. Frankena 

0630733673 
532692 

19.00u A. Feenstra 
C. Wagenaar 

0643213407 
533331 

* met een eventuele uitloop op zaterdag wordt in die week een dienst geregeld. 
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KANTINEDIENSTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

MIX A&B  2016 
 

Dag Datum Tijd Naam Tel. nr. Tijd Naam Tel. nr. 

Maandag 5 sept. 19.00u M. Brink 531393 21.00u J. Feenstra 0612927986 

Dinsdag 6 sept.  L. d Graaf 533862  H. 
Eigenraam 

432199 

Woensdag 7 sept.  C. Greiner 532438  H. Haanstra 412065 

Donderdag 8 sept.  W. 
Posthuma 

0621165854  C. d Koning 531263 

Vrijdag 9 sept.  I. Osinga 532156  J. Frankena 532692 

Zaterdag 10 sept  M. v/d Werf 532035  N. Postma 0648584934 

Zondag 11 sept  A. Schraa 0642322776  B. Remery 531535 

Maandag 12 sept  H. Postma 532580  M. v/d 
Meulen 

531617 

Dinsdag 13 sept  E. Flapper 0646465353  J. Snoek 523527 

Woensdag 14 sept  D. Deen 532361  J. Tadema 532494 

Donderdag 15 sept  T. d Jong 531704  M. Poiesz 0614512288 

Vrijdag 16 sept  E. Frankena 
T. d Boer 

0631247219 
532252 

 H. Bremer 
G. Nieveen 

533031 
0646178120 

Zaterdag* 17 sept  Eventueel 
uitloop 

    

Zondag 
 
FINALE 

18 sept 
 
 

15.30u J. 
Zaagmans 
J. Posthuma 
 

533044 
0610661518 

19.00u Leden v/d 
kant. 
commissie 
 

 

* met een eventuele uitloop op zaterdag wordt in de week een dienst geregeld. 
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KANTINEDIENSTEN TOERNOOIEN EN ANDERE  

ACTIVITEITEN 2016 

 

Datum. Activiteit. Tijd. Tijd. 

Maandag 14 
maart 

Grote schoonmaak kom allen!!!!! 
9.00u en we beginnen met 
koffie. 

 

Dinsdag 
22  maart 

1ste koffieavond + uitdelen ballen 
competitieformulieren 

19.00u 
Zie toss rooster 

 

Donderdag 
24  maart Opening racket-avond 

19.30u   Dienst word gedaan 
door T.C.  

 

Zondag  
20 maart Jeugd competitie.  

9.00u  tot 12.00u 
T. Bakker  

 

Woensdag 
30 maart 1ste koffie-ochtend 

9.30u 
Regelt de groep zelf 

 

Vrijdag  
1 april 

1ste koffie-ochtend 55+ 
9.30u   
Regelt de groep zelf 

 

Vrijdag  
1 april 

Jeugd openingstoernooi.  
 

Zondag  
3  april 

Invitatietoernooi 
 

13.30u  
Jeroen Brink. 

15.30u 
Wietze 
Riemersma. 

Maandag  
4 april Start voorjaars competitie  

 

Woensdag 
13 april Racket-middag voor de jeugd. 

Dienst voor de 
jeugdcommissie. 

 

Woensdag 
18 mei Racket-middag voor de jeugd. 

Dienst voor de 
jeugdcommissie. 
 

 

Zondag  
22 mei 

Jeugd competitie. 
 

Japke Postma. 
 

Woensdag 
1 juni 

Racket-middag voor de jeugd. 
 

Dienst voor de 
jeugdcommissie. 

 

Zaterdag 
4 juni 

Afsluiting  districtcompetitie 
en huldigen van de kampioenen  

19.00u 
J. Jellema, A. Osinga 

21.00u - einde 
B. Wilkens, E. 
Frankena 

Woensdag 
15 juni Racket-middag voor de jeugd. 

Dienst voor de 
jeugdcommissie. 
 

 

Zondag  
19  juni 1ste ronde Friesland cup 

10.00u  
A. Jansma 

13.00u 
E. Kaptein 

Dinsdag 
28 juni 

Start clubkampioenschappen 
dubbel 

 
 

Zondag 
3 juli 2de ronde Friesland cup 

10.00u 
S. Hondema 

13.00u 
G. Ykema 

Vrijdag 
29  juli Thuisblijvers-toernooi 

 19.30u 
Pino Maccis 

21.00u 
B. v/d Zee 

Woensdag 
31  augustus 

Racket-middag voor de jeugd. 
 

Dienst voor de 
jeugdcommissie. 
 

 

Donderdag 
1  september Ladies Day IJlst 

9.30u 
Regelt groep zelf 

 

Maandag 
5 september Start clubkampioenschappen mix 19.00u 
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Hou de site goed in de gaten voor eventuele veranderingen!!!!! 

 

 
 

KANTINEDIENSTEN TIJDENS DE 
COMPETITIEWEDSTRIJDEN 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 

* Is een verwijzing naar het Toss-rooster 

 

 Naam Telefoon Naam Telefoon Naam Telefoon 
Donderdag 13.00  18.00-21.00  21.00-einde  

07-04 G. Spoelstra 532159 M. d Boer 531557 B. Sikma 425687 

14-04 R. v/d Zee 533712 R. Veldkamp 531829 W. 
Spoelstra 

531422 

21-04 T. v/d Kallen 532478 D. Deen 532580 H. Postma 532580 

28-04 T. Bakker 531983 I. Meijer 532328 C. Smit 532377 

12-05 K. Zijsling 424603 B. Spijksma 532159 J. Floris 532287 

19-05 A. v 
Wagtendonk 

533050 T. d Jong 531704 B. Remery 531535 

26-05 J. Tadema 532494 J. Postma 06244768
09 

J. 
Albertsma 

532945 

 
 
 
 

Zondag  
11  september 3de ronde Friesland cup 

10.00u 
K. Nederhoed 

13.00u 
D. d Heer 

Donderdag 
15 september Start najaar competitie. 

  

Dinsdag 
27  september 

Slot koffie avond Zie toss rooster 
 

Vrijdag  
7 oktober 

Vrijwilligersavond 
19.30u 
Dienst door de TC 

 

 Naam Telefoon Naam Naam 

Dinsdag 13.00u  18.00-21.00 21.00-einde 

05-04 J. Ysebaart 418171 *  * 

12-04 A. Jansma 532160 * * 

19-04 A. Postma 0614836171 * * 

26-04 M. v/d Werf 532035 * * 

10-05 T. d Boer 532252 * * 

17-05 D. Bouma 531758 * * 

24-05 I. Mollinga 856486 * * 

 Naam Telefoon Naam Telefoon 

Woensdag 18.00u-21.00u  21.00u-einde  

06-04 J. Schraa 531930 K. Nederhood 531808 

13-04 B. Wilkens 532302 H. Sybrandy ? 

20-04 H. Quarre 531961 M. Damstra 533296 

11-05 N. d Vries 850396 S. Zijsling 532707 

18-05 I. Spoelstra 0622874508 W. Posthuma 0621165854 

25-05 J. d Bruijn 0646342209 J. d Jong 0652601581 

01-06 J. d Vries 532919 J. Toonstra 421135 
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 Naam telefoon Naam Telefoon 

Vrijdag 18.30-21.00  21.00-einde  

08-04 C. Frankena 532692 R. Bosma 0641017249 

15-04 E. Kaptein 569633 H. Haanstra 412065 

22-04 S. Feenstra 0655578509 L. Wiersma 532079 

07-05 J. Snoek 532527 A. Bakker 0646294631 

20-05 K. Gerritsma 533828 J. Frankena 532692 

27-05 P. Talsma 0622567404 C. d Koning 531263 

03-06 W. Oppedijk 0631281219 L. Koopman 532689 

 
 

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

 
 Naam telefoon Naam Telefoon Naam Telefoon 

Zaterdag 9.00-13.00  12.00-15.30  15.30-einde  

09-04 P. Spoelstra 531680 M. Okkinga 531961 E. Postma 0614836171 

16-04 G. Ykema 531521 A. Hondema 531254 T. Bakker 0610040820 

23-04 S. Hondema 531254 F. Post 531223 M. Slot 532693 

07-05 V. Deen 532361 E. d Jong 06103743
00 

G. Dijkstra 531754 

21-05 S. Bakker 531983 S. Slot 06246823
83 

J. Koopman 532689 

28-05 R. Gebben 532158 J. Posthuma 06106615
18 

T. Schreur 0652350673 

04-06 C. 
Timmermans 

06513193
42 

S. Beerda 532919 W. Nijland 0651229238 
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KANTINEDIENSTEN VOOR DE DINSDAG TOSS-
AVONDEN 2016 

 
Op dinsdag  22 maart 2016 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 Anne Bakker zodat die 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. 
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05-07 *  *  

12-07 E. d Jong 0610374300 A. v/d Kallen 421143 

19-07 G. d Jong 0654400420 L. Koopman 532689 

26-07 J. Kaptein 569633 M. Poiesz 0614512288 

02-08 M. Okkinga 531961 W. Nijland 0651229238 

09-08 G. Kroese 430780 H. medenblik 533154 

16-08 R. Bootsma 0615211077 R. Steenbeek 0610019283 

23-08 M. Sterk 0620637074 C. Timmermans 065139342 

30-08 E. Timmermans 0651319342 L. Wiersma 533044 

06-09 *  *  

13-09 *  *  

20-09 J. Riemersma 532230 S. Slot 0624682383 

27-09 M. Medemblik 0638545884 R. Veldkamp 857507 

     

 
Let op!!! Personen met dit (*) achter hun naam, zijn personen die tijdens de 
competitie en clubkampioenschappen staan ingepland. Bij deze dienst moet hij/zij om 
18.30 aanwezig zijn. 
Of is een verwijzing naar het club. Kampioenschappen rooster.  

 
 
 
 
 
 

COMPETITIEWEDSTRIJDEN 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum 1e persoon Telefoon 2e persoon Telefoon 

 19.00-21.00u   21.00- einde  

22-03 J. koopman 532689 J. Albertsma 532945 

29-03 R. Bootsma 0618362806 T. Bakker 0610040820 

05-04 Symkje Feenstra * 0655578509 E. Kenter 0623435085 

12-04 I. d Boer * 0622122749 M. v/d Meulen 531617 

19-04 O. Damstra * 532835 K. Bremer 0654771068 

26-04 K. Gerritsma * 0627445055 W. Oppedijk 533905 

03-05 R. d Vries 532545 M. Stuurman 0648259023 

10-05 G. Hoekstra * 0611094909 H. Bremer 0624954900 

17-05 J.P. Bergfeld * 0611144025 A. Bakker 0646294631 

24-05 G. Bootsma * 531761 G. Nieveen 0646178120 

31-05 A. Koopmans 0622032046 R. Koot 0634434991 

07-06 *  *  

14-06 *  *  

21-06 J. Kroon 424635 J. Gebrandy 0624609080 

28-06 *  *  
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SCHOONMAAKROOSTER VAN 2016 
    

Dag   Namen Telefoonnummer(s) 

April       

8 Vrijdag L. v Schepen / D. Schilstra 533139 /- 

15 Vrijdag J. Schraa / W. Schraa 531930 / 0614201173 

22 Vrijdag T. Schreur / S. Slot 065230673 / 0624682383 

29 Vrijdag B. Sikma / M. Slot-Zijlstra 425687 / 532693 

Mei       

6 Vrijdag D.v Slooten / S. Sluyter 0646335848 / 0621285976 

13 Vrijdag A. Smit / L. Snippe 532377 / 533368 

20 Vrijdag F. Speerstra / B. Spijksma 531243 / 532159 

27 Vrijdag P. Spoelstra / W. Spoelstra 531680 / 531422 

Juni       

3 Vrijdag H. Stedehouder / R. Steenbeek / 0610019283 

10 Vrijdag M. Sterk / M. Stuurman 531321 / - 

17 Vrijdag H. Sijbrandy / J.Tadema  / 532494 

24 Vrijdag I. Spoelstra / G. Spoelstra-Rusticus 531422 / 531680 

Juli       

1 Vrijdag C. en E. Timmermans 651319342 

8 Vrijdag H. Tolsma / R. Tulner 0630151413 / 460581 

15 Vrijdag J. Toonstra / ? 421135 / ? 

22 Vrijdag N. Veenstra / A. Veldkamp 0634008159 / 785348 

29 Vrijdag R. Veldkamp / R. Veldkamp-Visser 857507 

Augustus       

5 Vrijdag H. d Vries / J. d Vries 412261 / 0622682338 

12 Vrijdag N. d Vries / J. d Vries-v Dijk 850396 / 532545 

19 Vrijdag A. en K. v Wagtendonk 533050 

26 Vrijdag T. Wahle / W v/d Weide 531629 / 531804 

September       

2 Vrijdag M. v/d Werf / C. Westerbeek 532035 / 531573 

9 Vrijdag J. Zaagmans / L.P.J. Wiersma 533044 

16 Vrijdag I. Wiersma / L. Wijbrandi 533356 / 0615276285 

23 Vrijdag B. Wilkens / G. Ykema 532302 / 531521 

30 Vrijdag J. W. Ysebaart / M. Zaagmans / 532079 

okt       

7 Vrijdag B.v/d Zee / R v/d Zee / 533712 

14 Vrijdag M. Zijlstra / A. Zijsling / 532876 

20 Vrijdag K. Zijsling / S. Zijsling 532707 / 424603 
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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. 

-  bar-blad 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 2016. 
 

April  Mei  Juni  

8 Buiten 6 Buiten 3 Buiten 

15 Binnen 13 Binnen 10 Binnen 

22 Buiten 20 Buiten 17 Buiten 

29 Binnen 27 Binnen 24 Binnen 

      

 

Juli  Aug.  Sept.  

1 Buiten 2 Binnen 2 Binnen 

8 Binnen 12 Buiten 9 Buiten 

15 Buiten 19 Binnen 16 Binnen 

22 Binnen 26 Buiten 23 Buiten 

29 Buiten   30 Binnen 

 
OPMERKING 

Let op! In oktober moet er ook worden 
schoongemaakt. 

 

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

 
Na afloop even aftekenen in de agenda. 

 
ALVAST BEDANKT, DE 
KANTINECOMMISSIE. 

ALVAST BEDANKT, DE 

KANTINECOMMISSIE. 
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KNLTB NIEUWS: 
 

De nieuwe KNLTB.CLUB applicatie 

Zoals op de ledenvergadering gepresenteerd is, lanceert de KNLTB begin 2016 een snelle, 
eenvoudige ledenapplicatie onder de ambitie ‘verbinden’. Deze applicatie wordt ontwikkeld 
voor zowel de computer, tablet als smartphone. De functionaliteiten die deze applicatie in het 
kort kan gaan bieden voor de club zijn onder andere: 

 Nieuwe online ledenadministratie 

 Communicatie: mail, sms, push-berichten  

 Integratie KNLTB-competitie  

 Laddercompetitie 

 Afhangbord 

 Zoeken van een tennismaatje 

 Contributiebeheer & facturatie 

 Incasso en iDeal 

 Nieuwsbrief  

 (Bar)diensten planner   

 Online inschrijven 

 Online boekhouding 

Op de website www.KNLTB.CLUB kun je alle functionaliteiten bekijken en meer informatie 
vinden. Tevens kun jij je daar aanmelden voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van 
de bouw van zowel de mobiele clubapp als de ledenapplicatie. 

 

CONTRIBUTIE 2016 
 

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 

 
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. 
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KNLTB-strategie voor komende jaren: meer tennissen en 
meer genieten van tennis 
 
In de week voor kerst had in Rotterdam weer de KNLTB Ledenraadsvergadering plaats. Daar 
werd ook de zogenoemde strategische doorkijk van de bond voor de komende jaren 
vastgesteld en dus de ambities en doelstellingen voor de komende jaren bepaald. De 
voornaamste ambitie van de KNLTB voor periode 2015-2020 laat zich vangen in twee 
woorden: Nederland Tennist. 
 

Heel Nederland laten genieten van tennis, zowel actief als passief. Daar streeft de bond naar. 

Concreet is het doel dan ook om méér mensen méér te laten tennissen én meer mensen te 

laten genieten van Nederlands toptennis. En dan betreft het ook echt álle tennissers, met en 

zonder lidmaatschap bij een vereniging. “Daarnaast gaat het ook om de tennisfans. Het is een 

bredere groep dan voorheen", legt Algemeen Directeur Erik Poel uit. 

Naar de toptien 

De KNLTB concentreert zich op twee strategische kernpunten; het vergroten van het aantal 

tennissers en Nederland moet een toptien-tennisland worden. Poel: "Het vergroten van het 

aantal tennissers is een breedtesportdoelstelling, het worden van een toptien-land is een 

toptennisdoelstelling. Alles wat we gaan doen staat in het teken van één van die twee 

doelstellingen. De KNLTB moet daarin als motor fungeren, in alles moeten we de aanjager 

zijn." 

Bij het worden van een toptien-tennisland zet de KNLTB nadrukkelijk in op meerdere vormen 

van tennis. "Het gaat om de senioren, maar ook om de junioren. Bij de rolstoelers zijn we al 

nummer één van de wereld, maar we richten ons net zo goed op de veteranen en de arbiters. 

We willen in de totale breedte een toptien-tennisland worden." 
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DE DIGITALE REVOLUTIE: DE KNLTB CLUBAPP! 

 
Nog niet zo heel lang geleden mochten aanvoerders van de teams in de voorjaarscompetitie - 

voor het eerst - de uitslag van de wedstrijden digitaal invoeren via MijnKNLTB.  

Servit heette dat systeem, meen ik mij te herinneren. 

Voor velen met mij bleek dat invoeren een zwaardere klus dan het spelen van de wedstrijd in 

de enkel- en/of dubbelpartij eerder op die dag. Tjonge jonge, wat een ergernis! Maria Brink en 

Andriesje Smit hebben geweten dat dit programma was ingevoerd. Weinig service dus. 

Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel verbeterd. 

Maar, als je dan in het blad CentreCourt leest dat de KNLTB de tenniswereld gaat veroveren 

dankzij een nieuwe app, is mijn eerst gedachte; o ja, is dat zo? Komen er gedachten op als 

eerst zien dan geloven. (let op, Zien en Zien is twee! Voor veel dingen geldt dat je het pas 

gaat zien als je het door hebt, filosoof JC.) 

De informatie die ik tot nog toe heb gelezen geeft gelukkig een veel positiever beeld. Wij 

mogen in de ontwikkeling en de invoering van de KNTB ClubApp echt wat meer vertrouwen 

hebben. 

Het bedrijf LISA maakte eerder al een ledeninformatiesysteem voor sportverenigingen en  

- bonden. Vooral binnen de hockeysport zijn al positieve ervaringen opgedaan met deze app. 

Daar is van geleerd en daar wordt nu verder op gebouwd. Dus vertrouwen beste mensen, 

daar kunnen we sowieso niet zonder! 

Het is de bedoeling via een eigen app te kunnen communiceren met de leden van onze 

vereniging. Om elkaar nog beter te vinden om zo belangrijke en leuke zaken te delen en de 

waarde van het lidmaatschap te vergroten. 

Wat gaat veranderen is het ledenadministratiepakket KNLTB.Club. 

Daar kan op worden aangesloten met de KNLTB ClubApp. Leden kunnen daar heel 

gemakkelijk, snel en eenvoudig op reageren via de computer of een laptop, een tablet of de 

telefoon.  

Ze hoeven niet op elkaar te wachten, meerdere gebruikers is bij de app de standaard. Directe 

uitwisseling van gegevens is mogelijk.  

U krijgt bijvoorbeeld periodiek de vraag op uw scherm, zijn alle gegevens / woonadres / 

emailadres – bankrekeningnummer / over u nog actueel, dat kun je dan zelf actualiseren. 

Je kunt de foto van jezelf vernieuwen. 

Of, denk eraan, morgen heb je kantinedienst. Of, morgen is er een leuk toernooitje, doe je 

mee.  

Foto´s van activiteiten of andere informatie kun je heel gemakkelijk delen. 

Natuurlijk is de ledenadministrateur uiteindelijke wel degene die een mutatie in zijn 

administratie nog even moet goedkeuren. 

Er zijn verschillende varianten, waar een divers kostenplaatje op van toepassing is. 

Het basispakket . Variant 1 kost € 0 per lid per jaar. Dat klinkt goed. 

Of en wanneer de LTC IJlst hierbij gaat aansluiten, daar is nog geen enkel besluit over 

genomen. De vereniging heeft daarin de regie. 

Dat hier mogelijkheden liggen, vooral op gebied van communicatie met de leden is echter ook 

duidelijk.  
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Daarom is op de ledenvergadering /zie het verslag in dit clubblad / door Johan een korte 

presentatie verzorgd en de oproep gedaan voor een of twee leden die handig zijn of die 

ideeën hebben als het gaat om het verbeteren van de digitale communicatie met de leden in 

onze vereniging. 

Wie maakt ons los! Als je belangstelling hebt, benader dan Johan Steenbeek of mij even. 

Wij rekenen op jullie. 

Henk Nijland. 
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HET VRIJDAG-OCHTEND TENNIS 
 
Vrijdag 1 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 6 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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IN DE SCHIJNWERPER:  
 

EEN TENNIS SPEEDDATE 

INTERVIEW MET DE 

REDACTEUR(JS) 

Snoeck of Snoek: de arme tak. 
Geboren: Holwerd’54, op nog echte winterse 
dag  
Opgegroeid: Drachten.  
Studie: Groningen psychologie 
Genogram: zoon, partner, vader, opa,  
Fries, Nederlander, Europeaan en/of 
wereldburger: een Friese Europeaan 
Ecogram: werk(diagnostiek/behandeling), 
sport, cultuur, film en literatuur, VPRO, 
Citroen, lekker eten en drinken 
Sport: als er maar een balletje in het spel is, 
En een tegenstander 
Hoogst bereikt: Drachten,hoofdklasse voetbal, 
oefenwedstrijd tegen Ajax 
Bij Tennis: met dochter kampioen in B poule, met Henk in A poulefinale(geen kans) 
Verliezen: alleen oke, als de ander beter is 
Meest bijzondere (zeil)bootreis: Riga en Helsinki 
Engste moment: motorpech op shippingline in Kanaal 
Mooie herinnering laatste tijd: eerste streken op schaats van kleinkind  
Uitdaging/doel dit jaar: na 16 jaar voor 2e keer de Slachte uitlopen 
Tennisuitdaging: elke dag en elke keer weer, specifiek: niet degraderen in poule 4 bij Addy in 
de Tennishal 
Waar is je horizon: op dit moment lichtelijk mistig 
 
Zei zij“Zullen we nu naar de baan gaan of eentje nemen in de kantine”.  
Wordt vervolgd 
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TENNISTRAINING ZOMER 2016 LTC IJLST  
 
Ook dit jaar kunt u zich weer opgeven voor de tennistraining bij de tennisleraar Raoul 

Lockhorst. De training is geschikt voor ieder niveau en is op maandagavond tussen 19.00-

22.30 uur voor de senioren en op vrijdagmiddag tussen 15.00-19.00 uur voor de junioren. Als 

reservedag is er op de vrijdagavond na 19.00 uur 1 baan gereserveerd. Deze trainingsavond 

gebruiken we teveel aanmeldingen op de maandagavond hebben. 

 Ook gevorderde tennissers kunnen nog veel van de training leren. Naast benodigde techniek 

is ook de tactiek een belangrijk te trainingsonderdeel in de les. 

Bij de jeugd trainen we volgens het tenniskidsmodel in de kleuren Rood ,Oranje Groen en 

Geel. Rood is training op het mini-veld , Oranje is op het midi-veld en Groen is op het normale 

speelveld t/m 12 jaar en Geel is ook normaal speelveld voor junioren op het voorgezet 

onderwijs. Het kan zijn dat er in de training met verschillende kleuren gewerkt word. Dus rood 

met Oranje of Groen met Geel 

In de maand maart  zullen we op de Twine en de Kogge tijdens de gymnastiekles een 

tennistraining verzorgen en we hopen weer nieuwe kinderen enthousiast te maken voor de 

tennissport. We hebben hier een speciale Maak Kennis met Tennis cursus op vrijdagmiddag 

voor. U kunt uw zoon of dochter hiervoor opgeven. 

U kunt ook een kijkje nemen op of een balletje slaan op de open dag op zondag  3 april  van 

13.00 tot 16.00 uur en ter plekke nog opgeven voor de zomertraining . We hopen nu op vrijdag 

8 april en maandag 11 maart van start te gaan. 

De inschrijving kunt u het beste digitaal doen via www.pro-tennis.nl  en als u dat niet lukt kunt 

u het inschrijfformulier in het clubblad ook opsturen.  

We wensen u een goede tenniszomer. 

PRO-tennis     Raoul Lockhorst. 

DENK EROM! U DIENT WEL LID TE ZIJN VAN DE TENNISVERENING LTC IJLST! 
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MAAK KENNIS MET TENNIS 2016 TV IJLST 

 

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

inschrijfformulier.  
  

Voor de leerlingen van groep 3 t/m 6 (basisschool) en die nog geen lid van de vereniging zijn   
  
Naam:_______________________________      Voornaam:__________________________________  
Adres:_______________________________  Postcode / Plaats:____________________________  
Telefoon:________________________ _____    Geboortedatum:______________________________  
Jongen / Meisje         E-mail adres:________________________________  
Ik zit in groep:_____   
  
Maak Kennis Met Tennis:  
- 6 kennismakingslessen 1 x per week (50 minuten) vanaf begin april - 

Geen verenigingslidmaatschap  
- Kosten bedragen € 39,50 p.p.  
  
      Ik kan lessen op vrijdag vanaf         ___________ uur    
  

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

inschrijving: 31 maart 2016   

• Een ieder krijgt van tevoren bericht via e-mail  

• Opmerkingen c.q. voorkeur groepssamenstelling: _______________________________  

 O   Mijn ouders zijn ook geïnteresseerd in het volgen van tennisles  

  
  

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

      

Naam en voorletters    _________________________________________  

Adres       _________________________________________  

Postcode en Plaats  

  
  _________________________________________  

IBAN       NL_______________________________________  

  

Verleent hierbij machtiging aan P.R.O.-tennis om van mijn hier bovengenoemde rekening het 

verschuldigde lesgeld af te schrijven. De persoon waarop het lesgeld betrekking heeft is:  
   

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

   

Dit inschrijfformulier graag voor 31 maart opsturen naar:      

P.R.O.-Tennis, Magere Weide 2, 8915 AR Leeuwarden  
  

Contactpersoon trainer Raoul Lockhorst:  06-31001380  
  

WWW.PRO-TENNIS.NL  

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


Lawn Tennisclub IJlst                                                    Voorjaar 2016 

29 
 

 
INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN ZOMER 

2016 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 per maand  
 
O Seniorentraining 18 lesweken 50 minuten per week            € 132,-  € 22,- (6 term) 
 
Ik kan lessen op maandag vanaf  ____________ uur (alleen senioren vanaf 19.00 uur) 
Ik kan lessen op vrijdag vanaf   ____________ uur (alleen senioren vanaf 20.00 uur) 
 
O Juniorentraining (Rood, Oranje Groen en Geel)  
18 lesweken 50 minuten per week         € 132,-  € 22,-(6 term) 
 

Ik kan lessen op vrijdagmiddag vanaf   ____________ uur (alleen junioren tussen 15.00 – 18.30 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pro-tennis.nl/
http://www.pro-tennis.nl/
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Machtigingsformulier SEPA (P.R.O.-tennis incassant ID: NL07ZZZ011100010000) 
 

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

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

Naam _______________________  Geboortedatum ____________________ 
 
 

 
Ik wil graag betalen in  O 1 keer 
     O 6 keer 
 

 Sluitingsdatum inschrijving: Maandag 28  maart 

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

 Het ballengeld bedraagt € 6,- p.p. eenmalig, betaling via automatische machtiging: 

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

 Er wordt les gegeven op maandag en vrijdag. 

 De lestijden worden u per e-mail toegestuurd.  

 De lesnemer heeft kennis genomen van het lesreglement en de algemene 

voorwaarden en verklaart zich hierbij voor akkoord.(voor lesreglement en voorwaarden 

zie www.pro-tennis.nl  

 Opmerkingen c.q. voorkeur groepssamenstelling: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

Datum _________________________ Handtekening __________________________ 
      (bij minderjarigen ouder / voogd) 
 

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

 

Dit inschrijfformulier inleveren bij: 
    
Raoul Lockhorst 
 
raoullockhorst@pro-tennis.nl  
 

06-31001380 
 
 

http://www.pro-tennis.nl/
mailto:raoullockhorst@pro-tennis.nl
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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 
L.T.C. IJLST D.D. 18 FEBRUARI  

 
Locatie: Stadsherberg 'Het Wapen van IJlst' 

 
 
 
1. Opening  

Op deze ledenvergadering zijn ongeveer 30 leden aanwezig. Volgens ons reglement zijn er 

dan te weinig stemgerechtigde leden aanwezig om bepaalde besluiten te nemen. Daarom sluit 

de voorzitter de vergadering, maar belegt op dezelfde avond, op dezelfde plaats een tweede 

vergadering met dezelfde agenda. 

De voorzitter heet de aanwezige leden, en in het bijzonder Iris Zijsling, van harte welkom en 

opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen van de agenda  

We besluiten om de agenda ongewijzigd vast te stellen.  

 

3. Mededelingen  

Henk Eiling heeft in 2015 aangegeven te willen stoppen als onderhoudsman. Met dank aan 

Henk E hadden we al snel een nieuwe onderhoudsman gevonden in de persoon van Lieuwe 

Hoeksma. Lieuwe heeft in 2015 al meegekeken en geholpen met onderhoud van de banen en 

Henk zou hem ook in 2016 eerst nog gaan begeleiden. Waarbij de afspraak was dat Henk zelf 

op enig moment in 2016 aan zou geven wanneer hij definitief afscheid nam.  

Maar toen gebeurde er iets waar niemand rekening mee heeft kunnen houden. Tijdens de 

onderhoudswerkzaamheden is Lieuwe heel ongelukkig ten val gekomen. Gevolg hiervan was 

een afscheurde pees bij de rechterknie. We zijn nu 3 maanden verder en Lieuwe zit eigenlijk 

nog maar aan het begin van zijn revalidatie.  

Gelukkig heeft Henk ingestemd met ons verzoek om zijn werkzaamheden nog even voort te 

zetten.  

We hebben met Lieuwe de volgende afspraak over het vervolg gemaakt. Als Lieuwe weer fit 

is, de werkzaamheden nog ziet zitten en aankan, dan neemt hij het werk van Henk over. 

Lieuwe houdt de komende maanden contact met Henk, zodat hij straks toch weet wat er van 

hem wordt verwacht. Maar naar verwachting duurt het nog wel een maand of zes voordat 

Lieuwe volledig hersteld is. Het bestuur houdt contact met beide heren en is ontzettend blij dat 

het zo opgelost wordt. Henk bedankt dat je toch nog een jaartje verder wil met ons. En ook 

Cees Wagtendonk gaat nog een tijdje door met het baanonderhoud. Ook Cees alvast hartelijk 

dank.  

 

4. Verslag van de algemene ledenvergadering van 19 februari 2015  

We stellen het verslag van 2015 ongewijzigd vast. Naar aanleiding van het verslag het 

volgende:  

 De stand van zaken betreffende de banen licht de voorzitter toe in het jaaroverzicht. 

 Bij aanvang van het seizoen 2015 waren er wat problemen met de tennislessen, vooral 

over de indeling van personen en voor een aantal nieuwe leden was er in eerste 

instantie zelfs geen plek. Dat laatste kunnen we beslist niet hebben. Dit is gelukkig 

tijdig opgelost. De TC en de JC hebben één en ander aan de orde gesteld in het 

jaarlijkse evaluatiegesprek met Pro tennis. Dit blijft onze aandacht houden. De     
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communicatie met en door Pro tennis kan beter, maar daar hebben wij als bestuur, 

maar ook als leden qua signalering, ook een taak in.  

 De kantine ziet er buitenom weer keurig uit. Dit komt o.a. door het schilderwerk dat 

afgelopen jaar door Hardy is uitgevoerd. Ook is er afgelopen jaar Wi-Fi in de kantine 

geïnstalleerd. En maken we in de kantine sinds 2015 gebruik van muntjes, gesponsord 

door Sytze de Vries. 

 Het ledenaantal is in 2015 weer iets gedaald, naar op dit moment 247 leden. Hopelijk 

neemt het ledenaantal bij de start van het seizoen wel weer wat toe, dus nog geen 

zorgen over de afname, maar wel een taak voor ons allemaal: kijk goed om je heen, 

maak mensen enthousiast voor onze sport en neem ze mee! 

 

5. Jaarverslag  

Afwikkeling Renovatie van onze banen: the continuing story 

In februari 2015 heeft de voorzitter, op verzoek van de baancommissie (BC), contact 

opgenomen met dhr. Bijkerk van Bouma Sport en Groen. De BC maakte zich ernstig zorgen: 

‘hoe komt het met het voorjaarsonderhoud dit jaar, krijgen we weer te maken met dezelfde 

problemen als vorig jaar zoals o.a. luchtbellen, het niet willen hechten van gravel en zachte 

plekken’. Na een gesprek met dhr. Bijkerk heeft het bestuur besloten het bedrijf in te 

schakelen voor het voorjaarsonderhoud van de banen. Belangrijkste reden om dit te doen is 

de gang van zaken m.b.t. het onderhoud in 2014. Dat wilden wij de leden van de BC (Cor, 

Henk en Cees ) niet nog een keer aandoen.  

Nadat Bouma Sport en Groen het voorjaarsonderhoud had uitgevoerd bleek al snel dat de 

situatie niet veel beter was dan in 2014. De medewerkers van Bouma Sport en Groen zijn een 

aantal keren terug geweest om aanvullende - en herstelwerkzaamheden uit te voeren. Maar 

uiteindelijk is de klus (weer) geklaard door de inzet van onze drie onderhoudsmannen.  

Na diverse malen nog contact te hebben gehad met Bouma Sport en Groen was de situatie 

nog steeds niet zoals gewenst. We hebben toen besloten om contact op te nemen met de 

verenigingsadviseur van de KNLTB, de heer Danny van Deventer. Op advies van de 

verenigingsadviseur hebben we het bureau Kennis van Sport om advies gevraagd. Zij hebben 

onderzoek gedaan op onze banen en daarover een advies geschreven. De voornaamste 

conclusie van dat advies was: er is sprake van een gelaagdheid van gravel op de banen 

(harde plekken, zachte plekken, te vochtige plekken). De oplossing hiervoor is om een 

aannemer in te schakelen die het gravel van de banen volledig open kan werken, doormengen 

(van gravel) en vervolgens kan egaliseren onder het juiste afschot. Verder noemen zij in het 

rapport nog het beregenen van de banen, het gebruik van sloot- of leidingwater i.v.m. met de 

algvorming. En tot slot inherent aan een nieuwe baansoort niet altijd pasklare antwoorden te 

vinden, maar deels door redeneren en proberen de antwoorden te vinden. 

Naar aanleiding van het rapport heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden met de heer 

Bijkerk van Bouma Sport en is uiteindelijk afgesproken dat de mannen van de BC ervaringen 

uit zouden wisselen met de BC van Oosterbeek, waar vergelijkbare banen liggen.  

Op basis van het advies van Bureau Kennis van Sport en de ervaringsdeskundigen hebben 

we de volgende afspraken gemaakt:  

 Probleem 1, de algvorming 

Dit probleem moet worden aangepakt, dit belemmert ook de afvoer van water. De BC 

is hier direct mee aan de slag gegaan. Er is in november veel zout gestrooid op de 

banen. Ook de komende weken zal de BC hier weer mee bezig gaan.  

 Probleem 2, de gelaagdheid 

De door Kennis van Sport genoemde oplossing is een dure grap. Daarnaast is de 

algemene verwachting dat een periode van vorst tot gevolg zal hebben dat de hele 

gravellaag uitzet en een losse laag gravel zal vormen. Het opnieuw vegen met de 

rubbermat en het normale onderhoud zou dan tot gevolg kunnen hebben dat er toch 
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één nieuwe laag gravel ontstaat. Hier is onze hoop dan ook op gevestigd. Als bij het 

voorjaarsonderhoud blijkt dat de gravellaag niet goed is, dan gaan we opnieuw in 

gesprek met de aannemer. Het advies van Bureau Kennis van Sport is hierin het 

uitgangspunt.  

Met dank aan Cor, Henk en Cees voor het vele werk dat zij ook dit jaar hebben verzet. Wat 

deze mannen de afgelopen jaren hebben gedaan, gaat regulier vrijwilligerswerk ver te boven! 

Gelukkig doen zij dat uit vrije wil, want dit kun je als bestuur en vereniging van niemand 

verlangen. 

 

AED  

Buiten bij de sportvelden hing altijd een AED. Door vandalisme heeft IJ.V.C. besloten om de 

AED in de sporthal te plaatsen. Dit betekende dat wij niet meer gebruik konden maken van de 

AED. Het bestuur heeft vervolgens contact opgenomen met de gemeente en IJ.V.C. om de 

AED weer algemeen toegankelijk te maken, maar deze gesprekken resulteerden niet in het 

gewenste resultaat. Uiteindelijk hebben we daarom besloten om zelf een AED aan te schaffen. 

Een behoorlijk aantal leden heeft al eerder de training gevolgd om de AED te kunnen 

bedienen. De AED hangt inmiddels in de kantine, direct links.  

 

De contacten met de KNLTB 

Het afgelopen jaar hebben diverse mensen namens het bestuur bijeenkomsten en workshops 

van de KNLTB bijgewoond over onder andere ledenwerving en – behoud, duurzaamheid en 

de nieuwe KNLTB-APP. 

 Naar aanleiding van de workshop ledenbehoud hebben we geconcludeerd dat wij het 

nog helemaal niet zo gek doen. Wel hebben we besloten om bij inschrijving van 

nieuwe leden geen extra kosten (inschrijfkosten) meer in rekening te brengen. En als 

nieuwe potentiële leden tijdens ons invitatietoernooi besluiten om lid te worden bieden 

we hen een eenmalige korting aan. Dit lijkt ons een mooi gebaar bij het werven van 

nieuwe leden.  

 Tijdens de bijeenkomst over duurzaamheid is o.a. verteld over een nieuwe 

subsidieregeling waarmee 30 % op de kosten van aanschaf van duurzaamheid 

bevorderende apparatuur is te verkrijgen. Naar aanleiding hiervan heeft Cor de Jong 

bij ervaringsdeskundigen al eens wat informatie verzameld en Dirk Slot is gevraagd om 

informatie te verzamelen over kosten en verbruik van energie. We kijken eerst alleen 

wat de mogelijkheden zijn.  

Conclusie over 2015 

De competities zijn in het voor- en najaar weer gespeeld. Clubkampioenschappen weer 

gevierd en wat is dat telkens weer een gezellige periode! Weer nieuwe kampioenen in 

persoon en als team. 

Ook de jeugd neemt actief deel aan hun activiteiten. Nieuw was dit jaar de laddercompetitie. 

Het was nog even wennen maar de plannen zijn om hier komend jaar zeker mee door te gaan. 

Alle vrijwilligers die dit allemaal weer mede mogelijk hebben gemaakt namens het bestuur; 

Bedankt voor jullie inzet. Wij hopen natuurlijk ook komend seizoen op jullie te mogen rekenen. 

 

6. Behandeling jaarrekening en begroting 

Penningmeester Dirk Slot licht de jaarrekening en de begroting toe: 

 Samengevat geven de baten en lasten per saldo een negatief saldo van ruim €9.000, -.  

 De contributie-inkomsten waren over 2015 iets lager dan in 2014 en ook de 

kantineopbrengsten zijn in 2015 iets terug gelopen.  

 De huisvestingskosten (waaronder het onderhoud van de banen) vielen dit jaar erg 

hoog uit. Dit komt onder andere door het uitbesteden van het voorjaarsonderhoud. 
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Daarnaast hebben we het Bureau Kennis van Sport onderzoek laten doen en is de 

kantine geschilderd en opgeknapt.  

 Om verrassingen in de toekomst voor te kunnen blijven, reserveren we jaarlijks €7.500, 

- voor voorzieningen onderhoud.  

 De algemene kosten waren per saldo iets lager dan in 2014.  

 Dirk heeft de begroting voor 2016 voornamelijk gebaseerd op de werkelijke kosten van 

afgelopen jaren. Daarbij hebben we de contributiegelden gelijk houden. Er zijn wel 

weer wat opzeggingen, maar we verwachten dat er bij de start van het seizoen ook 

nog wel weer wat aanmeldingen bij komen. De kantineopbrengsten zijn iets lager dan 

voor 2015 begroot.  

Namens de kascommissie doet Frank Gort verslag. De kascommissie heeft een genoeglijke 

avond gehad bij Dirk. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat de jaarrekening en de 

begroting goed in elkaar zitten en goed gestructureerd zijn. Dirk houdt de in- en uitgaven strak 

bij, complimenten voor Dirk.  

Ook danken we de kascommissie voor hun werk. We zoeken nog een nieuw persoon om toe 

te treden tot de kascommissie, wordt vervolgd. (Ondertussen heeft Jan Snoek zich 

aangemeld) 

 

7. Trekking teruggaaf pandbrieven  

Er zijn weer tien nummers van pandbrieven getrokken: 90, 86, 4, 64, 47, 16, 36, 54, 50, 25. 

 

8.  Bestuursverkiezing 

 De KC neemt afscheid van Jannie Koopman, Sonja Holkema en Geert-Jan Vervoort. 

Bij de TC treden Hans Jansma en Erna Kaptein af en bij de JC stopt Saskia 

Rosendaal. De voorzitter staat even stil bij alle werkzaamheden die de aftredende 

commissieleden voor de club hebben verricht en bedankt hen hiervoor.  

 Gelukkig zijn er ook weer mensen gevonden die zitting willen nemen in de commissies, 

er rest één vacature bij de KC. Als nieuwe commissieleden voor de KC zijn Evert 

Schreur en Auke de Jong voorgedragen, Elbrich de Jong en Rudy Bosma voor de TC 

en Bert de Wolf voor de JC. Alle vijf worden bij acclamatie verkozen.  

 In het algemeen bestuur zijn in 2016 geen wijzigingen. Johan Steenbeek heeft te 

kennen gegeven nog een jaartje onze PR man te willen blijven, daar zijn wij blij mee. 

Dirk en Henk hebben aangegeven opnieuw verkiesbaar te zijn. We hebben geen 

bericht van tegenkandidaten ontvangen. De aanwezigen stemmen dan ook in met het 

verlengen van de bestuursperiode van de heren. Daarnaast merken we op dat er ook 

commissieleden zijn die nog een jaar extra doorgaan, hartelijk dank hiervoor.  

PR commissie  

Dit jaar hebben we ook een vacature bij een nieuw te vormen commissie, de PR commissie. 

Wij willen de communicatie met onze leden en andere belangstellenden nadrukkelijk 

verbeteren. Ons clubblad verschijnt twee keer per jaar, de bijdrage van de leden is minimaal. 

Wij hebben besloten dat het blad voortaan alleen aan het begin van het zomerseizoen zal 

verschijnen. Het op papier / bij de hand hebben van de roosters voor kantine, schoonmaak 

e.d. wordt toch wel als handig gewaardeerd, al staat er ook veel informatie op de website en 

stuurt de KC herinneringsmails. (Wat zeker op prijs wordt gesteld.) En we willen daarnaast via 

andere kanalen met onze leden communiceren. In het bestuur is o.a. gesproken over een 

maandelijkse nieuwsbrief, maar dat vergt veel inzet van een aantal mensen. Met de inzet van 

Social media, een website samen met facebook of apps is er ook heel veel mogelijk. Vooral 

het werken met apps is enorm gegroeid de afgelopen jaren, dus daar liggen kansen.  

Zo is de gedachte ontstaan om krachten te bundelen en zodoende een groepje/commissie 

samen te stellen. Bijkomend voordeel is dat ook activiteiten voor de PR in een groepje kunnen 

worden overlegd.  
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Voor het opstarten van deze commissie denken wij aan onze redactie Jan Snoek, Dirk Slot, 

onze PR man Johan Steenbeek en één of twee andere leden die hier interesse voor hebben. 

Misschien kennen jullie mensen die hier heel geschikt voor zijn, dan horen wij dat graag. 

 

PAUZE 

9. Impressie van de nieuwe KNLTB Clubapp en mogelijkheden voor een vereniging 

Johan Steenbeek geeft een presentatie over de KNLTB clubapp die in ontwikkeling is. De 

nieuwe app biedt vele mogelijkheden voor zowel de leden als het bestuur. Zo zijn er o.a. 

mogelijkheden voor een online ledenadministratie en kunnen leden gemakkelijk online hun (e-

mail)adres of pasfoto wijzigen. Daarnaast biedt de app veel communicatiemogelijkheden. Zo 

kun je push-berichten verzenden voor belangrijke mededelingen, maar kun je ook specifieke 

groepen benaderen met de app. Vanaf maart 2016 zijn de standaardfunctionaliteiten 

beschikbaar. Vanaf juni de extra faciliteiten. Voor meer informatie kijk op www.knltb.club.  

 

10. De ervaringen van een jong tennistalent 

Iris Zijsling vertelt ons over het verloop van haar jonge tenniscarrière, de selectietrainingen en 

de vele en diverse trainingen die ze wekelijks van verschillende leraren krijgt. We zijn allen 

onder de indruk van de tijd en energie die deze jongedame in de sport steekt en vonden het 

erg leuk dat ze haar verhaal met ons wilde delen. Dirk Slot bedankt Iris namens het bestuur.  

11. Rondvraag 

- Hoe staat het met de verlichting op baan 5? Er is extra verlichting op baan 5 geplaatst. 

Maar de stroomvoorziening bleek de extra verlichting niet aan te kunnen. Deze extra 

verlichting kan dus niet gebruikt worden. De huidige verlichting op baan 5 is wel anders 

afgesteld, zodat er meer licht op de baan schijnt. Er komt nog een suggestie om bij 

baan 5 ledverlichting te plaatsen. Het bestuur neemt dit mee als de mogelijkheden voor 

duurzaamheid onderzocht worden.  

- Worden de mogelijkheden voor de aanbouw van een serre al onderzocht? De 

voorzitter geeft aan dat hij de mogelijkheden voor een serre graag beoordeelt in één 

plan voor de energievoorziening, de verlichting/lichtplan en de terrasverwarming. Dit 

plan kan eventueel gefaseerd uitgevoerd worden.  

- De jeugd speelt competitie in Sneek terwijl drie leden van het jeugdteam uit IJlst 

komen. Kan de jeugd niet in IJlst competitie spelen? Carmen Lansink (JC) overlegt met 

PRO tennis of er een mogelijkheid is om het jeugdteam competitie te laten spelen in 

IJlst. Voor de voorjaarscompetitie zal dit niet meer mogelijk zijn, maar wellicht wel voor 

de najaarscompetitie of voor 2017.  

- Er zijn nog steeds clubs die moeite hebben met het vinden van ons complex. Kunnen 

we geen extra bewegwijzering plaatsen? Het bestuur heeft dit vorig jaar uitgezocht, 

maar dit wordt een erg dure kwestie en is daardoor niet een reële optie. 

- Oproep: de baancommissie doet veel zelf, maar heeft af en toe ook wat extra hulp 

nodig. Deze hulp zal de BC t.z.t. per mail aan de leden vragen.  

 

12. Afsluiting  

Met dank aan de aanwezigheid en de inbreng van de leden, sluit de voorzitter de 

ledenvergadering.  

 
 
 
 
 
 

MONA MEDEMBLIK 

http://www.knltb.club/
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BAANREGLEMENT 
 

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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BESTUURSLEDEN 

 
Functies Naam Adres Telefoon/emailadres 

Algemeen Bestuur    
Voorzitter H. Nijland Bockamastraat 25 53 16 38  henkenijland@gmail.com 
Secretaris A. Feenstra Zevenpelsen 21 06-13 95 21 92 

aafkefeenstra14@hotmail.com 
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 
Joh. 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 E. de Jong Skerwal 18 Oosthem 06-22682338 

Elbrich_de_jong@hotmail.com 
 R. Bosma De Smak 4 06-41017249 

rudybosma@gmail.com 
Penningmeester J. Greydanus W.M. Oppedijkstr 32 06-51 68 97 43  

jaccogrey@gmail.com 
Wedstrijdleiding A. Smit Croleskwartier 63 53 23 77  andriesjebles@gmail.com 
Jeugdcommissie    
Afvaardiging Bestuur C. Lansink Uilenburg  9 53 33 31  c-wagenaar@home.nl 

 M. vd. Meulen Eegracht 102 53 16 17  vandermeulen63@home.nl 
 M. Okkinga Frisiaplein 13 53 19 61 

martineokkinga@hotmail.com 
 B. de Wolff Holtropweg 17 53 31 83  

bert.dewolff1969@gmail.com 
 J. Veldhuizen W.M. Oppedijkstr.10-a 53 35 05  hesseldijkstra@icloud.com 
Kantinecommissie    
Afvaardiging Bestuur A.Bakker W.M. Oppedijkstr.32 06-53 14 89 29 

annebakker@gmail.com 
 A. de Jong J.W.Frisostraat 60, Sneek 06-55 81 20 94 

aukedejong15@hotmail.com 
 S. de Vries 

 
E. Schreur 

De Himmen  18 
(Oosthem) 
Galamagracht 2 

06-14 35 06 62  
sytze@devriesstukadoors.nl 
evert@wapenvanijlst.nl 

 A. Bos Mientlân 15 42 10 52  abstechniek@gmail.com 
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 
 L. Hoeksema De Dassenboarch 24 53 24 88   l.hoeksma@home.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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