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VAN DE REDACTIE 
 

Metijd? 
 
Gisteren hoorde ik op de radio het woord metijd. De betreffende DJ had hier ook nog nooit van 
gehoord. 
Het wordt echter al duidelijker als je tegenover metijd wetijd zet. Daarbij de eerste twee letters 
als Engels woord ziet. 
Tijd voor jezelf en samentijd zou een vertaling kunnen zijn. In een onderzoek kwam naar voren 
dat de mensen meer behoefte hebben aan metijd. En dit ook aangeven. 
Als je alleen woont valt dit makkelijker te realiseren. Het wordt echter spannender als dit 
binnen een relatie moet worden geregeld. Daar kan een te stringent opeisen van metijd door 
de ander worden ervaren als vorm van afwijzing. Is samen niet leuk meer? 
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de behoefte aan metijd verschilt per mens. Dit kan 
in de relatie en in de communicatie een complicerende factor zijn. 
Misschien leuk om je me- en wetijd bij jezelf en evt partner eens te screenen. Balans, 
onbalans en positief en negatief zijn hierbij de trefwoorden. Een sportieve tennisser komt hier 
altijd uit. 
Hoe zit het met de me- en wetijd bij de tennisclub? De we-momenten zijn legio: HD, DD, GD, 
clubkampioenschappen, teams, bestuur- en commissieactiviteiten, toernooien etc.. Maar ook 
gezelligheid in de kantine, de derde set.  
Wetijd zit eigenlijk in het woord club ingebakken. Paradoxaal daarmee is metijd. Toch zijn er 
op de tennisclub genoeg me-momenten te vinden. Voorbeelden hiervan (kunnen)zijn: 
 

- Dirk Slot zit als penningmeester achter zijn cijfers en geniet even alleen van de 
kloppende en positieve eindstand 

- Alie de Jong geniet in haar eentje na van het gevoel dat de kleedgelegenheden weer 
mooi schoon zijn 

- Een vader geniet even in stilte van de prachtig geslaagde backhand van zijn dochter 
- De groundsman geniet van de stilte op het tennispark in de vroege ochtend 
- Een kind verstopt zich in de bosjes. Wil even alleen zijn 
- Hans Jansma oefent alleen. Hij wil de beste zijn/blijven 
- ……. 

De rij is langer te maken.  
Mooi is het dat bij een club metijd ook meestal wetijd is omdat de me-momenten niet alleen 
jezelf betreffen maar vaak tegelijk het clubbelang dienen. En zo hoort het. 
De redactie wenst een ieder een positieve balans in me- en wetijd en een sportief  en 
voorspoedig tennisseizoen 2017.   
  
Jan Snoek, mede namens redactielid Dirk Slot    
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VAN DE VOORZITTER 

 

Het seizoen 2017 
 

Een lang schaatsweekend, dit keer voor de buis voor de WK afstanden met plenty goud voor 
Nederlanders. Mooie sport, spannend maar ook - door de bekendheid met de geschiedenis 
van “onze” schaatsers - ontroerend als dan ‘eindelijk’ Jan Smeekens met goud naar huis mag, 
of een Kjeld Nuis die maar 
liefst twee afstanden wint. 
Genieten dus. 
 
Maar hebben jullie ook de 
finale tussen Roger 
Federer en Rafael Nadal 
gezien in Australië? Onze 
sport op een geweldig 
hoog niveau! Het verschil 
in speelstijlen te zien, mee 
te beleven wat een 
tenniswedstrijd kan 
betekenen, ook voor deze 
twee zeer ervaren spelers. 
Wat een prachtige 
demonstratie van onze 
tennissport! Hoe is dat 
liedje ook al weer; daar zijn 
geen woorden voor maar 
dat is …. 
 
Het is al weer langer licht, de temperaturen zullen komende week weer iets hoger zijn. Dus 
nog heel even geduld en dan kunnen wij ook weer naar buiten. Ook komend seizoen doen wij 
een beroep op alle leden om de vele activiteiten die worden georganiseerd te laten slagen.  
Dat betekent straks weer even de baancommissie helpen om de banen prepareren, 
winddoeken ophangen, de kantinecommissie helpen bij de voorjaarsschoonmaak (ja, ja, waar 
kennen we die nog!) en na 1 april weer kantinediensten draaien en af en toe even de kantine 
schoonmaken, enzovoort. Zo is er telkens weer genoeg te doen, wat prima lukt als ieder een 
steentje bijdraagt. 
 
Maar dat betekent ook dat wij jullie graag weer volop zien tennissen op onze banen tijdens de 
competities, de clubkampioenschappen, de koffie avonden en morgens ga zo maar door!  
Onze tennisclub is een sportieve club van mensen die graag een tennisbal heen en weer 
slaan, maar die gezelligheid op en rond de banen ook heel erg belangrijk vinden.  
Dus doe allemaal mee, maak je vooral geen zorgen over niveau van spelen – dat is echt niet 
nodig. 
 
Voor wie het hebben gemist, de berichten uit en over de jaarlijkse ledenvergadering staan ook 
in dit clubblad. Zo zijn jullie allemaal weer op de hoogte. Vragen of suggesties over onze 
vereniging of bijzondere activiteiten, onze bestuur- en commissieleden horen ze graag. 
 
Ik wens jullie heel veel plezier en sportief alle succes voor het komende seizoen. 
 
Henk Nijland 
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STEMMEN 

 
Iets heel anders, maar misschien vinden jullie dit ook wel aardig. We gaan in maart weer naar 
de stembus, maar wie zijn ‘we’ eigenlijk? Reclameman Frank Pels in de Trouw van zaterdag 
21 januari. Hij herschreef zijn hit uit 1996. 
 
15 Miljoen Mensen      17 Miljoen Mensen 
Ik heb niet alles overgenomen, maar misschien herkennen jullie dit toch. 
 
Land van 1000 meningen     Het land waar babyboomers op 
Het land van nuchterheid     Modder en kasseien 
Met z’n allen op het strand     Voor kinderen met kanker zich 
Beschuit bij het ontbijt     Het snot voor ogen rijen 
Het land waar niemand zich laat gaan   Land van achthonderd festivals 
Behalve als we winnen     De hele zomer feest 
Dan breekt acuut de passie los    En met nog meer musea 
Dan blijft geen mens meer binnen     Waar jij nooit bent geweest 
Het land wars van betutteling    Het land vol gulle gevers 
Geen uniform is heilig     Kerst met het Glazen Huis 
Een zoon die noemt z’n vader Piet    Voor elke grote verre ramp 
Een fiets staat nergens veilig     Een actie op de buis 
15 miljoen mensen      Land dat zijn tradities heeft 
Op dat hele kleine stukje aarde    Met handbal altijd tweede 
Die schrijf je niet de wetten voor    Elke lente rokjesdag 
Die laat je in hun waarde     En chronisch ontevreden 
15 miljoen mensen      17 miljoen mensen 
Op dat hele kleine stukje aarde    Op dit hele kleine stukje aarde 
Die moeten niet ’t keurslijf in     Die moeten niet zo somber zijn 
Die laat je in hun waarde     Er is zo veel van waarde 
Het land vol groepen van protest    17 miljoen mensen 
Geen chef die echt de baas is    Op dit hele kleine stukje aarde 
Gordijnen altijd open zijn     Moeten niet pessimistisch zijn 
Lunch een broodje kaas is     Er is zo veel van waarde 
Het land vol van verdraagzaamheid    Een land vrij en welvarend 
Alleen niet voor de buurman     Een volk dat nukkig is 
De grote vraag die blijft altijd     Land waar men niet tevreden 
Waar betaalt ‘ie nou z’n huur van    Maar wel gelukkig is !  enz. 
’t Land dat zorgt voor iedereen 
15 miljoen ….       17 miljoen …. 
 
Wij mopperen graag, dat lijkt onze cultuur te zijn. Kijk maar in alle media. Problemen zijn er 
natuurlijk ook echt en alom! Maar kijk ook eens om je heen; op straat, op onze tennisbanen, in 
het café of in de vele 
snackgelegenheden in steden. In 
de trein als de mobiele telefoon 
overgaat. Ik zie ook heel veel 
lachende gezichten, blije en 
vrolijke mensen. Veel wijsheid in 
maart, maak goed gebruik van je 
stemrecht!  
 
Henk Nijland 
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AGENDA 2017 
 
Maart 

                         21 dinsdag 09:00 grote schoonmaak kantine: komt allen!! 
24 vrijdag 19:30 opening seizoen racket-avond 
28 dinsdag 19:00 1e koffie-avond (toss avond) 
28 dinsdag 19:30 uitdelen ballen en competitiepapieren 

                         29 woensdag 09:30 1e koffie-ochtend 
31 vrijdag 15:00 jeugd openingstoernooi 

April 
                           3 maandag 

 
start lessen tennisacademie Friesland 

                           6 donderdag  start voorjaars competities 
7 vrijdag 09:30 eerste koffieochtend 55+ 

Mei 
                         10 woensdag 19:00 start  zomercompetitie 

12 vrijdag 15:00 ladder toernooi jeugd 

Juni 
                           1 donderdag 

 
laatste voorjaarscompetitiedag 

11 zondag 13:30 invitatietoernooi 
                         12 maandag 19:00 start clubkampioenschappen dubbel 

16 vrijdag 15:00 ladder toernooi  jeugd 
18 zondag 10:00 1e  ronde  Friesland Cup 

                         22 donderdag 19:00 Halve finales clubkampioenschappen dubbel 
23 vrijdag 19:00 Finales clubkampioenschappen dubbel  +    

huldiging kampioenen voorjaarscompetitie 

         Juli 

  

2 zondag 10:00 2e ronde  Friesland Cup 
5 woensdag 19:00 start clubkampioenschappen enkel 

13 donderdag 19:00 halve finales clubkampioenschappen enkel 
14 vrijdag 19:00 Finales clubkampioenschappen enkel 
15 zaterdag   9:30 clubkampioenschappen jeugd 

 

  

         Augustus   
11 vrijdag 19:00 thuisblijvers--‐toernooi   (toss) 

September 
7 donderdag 09:30 ladiesday 

10 zondag 10:00 3e ronde Friesland Cup 
                         11 maandag 19:00 start clubkampioenschappen mix 

12 dinsdag 19:00 start najaarscompetitie 
15 vrijdag 15:00 Ladder toernooi jeugd 
22 vrijdag 19:00 halve finales clubkampioenschappen mix 
24 zondag 13:30 finales clubkampioenschappen mix 

     30 zaterdag       19:00    jeugd slotavond + Disco 

           Oktober 
                           3 dinsdag 19:00   slot koffie-avond (toss avond) 
                           6 vrijdag       19:30    vrijwilligersavond 
                           7 zaterdag     15:00    ouder-kind toernooi 
                29 zondag                    laatste competitiedag najaarscompetitie 

  

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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DEELNEMENDE TEAMS REGIO NOORDOOST 
VOORJAARSCOMPETITIE 2017 

 
      

   

      
Dinsdagmiddag Woensdagavond Donderdagmid. Vrijdagavond Zaterdag Zaterdag 

      
DID 1 1e klasse H1 35+ 4e klasse DOD1 

Hfdklasse 
GD 1 1e 
klasse 

ZH 1 35+ 1e 
klasse 

DD 2e klasse 

Geertje Spoelstra(A) 
Klaske Zijsling 
Anneke v. 
Wagtendonk 
Tine Bakker 
Dieuwke Deen 
 
 
 
DID 2 5e klasse 
 
Ria v.d. Zee (A) 
Rennie Veldman 
Jacoba Tadema 
Thea v.d. Kallen 
Margreet Kroon 
Lizzy Konings 
 
 
Dinsdagavond 
DID 2 5e klasse 
Jannie Koopman(A) 
Nellie de Vries  
Gethy Kroese 
Wytske Postuma 
 
Zomercompetitie 
 
Jelle Gerbrandy(A) 
Martijn Jansen 
Abe de Boer 
Arnold Wessels 
Henk Sybrandy 
 
Rudy Bosma(A) 
Jacob de Vries 
Jacco Greydanus 
 
Reservespelers 
senioren algemeen: 
 

Henk Haanstra(A) 
Kees de Koning 
Jan Snoek 
Arno Bos 
Corneel 
Timmersmans 
 
 
 
H2 35+ 5e klasse 
 
Roland 
Veldkamp(A) 
Lammert Wiersma 
Wytze Riemersma 
Johan Frankena 
Bouke Sikma 
Pieter Talsma 
 
 
 
 

Afke Jansma(A) 
Alie de Jong 
Durkje Bouma 
Erna Kaptein 
 
 
 
 
 
DOD2 
Hfdklasse 
 
Andriesje Smit 
(A) 
Maaike Zijlstra 
Jeltsje de Vries 
Annie Postma 
Ingrid Mollinga 
 
 
DOD3 1e 
klasse 
Margriet vd Werf 
(A) 
Nel Attema 
Tjitske de Boer 
Jelly Ysebaart 
Carmen Lansink 
 
Donderdagavo
nd 
DOH1 50+ 2e 
klasse 
Jan 
Riemersma(A) 
Cor de Jong 
Leo de Graaf 
Hardy Bremer 
Marc van der 
Meulen 

Susanne Slot 
(A) 
Evert Schreur 
Anne Bakker 
Wilfried 
Nijland 
 
 
 
GD 2 2e 
klasse 
 
Auke de Jong 
(A) 
Marijke Slot 
Jannie 
Koopman 
Mark Poeisz 
 
 
GD 3 2e 
klasse 
Elbrich de 
Jong (A) 
Tjerk Bakker 
Antje Osinga 
Jildert de Jong 
Anneke 
Schraa 
 
 
 
 

Hans Jansma(A) 
Cor de Jong 
Dominicus 
Bouma 
Canisius Smit 
Koos Nederhoed 
Harre 
Medemblik 
 
ZH 2 35+ 3e 
klasse 
Dirk Slot (A) 
Sytse de Vries 
Bart Remery 
Frank Gort 
Luko Koopman 
 
 
 
 
ZH 3 35+ 3e                  
klasse 
Hardy Bremer(A) 
Jurjen Albertsma 
Geert Nieveen 
Willem Spoelstra 
Oege Damstra 
 
 
 
  
ZH 4 35+ 4e                 
klasse 
Henk Nijland (A) 
Jan Toonstra 
Bouwe Wilkens 
Hans Postma 
Pieter Bult 

Renate 
Kuivenhoven(A) 
Lysbeth 
Wijbrandi 
Elisabeth 
Flapper 
Barbera 
Aalvanger 
Annemarie 
Koopmans 
Moniek 
Zwiggelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
GD 1 3e klasse 
 
Johan Frankena 
(A) 
Jitze Floris 
Harrie Tolsma 
Christien 
Frankena 
Kiki Bremer 
 
 

Geeske Ykema 531521 DOH2 50+ 3e klasse ZH1 4e klasse  
Thea de Jong  Roelof Gebben(A)   
Marianne de Boer  Piet Spoelstra  Johan Steenbeek(A)  
Johan Kaptein 06-21547094 Fre Post  Riekel Koot  
Silvia Meeuwsen 06-28414715 Volkert Deen  Erwin Kenter  
Jacco Greydanus 06-51689743 Jancko Schraa  Huib Ellemers  
Rudy Bosma 06-14535138 Gosse Dijkstra    
Jos Jellema                   06-10061964      
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TERUGBLIK VOORJAARS – EN NAJAARSCOMPETITIE 

2016 
 
Voorjaarscompetitie 
Het lijkt alweer een hele tijd geleden, de voorjaarscompetitie 2016.Onze vereniging was 
wederom in vele afdelingen vertegenwoordigd met in totaal maar liefst 23 competitieteams. 
Een aantal mensen speelde in 2 verschillende competities, hiervoor werd dispensatie 
aangevraagd. 
 
Kampioenen 
Het was een succesvolle competitie, maar liefst vier teams werden kampioen.  
 
 
Dinsdagmiddag dames Donderdagmiddag 

dames 
Donderdagavond 
heren 

Zaterdag heren 

Geertje Spoelstra Maaike Zijlstra Jan Riemersma Hans Jansma 
Klaske Zijsling Jeltje de Vries Cor de Jong Dominicus Bouma 
Anneke van 
Wagtendonk 

Annie Postma Leo de Graaf Koos Nederhoed 

Tine Bakker Ingrid Mollinga Hardy Bremer Harre Medemblik 
Dieuwke Deen Andriesje Smit Marc van der Meulen Canisius Smit 

 
 
Najaarscompetitie 
Ook in de najaarscompetitie werden we weer vertegenwoordigd. Er hebben twee teams 
meegedaan aan de gemengde competitie op vrijdagavond.  
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DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR         
2017 

  SPEELDAGEN INHAALDAG
EN 

 

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

MAANDAG  10-
apr 

17-
apr 

 1-
mei 

8-
mei 

15-
mei 

22-
mei 

29-
mei 

 24-
apr 

25-
mei 

 5-
jun 

DINSDAG  11-
apr 

18-
apr 

 2-
mei 

9-
mei 

16-
mei 

23-
mei 

30-
mei  

25-
apr 

25-
mei 

 5-
jun 

WOENSDAG  12-
apr 

19-
apr 

 3-
mei 

10-
mei 

17-
mei 

24-
mei 

31-
mei 

 26-
apr 

25-
mei 

 5-
jun 

DONDERDAG 6-
apr 

13-
apr 

20-
apr 

 4-
mei 

11-
mei 

18-
mei 

 1-jun  27-
apr 

25-
mei 

 5-
jun 

VRIJDAG 7-
apr 

14-
apr 

21-
apr 

 5-
mei 

12-
mei 

19-
mei 

26-
mei 

  28-
apr 

25-
mei 

2-
jun 

 

ZATERDAG 8-
apr 

15-
apr 

 29-
apr 

6-
mei 

13-
mei 

20-
mei 

27-
mei 

 22-
apr 

 25-
mei 

3-
jun 

 

ZONDAG 9-
apr 

17-
apr* 

 30-
apr 

7-
mei 

14-
mei 

21-
mei 

28-
mei 

 23-
apr  

25-
mei 

 5-
jun 

 

* 17 april valt op een maandag (= 2e Paasdag) en wordt gezien als de zondag van week 15 

Data landskampioenschappen landelijke competitie 
10 en 11 juni 

Data landskampioenschappen regiokampioenen senioren 
Voorronde: 10 juni 

Finale: 17 en 18 juni 

Feestdagen in 2017 
Pasen: 16 en 17 april Koningsdag: 27 april 

Hemelvaart: 25 mei 
Pinksteren: 4 en 5 juni 
 

Meer informatie over de Voorjaarscompetitie vind je op de website van de KNLTB.  
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COMPETITIE NIEUWE STIJL 

 
(zie voor de regels hierover de website van knltb.nl) 

 
De KNLTB introduceert komend jaar al, drie nieuwe competitievormen. Uiteindelijk doel is een 
forse uitbreiding van het aantal competitiespelers. Meedoen aan competities maakt het lid zijn 
van een vereniging – beoefenaar van onze sport - “meer compleet”, zo is de verwachting. 
 
Waar gaat het om?  Meer mensen (leden), meer te laten tennissen! 
Veel mensen hebben een erg volle agenda, werkzaamheden en diverse activiteiten binnen het 
gezin combineren, het is vaak plannen! Volgens onderzoek door de KNLTB is er behoefte aan 
een beter planbare competitie en versoepeling van de regels.  
 
Vanaf dit jaar wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de opstelling van de (gemengde) 
dubbelspelen na de enkelspelen bekend te maken en in te vullen op het wedstrijdformulier. 
Thuisspelende clubs krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor “verkort” spelen tijdens de 
competitievormen - waar dat nu nog niet standaard is. Dit houdt in: bij een stand van 40-40 
wordt een beslissend punt gespeeld en een wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten) als vervangende 
derde set in alle partijen. In de avond competities zijn deze regels al ingevoerd. 
 
Dit heeft niet alleen gevolg voor de tijdsduur van wedstrijden. Ook verenigingen met weinig 
ruimte op de banen kunnen zo toch meer teams opstellen. Een zomeravondcompetitie past 
veelal beter in de agenda’s. Binnen onze vereniging zijn er al twee teams die hieraan mee 
willen doen. Want wat blijkt, voor de wat jongere heren zijn er buiten de zaterdag eigenlijk 
maar weinig competitie mogelijkheden. Dit komt dus eigenlijk mooi op tijd! 
 
1. De instapcompetitie. Doelgroep de categorie 8 en 9 spelers van 17 jaar en ouder.  
Wat gaan die doen? 2 x dubbel waarbij alle combinaties mogelijk zijn. (bijv. twee vrouwen 
tegen een man en een vrouw enz.) Zij spelen dan op eigen niveau wat de gezelligheid zal 
verhogen. 
Er zijn 2 niveaus binnen deze competitie. Resultaten tellen niet mee voor je speelsterkte. 
Beslissend punt bij 40/40 en derde set wordt (super)tiebreak 
Er zijn 7 speeldagen in de voorjaarscompetitie in april en mei op donderdagavond of 
zondagmiddag 
2. Jongvolwassenen. Doelgroep, een competitie in de leeftijdsklasse van 17 tot 35 jaar 
Team met minimaal 4 personen. Zij spelen 4 x dubbel ( DD, HD., 2x GD of 4 x HD, of 4 x DD) 
Men speelt ook hier op eigen niveau in voornamelijk eenzelfde leeftijdscategorie. 
Beslissend punt bij 40/40 en derde set wordt tiebreak 
Er zijn 7 speeldagen in de voorjaarscompetitie in april en mei op zaterdag vanaf 17.00 uur. 
3. Zomeravondcompetitie. Doelgroep, tennissers in de leeftijdscategorie vanaf 17 jaar & 
van alle niveaus. Team met minimaal 4 personen. 4 x dubbelspel (DD, HD, 2x GD , of 4 x HD 
of 4 x DD) 
Als voorjaarscompetitie en als zomercompetitie, te spelen in mei en juni 2017 vanaf 19.00 uur. 

Toch één voorbehoud, bij de positieve berichten; er moet wel ruimte zijn op onze overigens al 
heel druk bezette banen. Belangstelling – vraag dan naar mogelijkheden bij de leden van de 
T.C. 
 
Henk Nijland 
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REGIOCOMPETITIE NOORDOOST VOORJAAR 2017 

 
Donderdag 6 april gaat de regiocompetitie 2017 van start met  teams. 

De aanvoerders worden verzocht om dinsdag 28 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 
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VAN DE KANTINECOMMISSIE 
 
Het voorjaar staat voor de deur, het tennissen in de buitenlucht begint weer te kriebelen en 
dus is er ook voor de kantinecommissie weer werk aan de winkel. 
Er is door de commissie al weer een paar keer vergaderd over het hoe en wat dit komende 
seizoen. Er moeten namelijk weer kantinediensten worden ingeroosterd, de organisatie van de 
grote schoonmaak moet weer op poten worden gezet en zo zijn er nog vele zaken die de 
revue passeren, onder het genot van een goed gezelschap, een hapje en een drankje 
overigens geen verkeerde bezigheid. 
 
Ook dit jaar zijn er weer wat verschuivingen in de commissie, Anne Bakker verlaat na 6 jaar 
trouwe dienst de commissie en we willen haar ontzettend bedanken voor haar inzet. We 
hebben Anne Marijke Huisman bereid gevonden om ons team te versterken. Welkom Anne 
Marijke! 
 
Terugkijkend op afgelopen seizoen kunnen wij als commissie terugkijken op een goed seizoen 
al kan het hier en daar soms best wat drukker, zo werden de toss-avonden wat minder 
bezocht dan voorgaande jaren, waar dat precies aan ligt weten wij niet maar we proberen er 
alles aan te doen om ook de toss-avond weer aan te slingeren. Ons mooie tennispark is 
immers een perfect toneel voor een sportief en gezellig avondje uit? 
Wij als commissie proberen er in ieder geval alles uit halen en zo staan er voor dit jaar ook 
grote veranderingen te gebeuren, wat deze precies zijn moeten we nog even geheimhouden 
maar het komt de kantine zeker ten goede.  
 
Ook dit jaar staan de kantinediensten weer vermeld in dit clubblad en we hopen deze 
binnenkort ook terug te vinden in de gloednieuwe KNLTB App. Ter herinnering zal Anne 
Marijke dit jaar proberen iedereen die een kantinedienst moet draaien een mail te sturen. 
Mocht je niet kunnen regel dan zelf een vervanger of probeer de dienst te ruilen en benader 
de commissie pas in het uiterste geval. Het is voor ons onmogelijk om al deze diensten op te 
lossen. 
 
Rest ons alleen nog te zeggen dat wij iedereen een geweldig seizoen wensen en wij zien u 
graag terug op het tennispark 
 
De Kantinecommissie 
Evert, Arno, Auke, Anne Marijke en Sytze 
kantineltcijlst@gmail.com 
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KANTINEDIENSTEN  TOERNOOIEN  EN  ANDERE  

ACTIVITEITEN  2017 
 

 
Hou de site goed in de gaten voor eventuele 

veranderingen!!!!! 
 

Datum Activiteit Tijd Tijd 

Woensdag   
15maart 

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

Vrijdag 
24  maart 

Opening tennis seizoen 19.30u   Dienst word gedaan door 
de T.C. 

 

Dinsdag 
28  maart 

Eerste toss-avond. 
Uitdelen ballen en competitiepapieren 

19.00u   zie toss rooster.  

woensdag  
29 maart 

1ste koffie-ochtend dames 9.30u 
Regelt de groep zelf 

 

Woensdag 
30 maart 

Openingstoernooi jeugd 14.00u 
Dienst door de jeugdcommissie 

 

Vrijdag  
7 april 

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

 

 Racketmiddag jeugd   

Woensdag 
10 mei 

Racketmiddag jeugd 14.00u 
Dienst door de jeugdcommissie 

 

 Start zomercompetitie 19.00u  

Donderdag 
1 juni  

Clubkampioenschappen jeugd 13.30u 
Dienst door de jeugdcommissie 

 

Zondag  
11 mei 

Invitatietoernooi 
 

13.30u 
H. Jansma 

16.00u    J. Postma 
               532423 

Zondag 
18 juni 

1ste ronde Friesland cup 10.00u     R. de Boer  
                531557 

12.30u   B. de Boer 
              851423 

Vrijdag 
23 juni 

Huldeging kampioenen competitie   

Zondag  
2 juli 

2de ronde Friesland cup 10.00u      J. de Jong                                        
0652601581 

12.30u 
E. Kaptein. 569633 

 Racketmiddag jeugd 14.00u  Dienst door de      
jeugdcommissie           

 

Vrijdag 
11 augustus 

Thuisblijvers-toernooi 19.30u 
M. v/d Meulen  

21.00u    M. Jansen 
           0630733673 

Donderdag 
7  september 

Ladies Day IJlst 9.30u 
Regelt groep zelf 

 

Zondag  
10 september 

3de ronde Friesland cup 10.00u 
A. Jansma  

13.00u 
W. Oppedijk 

Dinsdag 
12 september 

Start najaar competitie. Diensten door de teams zelf 
regelen 

 

Zaterdag 
30 september 

Slotavond jeugd + Disco 19.00u 
 

 

Dinsdag 
3  oktober 

Slot koffie avond Zie toss rooster  

Vrijdag  
6 oktober 

Vrijwilligersavond 19.30u 
Dienst door de TC 
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KANTINEDIENSTEN TIJDENS DE 
COMPETITIEWEDSTRIJDEN 2017. 

 
* Is een verwijzing naar het Toss-rooster 

 
 

 Naam Telefoon Naam Telefoon Naam Telefoon 
Donderdag 13.00  18.00-21.00  21.00-einde  
06-04 J. Tadema 532494 C. Smit 532377 J. Albertsma 532945 
13-04 G. Bootsma 531761 J. Floris 532287 J. Gerbrandy 0624609080 
20-04 G. Spoelstra 531680 D. Deen 532361 H. Ellemers 413625 
04-05 T. Bakker 531983 R. Veldkamp 857507 B. Sikma 425687 
11-05 R. v/d Zee 424603 B. Remery 531535 H. Postma 532580 
18-05 T. v/d Kallen 533712 M. Kroon 532874 W. Spoelstra 531422 
01-06 K. Zijsling 855620 L. Konings 532955 H. Tolsma 0630151413 

 
 

 Naam telefoon Naam Telefoon 
Vrijdag 18.30-21.00  21.00-einde  
07-04 J. Snoek 532527 C. d Koning 531263 
14-04 A. Bakker 0646294631 J. Frankena 532692 
21-04 P. Talsma 0622567404 L. Wiersma 533044 
05-05 E. Flapper 0646465353 C. Timmermans 0651319342 
12-05 C. Frankena 532692 L. Koopman 532689 
19-05 B. Aalvanger 0652601581 H. Haanstra 412065 
26-05 S. d Vries 0614350662 W. Riemersma 531463 

 
 

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  
08-04 R. Gebben 532158 S. Slot 0624682383 W. Nijland 0651229238 
15-04 H. Nijland 531638 A. Wessels ? R. Tulner 460581 
29-04 J. Koopman 532689 J. Jellema 416916 R. Bosma 0641017249 
06-05 P. Spoelstra 531680 R. Veldman ? M. Slot 532693 
13-05 E. Kaptein 569633 F. Post 531223 T. Bakker 0610040820 
20-05 G. Ykema 531521 T. d Jong-Haitjema 531704 A. d Jong 0655812094 
27-05 V. Deen 532361 E. d Jong 0610374300 A. Smit 532377 

 
 
 

 

 Naam Telefoon Naam Telefoon Naam Telefoon 
Dinsdag 13.00u  18.00-21.00  21.00-einde  
11-04 D. Bouma 531758 *   *  
18-04 A. Jansma 532160 *  *  
02-05 A. de Jong 531838 *  *  
09-05 M. v/d Werf 532035 *  *  
16-05 J. Ysebaart 418171 *  *  
23-05 A. Postma 0614836171 *  *  
30-05 I. Mollinga 856486 *  *  

 Naam Telefoon Naam Telefoon 
Woensdag 18.00u-21.00u  21.00u-einde  
12-04 J. Riemersma ? A. de Boer 0629306404 
19-04 B. Wilkens 532302 O. Damstra 532835 
03-05 K. Nederhoed 531808 H. Sybrandy ? 
10-05 N. d Vries 850396 J. d Vries 531409 
17-05 J. Toonstra 421135 H. Bremer 856189 
24-05 J. Schraa 531930 J. d Jong 0652601581 
31-05 W. Posthuma 0621165854 F. Gort 533282 
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KANTINEDIENSTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

DUBBEL  A & B 2017 
Dag  Datum Tijd Naam Tel. nr. Tijd Naam Tel. nr. 
maandag 12 juni 19.00u   21.00u   
Dinsdag 13 juni  A. Schraa 0642322776  M. Poiesz 0614512288 
woensdag 14 juni  G. de Jong 531704  B. Remery 531535 
Donderdag 15 juni  S. Dijkstra 0627274662  H. Quarré 531961 
Vrijdag 16 juni  K. Bremer 0654771068  J. Steenbeek 0620047103 
Zaterdag 17 juni  P. Bult 532514  H. Eigenraam 432199 
Zondag 18 juni  C. de Koning 531263  L. de Graaf 533862 
Maandag 19 juni  S. Meeuwsen 0628414715  J. Floris 532287 
Dinsdag 20 juni  H. Ellemers 413625  W. Posthuma 0621165854 
Woensdag 21 juni  R. Tulner 460581  J. Feenstra 0612927986 
Donderdag 22 juni  H. Jansma 532160  J. Kaptein 569633 
Vrijdag 
FINALE 

23 juni 19.00u L. Wijbrandi 
J. Frankena 

0615276285 
532692 

21.00u 
 

W. Riemersma 
N. Postma 

531463 
0648584934 

 
KANTINEDIENSTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

ENKEL  A & B 2017 
Dag Datum Tijd Naam Tel. nr. Tijd Naam Tel. nr. 
Woensdag 5 juli 19.00u M. d Boer 531557 21.00u A. Zijsling 532876 
Donderdag 6 juli  N. de Vries 850396  A. Kramer 0642552127 
Vrijdag 7 juli  L. Snippe 533368  A. de Jong 0655812094 
Zaterdag 8 juli  E. de Jong 0610361881  P. Talsma 0653971660 
Zondag 9 juli  A. Huisman 0629424494  D. v Slooten 0646335848 
Maandag 10 juli  A. Smit 0627523723  E. Schreur 531315 
Dinsdag 11 juli  M. Hoekstra 0651875171  B. Sikma 425687 
Woensdag 12 juli  G. Kroese  430780  J. de Vries 0622682338 
Donderdag 13 juli  S. Bakker 531983  J. Bergfeld 0611144025 
Vrijdag 
FINALE 

14 juli  A. Osinga 
J. Nederhoed 

0612145865 
0681019481 

 W. Spoelstra 
A. Bos 

531422 
0625025279 

* met een eventuele uitloop op zaterdag wordt in die week een dienst geregeld. 
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KANTINEDIENSTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
MIX   A & B  2017 

Dag Datum Tijd Naam Tel. nr. Tijd Naam Tel. nr. 
Maandag 11 

sept. 
19.00u M. Brink 531393 21.00u   

Dinsdag 12 
sept. 

 M v/d Werf 488116  K. de Kroon 755067 

Woensdag 13 
sept. 

 C. Greiner 532438  A. Kuypers 532434 

Donderdag 14 
sept. 

 R. Kuivenhoven 0623187233  C. Lansink 533331 

Vrijdag 15 
sept. 

 L. Wijbrandi 0615276285  J. Frankena 532692 

Zaterdag 16 
sept. 

 A. Postma 533166  N. Postma 06485849
34 

Zondag 17 sept  H. Medemblik ?  B. Remery 531535 
Maandag 18 

sept. 
 H. Postma 532580  K. Nederhoed 531808 

Dinsdag 19 
sept. 

 E. Flapper 0646465353  J. Snoek 532527 

Woensdag 20 
sept. 

 D. Deen 532361  J. Tadema 532494 

Donderdag 21 
sept. 

 T. d Jong 531704  M. Poiesz 06145122
88 

Vrijdag 22 
sept. 

 W. Schraa 
A. Bakker 

0614201173 
0653148929 

 L. Koopman 
R. Koot 

532689 
06344349
91 

Zaterdag* 23 
sept. 

 Eventueel 
uitloop 

    

Zondag 
FINALE 

24 
sept. 
 

15.30u W. Nijland 
J. Posthuma 

531638 
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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KANTINEROOSTER VOOR DE DINSDAG TOSS-
AVONDEN 2017 

 
Op dinsdag 28 maart 2017 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 Marijke Huisman 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. 

 
 
 
 
 

 
 

Datum 1e persoon Telefoon 2e persoon Telefoon 
 19.00-21.00u   21.00- einde  
28-03 J. Koopman 532689 J. Albertsma 532945 
04-04 R. Bootsma 0618362806 T. Bakker 0610040820 
11-04 J. Kroon* 424635 E. Kenter 0623435085 
18-04 K. Gerritsma* 0627445055 M. v/d Meulen 531617 
25-04 O. Damstra * 532835 J. Riemersma 532230 
02-05 K. Bremer* 0654771068 S. Slot 0624682383 
09-05 R. de Vries* 532545 R. Veldkamp 857507 
16-05 E. Timmermans* 0651319342 H. Bremer 0624954900 
23-05 J.P. Bergfeld * 0611144025 L. Wiersma 533044 
30-05 G. Bootsma * 531761 A. Bos 0625025279 
06-06 A. Koopmans 0622032046 R. Koot 0634434991 
13-06 A. Huisman* 0629424494 A. Feenstra 0643213407 
20-06 S. Beerda-Roosendaal* 0653148929 A v/d kallen 421143 
27-06 M. Medemblik 0638545884 J. Gebrandy 0624609080 
04-07 G. Kroese 430780 R. Bootsma 0618362806 
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Datum 1e persoon Telefoon 2e persoon Telefoon 
 19.00-21.00u  21.00-einde  
11-07 B. Aalvanger* 0652601581 J. de Vries-van Dijk 532545 
18-07 E. d Jong 0610374300 R. Bosma 0641017249 
25-07 S. Zijsling 532707 j. Greydanus 0651689743 
01-08 J. Kaptein 569633 M. Poiesz 0614512288 
08-08 M. Okkinga 531961 W. Nijland 0651229238 
15-08 R. Bootsma 0615211077 E. Kenter 0623435085 
22-08 M. Damstra 533296 R. Steenbeek 0610019283 
29-08 M. Sterk 0620637074 C. Timmermans 0651319342 
05-09 M. Dijk 415702 A. v/d Kallen 421143 
12-09 H. Eigenraam* 432199 H Quarre 531961 
19-09 S. Dijkstra* 0627274662 T. Schreur 0652350673 
26-09 P. Bult 532514 A. de Boer 0629306404 
03-10 G. de Jong 531704 L. Snippe 533368 
     

 
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. 

 
 

Roosterwijzigingen graag doorgeven op mailadres, 
kantineltcijlst@gmail.com 
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VAN DE BAANCOMMISSIE 
 
Beste tennisleden, 
 

Zoals jullie wel gehoord zullen hebben 
waren er de eerste jaren behoorlijk wat 
aanloopproblemen met het 
baanonderhoud.  
Deels door wisselende informatie van 
de aannemer, deels ook doordat o.i de 
gravellaag uit 2 delen bestaat. 
Daardoor ontstonden en ontstaan er 
steeds zachte plekken die we 
herhaaldelijk moeten repareren. Dat 
kost tijd en energie. 
 
Het afgelopen jaar hebben we 
(groundsman Henk, Kees van 
Wagtendonk en ondergetekende) 
steeds meer grip gekregen op het 
onderhoud van onze banen. 
Daardoor konden we het 
voorjaarsonderhoud van 2016 ook zelf 
uitvoeren. 
We weten nu dat we bij het hard 
maken van de banen geen wals meer 

moeten gebruiken, maar de banen erg nat maken en dan steeds slepen met de zware 
rubberen mat. 
Je zou het kunnen vergelijken met het vlak maken (afreien)van beton. 
 
Ook hebben we dit jaar meer gebruik gemaakt van de staalborstel om het gravel wat open te 
houden en we wat vaker zout konden strooien om algengroei tegen te gaan. 
Daarbij ook de complimenten naar jullie tennisleden. We hebben nl. gemerkt dat jullie de 
banen beter vegen, ook de niet bespeelbare gedeelten. Ook dat helpt de algengroei tegen te 
gaan. Daar rekenen we ook het komende jaar weer op. 
 
Helaas hebben we na de eerste nachtvorst in november de banen al moeten sluiten, omdat 
we constateerden dat de banen zacht bleven en er diepe afdrukken achter bleven. 
Dit blijft waarschijnlijk ook de komende jaren een probleem. We zullen dit in een gesprek met 
de aannemer aankaarten. 
 
Ik ben heel blij dat onze groundsman, die had aangekondigd te willen stoppen, toch bereid is 
om het komende jaar onze banen te willen verzorgen. 
Henk en ik zullen dat nu samen doen. Henk verzorgt dan maandags het onderhoud en ik 
donderdags. In het begin zullen we eerst samen het voorjaarsonderhoud doen. 
Natuurlijk ook wel weer bijgestaan door de overige baancommissieleden en eventuele andere 
vrijwilligers, b.v. zoals onze tuinlieden die er het afgelopen jaar ook weer voor gezorgd hebben 
dat ons park het aanzien meer dan waard was. 
 
Helaas kan Kees door omstandigheden ons niet meer helpen. 
Op deze plek wil ik Kees dan ook hartelijk bedanken voor zijn inzet bij het baanonderhoud van 
de laatste jaren. Met name ook door zijn rust en kundigheid hebben we veel aangename uren 
op de tennisbaan doorgebracht. Kees nogmaals hartelijk dank! 
Hierbij ook een welkom voor ons nieuwe baancommissielid Jildert. 
 
Zodra de weersomstandigheden het toelaten zullen we met het voorjaarsonderhoud beginnen. 
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Daarbij hebben we de hulp van jullie nodig om b.v. oud gravel af te schrapen en af te voeren 
en nieuw gravel op te brengen. 
Dat geldt ook voor het opnieuw 
verven van het materialenhok. 
Ik wil hier ook nog vermelden dat 
Jildert en ik  momenteel bezig 
zijn met het opnieuw schuren en 
verven van de bankjes. 
 
Verder wens ik jullie, ook 
namens de hele baancommissie, 
opnieuw een sportief en gezellig 
tennisseizoen toe. 
 
Met vriendelijke groeten; Cor de 
Jong. 
 
Naschrift redactie: Er is besloten om met behulp van de firma Bouma de banen drie en vier 
een grote onderhoudsbeurt te gaan geven. Besloten is om het gravel helemaal los maken, 
opnieuw goed te verdelen over de banen en daarna bewerken tot de zo gewenste homogene 
laag op onze banen. 
 
 
 

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 zie 
    rooster hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lawn Tennisclub IJlst                                                    Voorjaar 2017 

22 
 

 

SCHOONMAAKOOSTER VOOR 2017. 
 

Alle schoonmaakdagen worden op vrijdag ingedeeld. 
 

Dag Namen Telefoonnummer(s) Ramen X 
April     
7 B. Aalvanger / J. Albertsma ? / ? Binnen  
14 N. Attema / T. Bakker 0610249507 / 0624213601 Buiten  
21 A. Bakker/ S. Bakker 0653148929 / 0515531983 Binnen  
28 T. Bakker/ T. Bakker-Osinga 0610040820 / ? Buiten  
Mei     
5 D. Beerda/ S. Beerda-Roosendaal 0623454345 / 0515532919 Binnen  
12 R. Bekema/ E. Bekema-Kuipers 0642631334 / 0644663713 Buiten  
19 J.P. Bergfeld / M. de Boer 0611144025 / 0515531557 Binnen  
26 W. de Boer/ A. de Boer 0515533789 / 0629306404 Buiten  
Juni     
2 B. de Boer/ T. de Boer-de Witte 0628071377 / 0515532252 Binnen  
9 R. Bootsma / J. Bootsma-

Stedehouwer 
0618362806 / 0515531761 Buiten  

16 G. Bootsma / R.F. Bootsma 0515531761 / 0615211077 Binnen  
23 E. Bos / R. Bosma ? / 0641017249 Buiten  
30 G. Bouma / K. Bremer 0653849361 / 0654771068 Binnen  
Juli     
7 H.J. Bremer / J.M. Brink 0624954900 / 0620456134 Buiten  
14 M. Brink-Hamersma / W. Buikstra 0515531393 / 0515532953 Binnen  
21 P.B. Bult / M. Damstra 0622421242 / 0515533296 Buiten  
28 O. Damstra / V.J. Deen 0515532835 / 0515532361 Binnen  
Aug.     
4 D.M. Deen-Mous / M. Dijk 0515532361 / 0515415702 Buiten  
11 S. Dijkstra / T. Dijkstra 0627274662 / 0646264546 Binnen  
18 G. Dijkstra-Oosterhof / H.A. 

Eigenraam 
? / 0515432199 Buiten  

25 H.G. Ellemers / J. Feenstra 0515413625 / 0612927986 Binnen  
Sept.     
1 A. Feenstra / J. Floris 0643213407 / 0515532287 Buiten  
8 E. Flapper / J. Frankena 0646465353 / 0515532692 Binnen  
15 C. Frankena-Agricola / R. Gebben 0515532692 / 0515532158 Buiten  
22 J. Gerbrandy / K. Gerritsma 0624609080 / 0627445055 Binnen  
29 F. Gort / L. de Graaf 0622249540 / 0515533862 Buiten  
Okt.     
6 C. Greiner-Huisman / J. 

Greydanus 
0515532438 / 0651689743 Binnen  

13 J.F. Groothuis / D. de Heer 0623082278 / 0515531353 Buiten  
20 M. Hoekstra / A.J. van Houten 0651875171 / 0653477377 Binnen  

 
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 kolom X . 
 

Kun je niet op de ingeplande datum, probeer dan samen een tijdstip te zoeken dat jullie wel 
kunnen of zoek vervanging.   

 
ALVAST BEDANKT, DE KANTINECOMMISSIE. 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 
Ook dit jaar zullen wij als jeugdcommissie weer een aantal activiteiten organiseren met als 
doel onze jeugdleden ook buiten de tennislessen plezier aan het tennis te laten beleven. De 
afgelopen jaren hebben we ervaren dat de meeste kinderen de gestructureerde toernooitjes 
het leukst vinden. We zullen daar dit jaar verder op inspelen. We laten daarom dit jaar de 
racketmiddagen even voor wat ze zijn, en zullen in plaats daarvan 3 keer een laddertoernooi 
organiseren. We koppelen deze toernooitjes in eerste instantie aan de lesmiddag, omdat de 
meeste kinderen dan toch al op de baan zijn.  
Omdat we wel weer wat nieuwe jeugdleden kunnen gebruiken, zullen we ook dit jaar weer 
starten met een open tennisles. De rest van de agenda ziet er als volgt uit: 
 

Datum Tijd Activiteit 
Vrijdag 31 maart 15:00-16:30 openingstoernooi en open tennisles 
Vrijdag 12 mei  1e laddertoernooi 
Vrijdag 16 juni  2e laddertoernooi 
Zaterdag 15 juli 10:00-13:00 Clubkampioenschappen 
Vrijdag 15 september  3e laddertoernooi 
Zaterdag 7 oktober 13:30-17:00 Ouder-kind toernooi met BBQ 

 
De tijden (en evt. data) van de laddertoernooitjes worden definitief bepaald wanneer de 
trainingstijden bekend zijn. 
 
Daarnaast gaan een aantal meiden weer meedoen aan de zogenaamde worldtour toernooien. 
Dit is een min of meer vrijblijvende vorm van competitie spelen, waarbij jeugdleden van 
ongeveer 4 clubs uit de regio een aantal keer toernooien tegen elkaar spelen. Het is een erg 
leuke en informele vorm van het leren spelen van tennis in wedstrijdverband. Graag zouden 
we zien dat hier meer jeugdleden aan mee doen, maar wellicht spelen de speeldata (op 

zondagochtend vroeg) 
mee aan het gebrek 
aan enthousiasme… 
 
Ten slotte willen we 
graag met de 
jeugdtrainer bekijken of 
er eventueel 
mogelijkheden zijn om 
eens toernooitjes te 
organiseren met andere 
kleine clubs in de nabije 
omgeving van IJlst. 
 
Genoeg plannen dus, 
wij hebben er weer zin 
in! 
 
Groeten van de 
jeugdcommissie 
Bert, Carmen, Judith en 
Johanna 
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TENNIS IN DE WINTERPERIODE. 
 
Onze vereniging heeft vier jaar geleden de banen helemaal vernieuwd. Toen is besloten tot de 
aanleg van Gravel Plus Premium banen. Onder meer omdat wij dachten dan ook in de 
winterperiode langer gebruik te kunnen maken van onze banen.  
Dat blijkt een misrekening te zijn. Want na vorst wordt het gravel heel los en zacht. Herstel 
door onze onderhoudsmannen zou op zich nog wel lukken, maar daarvoor hebben zij beslist 
(veel) water nodig. Gelukkig hebben zij ook dit jaar op tijd de beregeningsinstallatie en 
waterleidingen afgesloten. Maar ja, door vroege vorst hebben wij de banen helaas ook vroeg 
moet sluiten. 
 
Nu blijkt dat er bij onze buren, tennisvereniging De Vliegende Bal in Sneek, een mogelijkheid 
bestaat om lid te worden juist en alleen voor de winterperiode. 
 
Ik weet dat er bij onze vereniging tennissers zijn die het heerlijk vinden om ook in de 
wintermaanden buiten te blijven tennissen. Door het gebruik van de tennishallen in Sneek 
misschien niet heel veel leden, maar toch. 
Daarom heb ik bij De Vliegende Bal geïnformeerd of er ruimte is voor onze leden om daar de 
winterdag toch buiten te kunnen tennissen? 
Wat de mogelijkheden/voorwaarden en de kosten van een dergelijk lidmaatschap zijn? 
Wat de vereniging verwacht van dergelijke “parttime” leden? 
 
De volgende dag kwam er al een goed bericht: 
Het is inderdaad mogelijk om bij onze vereniging in de winter door te tennissen. Wij hanteren 
daarvoor een winterlidmaatschap, dat loopt van 1 oktober t/m 31 maart.  
Contributie bedraagt de helft van het jaarlidmaatschap. In 2016 was de contributie voor een 
winterlidmaatschap € 58. 
(Op 2 maart is de ledenvergadering, waarin 
hoogstwaarschijnlijk een contributieverhoging 
wordt voorgesteld. Deze gegevens zijn nu dus 
nog niet bekend.) 
 
Aanmelden voor een winterlidmaatschap gaat 
als volgt: 
* op de website www.devliegendebal.nl kun je 
je aanmelden als nieuw lid (rode knop - rechter 
balk) 
* de gegevens kunnen dan ingevuld worden en 
bij lidmaatschap aanvinken om welk 
lidmaatschap het gaat 
* de secretaris schrijft het nieuwe lid in en stuurt door naar de KNLTB 
* er volgt een KNLTB pasje waarmee er toegang is tot de gang met het afhangbord, de 
kleedruimtes en douches. Het is verplicht met het pasje de baan af te hangen op het 
afhangbord en bovendien kunnen daar de lichten aan gedaan worden. 
 
Wanneer er opdooi is na een vorstperiode, zoals op dit moment, of er ligt sneeuw op de baan, 
dan kan er niet getennist worden. Dan mogen de banen zelfs niet betreden worden in verband 
met beschadigingen. Dit wordt altijd gecommuniceerd op de website en facebook. 
Van de winterleden wordt alleen verwacht dat men zich aan de regels houdt en voor de rest 
gezellig tennist. Er worden toernooitjes georganiseerd en gezellige avonden, waarvoor ook 
winterleden worden uitgenodigd. 
 
Het winterlidmaatschap eindigt automatisch op 31 maart. 
Mij dunkt dat belangstellenden hier dus prima gebruik van kunnen maken. (Zie hun website.) 
 
Henk Nijland  
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JAARVERSLAG 2016 EN ANDERE BERICHTEN VAN 
ONZE BESTUURSTAFEL. 

 
Onze tennisbanen. Afgelopen jaar heeft de baancommissie het preparen van de banen weer 
zelf ter hand genomen. En eerlijk gezegd; wat zag het er keurig uit toen wij weer gingen 
tennissen. Wij hadden echt een tijdje de indruk dat het onderhoud dit keer voorspoedig was 
verlopen. Gelukkig! en vooral Eindelijk! 
 
Maar op enig moment ontstonden er toch weer problemen ten aanzien van het speelklaar 
houden van de banen. In 2015 is er zout aangeschaft om de vorming van alg goed te kunnen 
bestrijden. Dat is naar tevredenheid gelukt. 
Maar de gelaagdheid en daarmee het niet willen hechten van lagen gravel is opnieuw een 
probleem. Henk en Cor hebben de plekken geïnventariseerd, er weer foto’s van gemaakt en 
daarna weer contact opgenomen met de heer Bijkerk, directeur van Bouma Sport en Groen. 
Cor, Dirk en ik gaan weer een gesprek met de heer Bijkerk. Onze inzet voor dat gesprek is, 
omdat de klachten deels hetzelfde zijn als eerder aan de orde gesteld, uitvoering te geven aan 
het eerdere advies van Kennis van Sport. Het gravel helemaal los maken, opnieuw goed te 
verdelen over de banen en daarna bewerken tot de zo gewenste homogene laag op onze 
banen. 
 
Wat betekent dat Bouma Sport en Groen de banen 3 en 4 nog een keer klaarmaakt voor het 
seizoen, met als extra werkzaamheid de klus die ik net benoemde. Besloten is om het gravel 
helemaal los maken, opnieuw goed te verdelen over de banen en daarna bewerken tot de zo 
gewenste homogene laag op onze banen. 
Maar goed, eerst maar weer in gesprek. 
 
Wat gewoonte is valt niet altijd zo erg meer op, maar als het zou stoppen … dan ? Daarom 
vraag ik ook even aandacht voor het tennis op de vrijdagmorgen, veelal door de veteranen 
van onze vereniging. En juist wat daar ook gebeurt, het kleine of tuinonderhoud rond de 
tennisbanen. Ik wil ook even een bedankje uitspreken aan de leden die dat keurig verzorgen. 
 
De KNLTB Club App is een communicatie middel dat veel gebruikersgemakken kent, dus ook 
interessant voor contacten met de leden van LTC IJlst. Johan heeft daar vorig jaar al over 
verteld. In oktober is er overleg geweest met diverse afgevaardigden uit bestuur en 
commissies. 
 
Onze conclusie is dat wij voorzichtig aan de slag gaan met het KNLTB.Club, wij maken al 
gebruik van het “webbased” ledeninformatiesysteem.  
Wij willen heel graag een tool om onze leden voldoende gemakkelijk en snel te kunnen 
bereiken voor de activiteiten binnen onze vereniging. 
 
Waarom voorzichtig terwijl we vorig jaar nog enthousiast waren over de geboden 
mogelijkheden? Eerder is ons voorgehouden dat dit nieuwe systeem al volop functioneerde 
binnen de Nederlandse Hockeybond. Even zwart-wit geredeneerd, het logo en de n.a.w. 
gegevens aanpassen en starten maar …dat was zo ongeveer het verkooppraatje. 
Afgelopen maanden is echter duidelijk geworden dat de realisatie van dit nieuwe systeem 
achterblijft op eerdere planningen. Dat hebben we eerder meegemaakt bij ict-projecten, 
daarom willen we zien wat de bond levert om daarna te kunnen bijschakelen en dan gericht 
“ons pakket” uit te breiden. Ondertussen is wel contact gelegd met André Zeilstra – van het 
bedrijf media impressief te Sneek voor de ontwikkeling van een verbeterde website. Dirk Slot 
en Rudy Bosma zijn hierin al actief. 
 
In de plannen hadden we ook gerekend op een goede mogelijkheid voor het maken en 
bekendmaken van de roosters voor kantinediensten, schoonmaken e.d. Hoe dit zal gaan weet 
ik nu niet. Kijk dus vooral ook naar het clubblad. 
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De kantine commissie heeft onderzocht of wij voldoen aan de regelgeving voor 
verenigingskantines. Is de hygiëne op voldoende niveau, is wat wij aanbieden (eten en 
drinken) volgens de regels enz.? 
 
Dat laatste lijkt wel het geval te zijn. Het assortiment is in vorige jaren al wat beperkt. 
 
De kantinecommissie heeft wel moeite met de hygiëne in ons keukentje achter de bar. Het 
keukenblok is oud, maar er zijn ook schimmelplekken zichtbaar in het voegwerk. Daarom is de 
baancommissie gevraagd met een advies te komen. 
 
Wij hebben afgelopen jaar ook bezoek gehad van het BOB-sport promotieteam, een project 
van sport Fryslân. Zij bezoeken verenigingen met een eigen kantine om informatie te geven 
over de Bobsport-campagne. De boodschap is vooral dat het belangrijk is dat sporters en 
supporters een BOB  regelen; Marijke Slot heeft ze ontvangen en gerustgesteld! 
Maar, wees eerlijk het blijft wel van belang, 100 % Bob, 0 % op! Is een goede richtlijn! 
De competities in voor- en najaar zijn weer gespeeld. Dit jaar werden wij al vroeg in het 
seizoen opgeschrikt door een publicatie op onze website met de zorgen van een team-
captain. Dat aanvoerderschap is – zo werd mij duidelijk – behoorlijk zwaar! Komt er vlak voor 
de wedstrijd bericht uit het team – hallo captain, ik vind het heel vervelend maar ik kan 
vandaag echt niet spelen...  
 
Nou, dan ben je aan de beurt! Dan moet je gaan bellen! En ja hoor, gelukkig komt dat niet zo 
vaak voor, maar het komt dus echt voor! Alle spelers die je hebt bedacht zijn niet bereikbaar of 
kunnen niet invallen. Dramatiek van een team-captain!  
 
Brigitte Kaandorp zou vast en zeker 
zeggen; het is zwaar, heel zwaar! 
Onze jeugdcommissie merkt ook dat ons 
ledental daalt. De deelname, bijvoorbeeld 
aan toss middagen, daalt mede daardoor. 
De commissie is hier mee bezig, maar het 
blijkt lastig daar verandering in te krijgen. 
De technische commissie beraad zich ook 
op de organisatie van de 
clubkampioenschappen. Met als doel nog 
meer mensen op de banen te krijgen. Hoe 
anders - daarover is nog niet beslist maar 
zij willen wat uitproberen. We gaan het 
zien! 
 
Clubkampioenschappen zijn weer 
gevierd, wat is dat telkens weer een 
gezellige periode! Weer nieuwe 
kampioenen in persoon en als team, 
helemaal zoals dat hoort. Voor de 
wedstrijd in de Friesland Cup was de 
organisatie even zoek, gelukkig is weer 
een nieuwe team-captain gevonden in de 
persoon van Susanne Slot. De TC doet binnenkort een voorstel over de criteria om te bepalen 
wie van onze leden worden uitgenodigd voor deelname aan ons Friesland Cup-team. 
 
Jaarlijks verhuren wij onze banen voor één middag aan Bentacera. Dat is al bijna gewoonte 
geworden en dat gaat goed. De deelnemers een leuke tennismiddag met nazit, wij een 
financiële tegemoetkoming voor de clubkas. Afgelopen jaar zijn de banen nog een keer ter 
beschikking gesteld. Bouwe de Boer had een leuke sportactiviteit voor zijn collega’s 
georganiseerd. 
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Wij zijn in deze verhuur activiteit wel heel terughoudend. We beslissen hier in het bestuur over 
en doen het alleen op momenten dat we geen problemen voorzien voor het gebruik van de 
banen door onze eigen leden. 
 
Door alle activiteiten – competities – koffieochtenden en – avonden, clubkampioenschappen, 
toernooitjes zijn onze banen heel vaak bezet. Dat is goed, dat is prachtig. Maar er kan dus ook 
een probleem zijn wanneer de KNLTB meer competitie vormen organiseert of wanneer wij 
meer lesmogelijkheden willen aanbieden. Deelname daaraan zullen wij zoveel mogelijk 
stimuleren, maar – let op – er moet daarvoor wel ruimte zijn op onze banen. 
 
Tennislessen. Een jaarlijks terugkerend onderwerp op de bestuursvergaderingen. 
(Terugkerende)Kritiek is er op de communicatie door Pro Tennis, op de lessen, op de indeling 
en ook op de tennisleraar. Al die op- en aanmerkingen zijn niet altijd even eenvoudig te 
duiden. Wij realiseren ons dat niet alles naar wens verloopt. Maar wij hebben ook 
meegemaakt dat iemand suggesties deed voor verbeteringen waarvan vervolgens de direct 
naast hem zittende aangaf, ja maar dat wordt al lang zo gedaan! Dus ook al gaat niet alles 
goed, de “opgevangen” kritiek blijkt ook niet altijd even terecht! 
 
Het is gebruik dat de JC en TC tussentijds en jaarlijks evaluatiegesprekken voeren en dat zij 
overleggen met Arnaud. Pro Tennis heet voortaan Tennis Academie Friesland, Zij doen hun 
best goede afspraken met elkaar te maken. 
 
Laten we daarom a.u.b. afspreken dat wanneer zaken niet goed verlopen er contact wordt 
opgenomen met de leden van TC en/of JC. Op heel korte termijn en met “namen en 
rugnummers!”. Dan kan geprobeerd worden dingen recht te zetten of tot andere goede 
oplossingen te komen. Klachten, op- of aanmerkingen die via via of gehoord van anderen, 
worden opgevangen zijn niet alleen vervelend maar dan ook al niet meer eenvoudig op te 
lossen. 
 
Raoul Lockhorst was de laatste vier jaar onze tennisleraar. Tijdens het laatste gesprek is 
aangegeven dat het wellicht goed is dat weer eens iemand anders de lessen bij ons gaat 
verzorgen. * 
 
Onze toernooitjes, in zomer en winter, het wordt allemaal wel georganiseerd! Wij blijven een 
mooie, actieve vereniging! 
Alle vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt namens het bestuur; Bedankt voor 
jullie inzet. Wij hopen natuurlijk ook komend seizoen op jullie te mogen rekenen. 
 
Henk Nijland 
 
*) Dat worden zelfs 2 nieuwe tennisleraren!  
Ida Bouma en Jente Bulthuis welkom. Zij stellen zich voor in dit clubblad. 
 
Rest ons Raoul te bedanken voor zijn inzet bij alle lessen die hij verzorgde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lawn Tennisclub IJlst                                                    Voorjaar 2017 

28 
 

 

NOTULEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 2017 

 
Datum  : Donderdag 16 februari 2017  
Aanvang  : 20.00 uur  
Locatie  : Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’  
 
Afmeldingen met kennisgeving; Johan & Erna Kaptein, 
Marijke Slot, Durkje & Dominicus Bouma, Wytske Posthuma, 
Koos Nederhoed, Anneke Schraa, Anne Bakker, Jaco 
Greydanus, Roland Veltkamp,  
 

1. Opening  
Henk Nijland opent de vergadering en heet iedereen 
welkom 

 
2. Vaststellen  van de agenda   

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd, er is een wijziging. De toespraak 
van Arnoud Bulthuis wordt verschonen naar punt 5, deze wordt omgewisseld met het 
jaarverslag. 

 
3. Mededelingen  
- Aafke Feenstra heeft afscheid genomen als secretaris bij het bestuur, er is tijdens de 

vrijwilligersavond afscheid van haar genomen. Susanne vervangt haar als secretaris. 
- Helaas is Lieuwe uitgeschakeld als onderhoudsman door enkele ongemakken. De 

revalidatie verloopt niet voorspoedig en hij heeft besloten af te haken als 
onderhoudsman. Cor de Jong pakt dit op samen met Henk Eiling. Er is besloten dat er 
een kleine vergoeding is voor de mannen. Hierbij komt wel dat er in de toekomst 
nieuwe onderhoudsmannen nodig zijn. Iedereen wordt gevraagd hierover na te denken 
en mensen te benaderen hiervoor.  

- Cees Wagtendonk heeft aangegeven graag betrokken lid te blijven bij de club ondanks 
dat hij niet meer in staat is de sport uit te oefenen. Er is besloten hem als lid bij ons te 
houden. 

- Competitie nieuwe stijl (zie verslag elders in dit blad). 
 
4. Verslag van de algemene ledenvergadering van 18 februari 2016  

- Na de vraag of competitiewedstrijden ook op andere banen gespeeld kunnen is nee 
geantwoord. De wedstrijden moeten gespeeld worden op de club waarvoor uitgekomen 
wordt.  

- Tennislessen; er is afgesproken dat TC en JC sowieso 2x per jaar in gesprek gaat met 
tennisleraar om te bespreken hoe het vergaat. Arnoud Bulthuis is gestart met nieuwe 
organisatie en is de contactpersoon, graag direct contact opnemen wanneer iets niet 
naar tevredenheid gaat. 

- AED training; de bedoeling is om dit jaar weer nieuwe personen aan te wijzen die 
graag getraind willen worden in de AED cursus. 

- Wim Schoon; Voorzitter districtsraad KNLTB. Er is een gesprek geweest tussen Henk 
Nijland, Dirk Slot, Andriesje Smit met Wim Schoon over de gang van zaken binnen 
onze vereniging. Dit was de eerste keer en is als zeer prettig ervaren.  

 
- Ledental is gedaald naar 225, de oproep is om mensen enthousiast te maken om lid te        

worden van onze club.  
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5 Arnoud Bulthuis komt vertellen over zijn nieuwe organisatie en manier van 
lesgeven. 
Arnoud is gestopt met ProTennis en is Tennisacademie Friesland gestart. Deze biedt 
andere/nieuwe vormen van lessen aan, lees hierover meer informatie in het clubblad.  

 
6 Jaarverslag  

Baancommisssie heeft het onderhoud van de banen op zich genomen en dit leek erg 
goed. Echter werd het verloop van het jaar anders. De gelaagdheid van het gravel blijkt 
nog steeds een probleem. Er is weer contact geweest met dhr. Bijkerk. Vrijdag 17 
februari vindt er wederom een gesprek plaats met dhr. Bijkerk. Er is vorig jaar een 
advies uitgebracht, dit was om het gravel helemaal los te halen en het opnieuw klaar te 
maken om het gewenste resultaat te krijgen.  

- Tijdens het maken van het jaarverslag merkt Henk op dat er op vrijdagmorgen altijd 
een ploegje aan het tennissen is en dat zij zich altijd even ontfermen over onderhoud 
van tuinen etc. waarvoor dank! 

- Clubapp; Er is een commissie voor opgezet, er is gekozen voorzichtig te starten met 
deze app. Dit is omdat het systeem al werkte en gedacht werd dit gemakkelijk over te 
nemen, echter blijkt dat er meer voor nodig is om het te realiseren. Er zijn gesprekken 
met Andre Zijlstra voor het ontwerpen van een nieuwe website.  

- De rooster staan in het clubblad, de hoop is dat deze in de toekomst ook op de app te 
zien zijn. 

- Kantinecommissie; Assortiment voldoet aan de eisen, commissie heeft moeite met 
hygiëne in de keuken. Er is geconstateerd dat deze verouderd is. Er is door de 
baancommissie een offerte opgevraagd voor een nieuwe keuken, dit wordt vervolgd. 

- Er wordt aandacht gevraagd voor 100% BOB afspraak.  
- Soms komt het voor dat spelers op het laatste moment afzeggen voor een 

competitiewedstrijd en dat de teamcaptain dan nog mensen moet regelen, dit is 
vervelend, er wordt gevraagd hier met zijn allen goed om te denken.  

- Het aantal jeugdleden neemt af, hopelijk trekt dit weer aan ook met de nieuwe vormen 
van lessen die aangeboden worden. 

- Technische commissie; Deelname clubkampioenschappen loopt terug. Er wordt 
gekeken naar eventuele aanpassingen om meer deelnemers te enthousiasmeren.  
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- Clubkampioenschappen; Blijft wel ieder jaar een groot succes en wordt altijd druk 

bezocht. 
- Friesland Cup; Susanne Slot is nieuwe teamcaptain geworden, zij gaat samen met de 

TC kijken naar een nieuw team voor de Friesland Cup. 
- Banen kunnen ook verhuurd worden, echter zijn wij hier wel terughoudend in omdat de 

banen druk bezet zijn. Mocht er animo zijn dan wordt er in het bestuur besproken 
wanneer dit georganiseerd kan worden zodat er zo weinig mogelijk leden last van 
hebben. 

- Wij hopen weer op vrijwilligers die alles weer mogelijk maken het komende jaar.  

PAUZE 
 
 

7 Behandeling jaarrekening en begroting  
 Verslag kascommissie (Jan Snoek en Frank Gort)  

Samen met Dirk Slot de penningmeester hebben Frank en Jan overleg gehad omtrent 
de begroting. Er is een praktische wijze van boekhouden. De kascommissie is van 
mening dat de penningmeester alles goed georganiseerd heeft. Er is voldoende eigen 
vermogen, er wordt scherp toezicht gehouden op de kosten en inkomsten. Samenspel 
met Durkje, verantwoordelijke voor kantine inkomsten ziet er erg goed uit en zijn 
complimenten over uitgesproken. Er is gesproken over dromen voor de vereniging op 
financieel gebied; oproep aan bestuur is om na te denken voor een goede besteding 
van het eigen vermogen, bijvoorbeeld een veranda.  
Er wordt door de kascommissie decharge aan het bestuur verleent, er waren 
inhoudelijk geen op- aanmerkingen. Toch was er in het uiterlijk van de boekhouding 
een punt wat niet helemaal deugde. Er is een map waarin vele rekeningen geborgen 
zijn, Jan heeft een map laten maken voor de penningmeester met eigen logo.  
Voor Frank wordt een vervanger gekozen als lid van de kascommissie, hij heeft er 
twee jaar in gezeten. Hardy stelt zichzelf aan als nieuw lid van de kascommissie.  

 
 Vaststellen jaarrekening 2016 

Dirk deelt de cijfers uit en geeft hierbij uitleg.  
- Ledental gaat naar beneden, er zijn wel 2 nieuwe aanmeldingen. Contributie inkomsten 

gaat hierdoor ook dalend. Ledental is wel allemaal actief. 
- Er is een regeling getroffen om Kees van Wagtenbonk als speciaal lid te houden. 
- Er zijn dit jaar 22 competitieteams. 
- Kantine; draait zeer goed, echter is er dit jaar minder omgezet dan 2015. 

Dinsdagavonden zijn minder populair, dit is terug te zien in de teruglopende omzet. Er 
is een competitieteam minder op dinsdagavond, hopelijk trekt dit mensen voor de 
racketavond aan.  

- De contracten van de winschermen lopen af, Johan Steenbeek gaat hier nog 
achteraan.  

- De uitgavekosten zaten voornamelijk in het aanschaffen van gravel en zout, er komt 
een bedrijf om lampen te vervangen zodat het veilig en verantwoord wordt gedaan. Er 
wordt altijd 7500 euro als reserve gehouden om voorzien te zijn bij eventuele 
verrassingen. Jeroen Brink stopt met het onderhoud van de website, hierdoor is Andre 
Zijlstra aangesteld om namens zijn bedrijf een nieuwe website op te bouwen.  

- Dit betekent dat er wel meer kosten aan verbonden zijn. Deze website wordt zo 
opgebouwd zodat de commissie zelfstandig wijzingen/toevoegingen aan te brengen op 
de website. 
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- Er is over het algemeen aan het einde van het jaar een tekort. Dit is voor nu geen 

probleem, echter is het wel onder de aandacht om dit in de toekomst in de gaten te 
houden.  

 
 Vaststellen begroting 2017  

Er zijn 9 pandbrieven ontvangen.  
 
8 Trekking teruggaaf pandbrieven  

De komende 10 nummers zijn getrokken voor de teruggaaf; 
30;6;31;45;72;14;15;46;33 en 66. 

 
 
9  Bestuursverkiezing* 

 Algemeen bestuur 
Aftredend, niet herkiesbaar  : Johan Steenbeek 
 
 Kantine Commissie  
Aftredend, niet herkiesbaar  :  Anne Bakker 
Voordracht    : Annamarijke Huisman  
 
 Technische commissie 
Aftredend, niet herkiesbaar  : Wiebo Buikstra  
Voordracht    :  Abe de Boer 
 
 Jeugdcommissie  
Aftredend, niet herkiesbaar  :  Martine Okkinga  
Voordracht    :  
 
 PR commissie  
Aftredend,  niet herkiesbaar  : Johan Steenbeek 
 
 Baancommissie 
Aftredend, niet herkiesbaar  : Cees Wagtendonk 
Voordracht    :  Jildert de Jong 

 
Jeroen Brink wordt ook bedankt voor zijn inzet voor de website, dit zal nu opgepakt 
worden door Rudy Bosma in samenwerking met Andre Zijlstra en zijn bedrijf ‘Media 
Impressief’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MONA MEDEMBLIK 
 



Lawn Tennisclub IJlst                                                    Voorjaar 2017 

32 
 

 
10 Rondvraag 

De competitieballen; vraag is of er perse met dit merk gespeeld moet worden omdat 
deze ballen na een aantal weken niet meer goed bruikbaar zijn.  
Antwoord hierop is dat een deel van deze ballen wordt gesponsord, dit contract loopt 
nog tot volgend jaar dus dan kan er overwogen worden om andere ballen aan te 
schaffen. De Tretorn ballen zijn beduidend duurder. Bestuur heeft besloten hier over na 
te denken. 

Recht op half uur op de baan; er wordt ervaren dat dit een korte tijd is. Is er de 
mogelijkheid om dit te verlengen naar eventueel 45 minuten. Dit wordt met de TC 
besproken. 
 
Mogen jeugdleden meedoen met de clubkampioenschappen? Er wordt door de 
commissie gekeken of deze voorwaarden aangepast kunnen worden.  
 
Jan Snoek vraagt de leden nog na te denken over het clubblad dat nog maar eenmalig 
per jaar wordt uitgegeven.  

-  
11 Afsluiting  
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DINSDAGDAMESTEAM 1 VIERT KAMPIOENSCHAP 
 
Wat hebben wij een mooi seizoen 
gehad!  
Promotie was niet de bedoeling, maar 
wij konden het niet laten. 
Wij gaan de uitdaging aan om ons het 
volgend seizoen in de 1e klas te 
handhaven. 
 
Dat wij maar net zo lekker mogen 
tennissen als we gegeten hebben. 
 
 
En wij hopen op net zoveel trouwe 
supporters als het afgelopen seizoen. 
Dat helpt echt !! 
 
v.l.n.r. Tine, Dieuwke, Anneke, Geartsje en Klaske 
 

 
 
Foto van Ingrid Deen, dochter 
van Dieuwke, die ons op een 
competitie-middag verraste met 
een hoornconcert tijdens de 
koffiepauze! 
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COMPETITIEAFSLUITING H1 WOENSDAGAVOND. 

Na jaren dit gemist te hebben, opnieuw oude traditie in leven geroepen. Nu op boot van Kees. 
Zeer winderig. Daarna lekker bij het Wapen gegeten. 
Tennisevaluatie voorjaarscompetitie: Iets beneden de verwachting maar die waren ook hoog. 

Met Arno en Corneel er voor het eerst bij. 
Volgend jaar nieuwe kansen. 

Kees, Henk H., Jan S., Arno, Corneel       
( H1 woensdag) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

VOORUITBLIK OP TENNISSEIZOEN ZH1 
 
Vorig jaar hadden wij sinds jaren weer eens een dubbele competitie, dus met een thuis- en 
uitwedstrijd tegen dezelfde tegenstander. Vroeger was dat ook het geval en ik kan mij 
herinneren dat de uitslagen van de thuis- en uitwedstrijd  dan niet veel van elkaar verschilden. 
Hoe anders was dat het afgelopen seizoen. De eerste uitwedstrijd tegen De Bontekoe leverde 
een zwaar bevochten 3-3 gelijkspel op. Alles moest nog een beetje wennen; de wind, de zon 
en het lawaai om je heen. Maar thuis werd het een klinkende 6-0 overwinning. Thuis tegen 
T.C. Marum liep het als een trein en wonnen we met 5-1 en uit, ja niet te geloven, liep het voor 
geen meter en verloren we (op kunstgras) met dezelfde cijfers. In de uitwedstrijd tegen TCO 
Oosterwolde hadden we slechts 3 spelers tot onze beschikking. Maar ach, we voelden ons 
heel sterk en deden dan ook weinig moeite om nog een 4e man mee te krijgen maar daardoor 
verloren we wel met 4-2. Thuis viel alles op zijn plek en wonnen we met 5-1 en werden we (op 
een PSV-achtige manier) zelfs nog kampioen.  
 
Deze inleiding was even nodig om een voorbeschouwing op het nieuwe seizoen te kunnen 
houden. Door de promotie komen we nu in de 1e klasse terecht en daar hebben wij als team 
hoge verwachtingen van. Althans van de hele entourage erom heen die je mag verwachten op 
zo’n hoog nivo. Eerlijk gezegd heb ik er al van gedroomd. Ik droomde dat ons tennispark 
volledig was uitverkocht toen wij moesten spelen.  
 
Willem Spoelstra en Johan Frankena stonden als betrouwbare accountants natuurlijk bij het 
bruggetje om de kaartverkoop te regelen en routinier Piet Spoelstra stond bij het hek bij boer 
De Vries om mensen tegen te houden die via de achteringang zonder kaartje naar binnen 
wilden sluipen. Het publiek was uitgedost in onze clubkleuren en applaudisseerden voor elk 
punt.  
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Koos Nederhoed zat als scheidsrechter op een verhoogde scheidsrechtersstoel die door onze 
handige groundsmen Cor de Jong en Henk Eiling in elkaar was geknutseld. Koos  stopt  
binnenkort als scheidsrechter bij het volleybal maar wilde graag nog ‘hoog’ fluiten bij het 
tennis. Johan Steenbeek, onze PR-man en altijd bezig met vernieuwing, had via marktplaats 
een 2e hands Hawk-eye op de kop getikt. Cnies Smit had na de verhuizing nog een oude tv 
over zodat het publiek mee kon kijken als spelers een challenge wensten. De Hawk-eye 
werkte een beetje in IJlster voordeel want Jasper en Yvar Nederhoed, jeugd die goed met de 
moderne spulletjes  om kan gaan, hadden de Hawk-eye zodanig gemanipuleerd dat als onze 
ballen 30 centimeter uit gingen deze toch in de herhaling boven op de lijn ploften. En 
scheidsrechter beslist, toch!!  
 
Tot mijn grote blijdschap zag ik in mijn droom, ja het was een beetje wazig, de spelers van het 
team van Pieter Bult die zich hadden aangeboden om als ballen’jongens’ op te treden.  
 
Prachtig. Teamlid Henk Nijland was daartoe zelfs verplicht, hij had een werkstraf opgelegd 
gekregen van staatssecretaris Kwiebes omdat er verdenkingen waren dat Henk naar de pers 
had gelekt over de wantoestanden bij de Belastingdienst.  
 
En de spelers, ik zag het niet heel duidelijk in mijn droom want het was weer wazig, van 
volgens mij van het team van Dirk Slot waren ook al actief. Als wij ook maar een klein beetje 
zweet op ons hoofd of in onze handen hadden stonden zij klaar met de handdoek zodat we 
dat af konden vegen. Heel attent.  
 
Anne Bakker had namens de kantinecommissie twee koelkasten opgetrommeld bij broer 
Tjerk, afkomstig uit ingeruilde bootjes, die bij de mooie bankjes van Maat stonden en waarin 
allerlei verfrissingen voor ons zaten. En ik zag onze echtgenotes, maar dat was ook een 
beetje onduidelijk want het konden ook dames van de datingssite second-love zijn, met 
parasols klaar staan om ons tijdens de pauzes uit de zon te houden. Harre Medemblik werd  
zelfs door één van hen gemasseerd vanwege kramp ondanks dat hij tegenwoordig 
businessclass vliegt waardoor hij nog beter uitgerust aan de wedstrijd kan beginnen.  
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Dominicus Bouma zag ik ook duidelijk staan. Hij had alle tics van Rafaël Nadal bestudeerd en 
zat ook eerst aan zijn onderbroek, zijn oor, zijn neus etc. voordat hij weer een van zijn 
verwoestende opslagen produceerde. Het zag er allemaal professioneel uit en ik was trots op 
mijn team, voor zover dat gevoel in een droom kan bestaan.   
 
Naast al deze verbeteringen zag ik dat onze houten scorebordjes natuurlijk niet waren 
aangepast. Zij zijn het handelsmerk van LTC IJlst. Ze blonken in de zon en gaven de score 
weer. Echter ook grote schrik want ik zag op de bordjes bij ‘thuis’ nog geen enkele game 
staan, laat staan een zwart klepje, ten teken dat er een set binnen was gehaald. Ik kreeg het 
spookbenauwd en voelde een enorme teleurstelling. Badend in het zweet werd ik wakker. Wat 
een naar slot van deze mooie droom.  
 
Gelukkig herpakte ik mezelf en een bekende uitdrukking kwam in mijn gedachten naar boven; 
Dromen zijn bedrog. En daar hoop ik ook maar op. Als alles in de competitie nu straks het 
tegenovergestelde is aan mijn droom dan kunnen de professionele randzaken achterwege 
blijven en komen er wel punten op het scorebord. We hopen op een mooi tennisseizoen. 
 
Hans J ZH1 
 
 
 

 
TOP 10 RATING BEGIN 2017 

 
HEREN TOP 10 ENKEL   DAMES TOP 10 ENKEL  
Jesper Nederhoed 4.3017  Afke Jansma-Heslinga 4.9239 
Hans Jansma 5.2408  Alie de Jong-Terpstra 5.1114 

Nard Postma 5.3578  Margriet 
vd Werf-
Zonderland 5.8342 

Yvar Nederhoed 5.5522  Japke Postma 6.1824 
Frank Gort 5.9729  Jeltje de Vries-van Dyk 6.4084 
Huib Ellemers 6.2243  Durkje Bouma-Zandstra 6.5042 
Willem Spoelstra 6.2383  Carmen Lansink 7.1695 
Cor de Jong 6.2460  Anneke van Wagtendonk 7.1716 
Dominicus Bouma 6.3859  A Smit 7.1923 
Jeroen Brink 6.4083  J Ysebaart-Rientsma 7.1978 

       

HEREN TOP 10 DUBBEL   DAMES TOP 10 DUBBEL  
Jesper Nederhoed 4.2570  Marijke Slot-Zijlstra 4.6532 
Nard Postma 4.7673  Japke Postma 4.9386 
Yvar Nederhoed 5.5827  Susanne Slot 5.4615 
Hans Jansma 5.8223  Geertje Spoelstra-Rusticus 5.6103 
Johan Steenbeek 5.9242  Dieuwke Deen-Mous 5.6928 
Dirk Slot 6.0374  Anneke van Wagtendonk 5.8085 
Hein Quarré 6.0863  Tjitske de Boer-de Witte 6.1769 
Frank Gort 6.0918  Afke Jansma-Heslinga 6.1822 
Hardy Bremer 6.1524  J Ysebaart-Rientsma 6.1980 
Koos Nederhoed 6.1609  Martine Okkinga 6.2116 
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IN DE 
SCHIJNWERPER 

Iris mocht als beloftevolle jeugdtennisspeelster haar verhaal doen op de Algemene 
Ledenvergadering van LTC IJlst in 2015. Dit deed ze met verve en gebruikte daarbij als 
toelichting aansprekende filmpjes van haar trainingen. Ook kwamen haar trainers aan het 
woord. Omdat niet iedereen daar aanwezig was volgt hier nog eens haar relaas in 
interviewvorm. Inmiddels is Iris ook 2 jaar ouder geworden en dat is op deze leeftijd(13 jaar) te 
merken.  
 
De afspraak voor een interview met Iris was al lang met haar en haar moeder Wiepie 
gemaakt. Door het wegvallen van de herfsteditie van het clubblad werd deze helaas naar 
voren geschoven. Maar dinsdag 7 februari was het zover. In een gure en striemende 
sneeuwbui werd de weg gevonden naar het landelijk in de Eendrachtpolder gelegen huis en 
bedrijf van de familie Zijsling. Het welkom was hartverwarmend en de koffie lekker. 

In het interview werd de Friese taal 
gebezigd. Helaas is de redacteur 
schriftelijk het Frysk niet machtig, wat 
jammer is voor it fjur van sommige 
opmerkingen. Het zij zo. 
 
Vooraf kwam de vraag op hoe de 
familiebanden van de Zijslings zouden 
zijn. Er zijn vele met deze 
achternaam. Uit de toelichting van 
moeder Wiepie blijkt dat het een echt, 
IJlster familie is, met hechte banden 
onderling en met Drylts. Denk daarbij 
o.a. aan Siebo als schipper op het 
IJlster Skutsje en Ypy als regisseur 
van de succesvolle openluchtspelen 
in het kader van Drylts 750 jaar. Maar 
ook aan vader Cees zelf die o.a. lid is 
van het IJsclubbestuur en een 
belangrijke logistieke en creatieve 
steen bijdraagt aan de realisatie van 
de openlucht spektakels. De laatste 

keer als vertrekplaats van de preamen. Een actieve en bij de gemeenschap betrokken familie. 
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Dat de familie nog groter lijkt wordt duidelijk als de matenploeg ter sprake komt. Men trekt 
sterk en hecht met elkaar op, wat b.v. ook tot uitdrukking komt in het gezamenlijk volgen van 
tennisles. Daarnaast noemt moeder Wiepie hun huis een instuif, waar veel inloop is, en de 
stilte opvalt als dit niet gebeurt. 
 
Iris geeft aan graag onderdeel te zijn van het “Zysling gebeuren”, maar daarnaast ook haar 
eigen weg wil volgen. (Noot redactie: het zou raar zijn als een (pre-)puber dit niet zou willen.) 
De zaak (Cees Zijsling Techniek) is natuurlijk voor de contacten en de sfeer ook een 
bepalende factor.  
 
Iris groeit op in een dynamische omgeving waarin vader Cees creatief met staal en meer  
objecten maakt en uitvindingen doet, die aansluiten bij de vraag, maar die hij en zijn team ook 
iets extra’s meegeven. De IJlster pream, het monument op het Starteiland in het Sneekermeer 
en de valkwasstraat zijn hier mooie voorbeelden van.  
  
Moeder Wiepie verzorgt de administratie en contacten. Ze heeft zich enige tijd volledig aan de 
opvoeding van de kinderen gegeven, maar wilde weer iets meer betekenen, en werkt daarom 
sinds enige tijd  naast de steun in het bedrijf ook als zorg assistent in het ziekenhuis. Dit geeft 
haar veel bevrediging.  
 

Broer Frank (18) maakt het gezin compleet. Iris 
vertelt dat haar broer waarschijnlijk het bedrijf gaat 
overnemen, Zijzelf weet nog niet wat ze later wil 
worden.  
De sportieve inslag zit meer in de lijn van de 
familie van moeder Wiepie, maar de het 
prestatiegerichte komt van beide kanten. Verliezen 
met Tractor Pulling met  eigenaar Cees 35 jaar 
aan het stuur, kwam in Cees’ vocabulaire niet 
voor.  Mooie successen zijn behaald, maar het 
sportief en zakelijk moeten/willen presteren heeft 
ook een keerzijde. Daarom is het prettig dat hij 
met een ferme mindfullness wandeling zo nu en 
dan zijn hoofd schoon kan lopen. 
 
Dat het interview eigenlijk alleen maar op deze 
avond kon geeft wel aan in wat voor gevuld 
weekschema Iris (en haar ouders) leven. De 
bewuste keuze voor het (willen) bedrijven van 
sport op een zo hoog mogelijk niveau is rond haar 
8/9 jaar gemaakt. Het was een keuze tussen 

schaatsen en tennis. Het werd tennis. Daarvoor had ze bij gym en op kaatsen en volleybal al 
laten zien dat ze meer dan gemiddeld sportief was aangelegd, maar vooral ook een sterke 
ambitie c.q. prestatiemotivatie liet zien. 
 
Iris vertelt dat ze met haar winnersmentaliteit vroeger wel eens tegen teamgenoten opliep, die 
minder fanatiek het spelletje speelden. Mede daarom koos ze uiteindelijk een individuele 
sport. 
 
Haar tenniscarrière begon in IJlst, waar haar potentiele mogelijkheden voor tennis, opvielen bij 
trainer Raoul. De volgende stap was het volgen van een selectiedag. Iris werd geselecteerd 
en in overleg met haar ouders werd besloten er voor te gaan. Raoul bleef haar trainer, maar 
daarnaast kwamen anderen waaronder Arnoud Bulthuis. Techniek, conditie, spelinzicht 
werden als onderwerpen opgepakt.  
 
Ook droeg/draagt Mark van der Meulen als personal coach een steen bij aan de ontwikkeling 
van Iris als tennisser. Dit is via Kiki Bremer wat ongemerkt ontstaan, aldus Iris en moeder 
Wiepie, maar loopt inmiddels al een aantal jaren.  
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Ouders zijn voor een sportieve ontwikkeling ook 
een belangrijke partij. Voor zowel de motivatie als 
de middelen. Het gezin en Iris hebben er veel voor 
over.  
Het hebben van verschillende trainers kan tot 
verbetering van de prestaties leiden op fysiek en 
mentaal vlak, maar kunnen je als meisje van 13 
ook verwarren. Dit is een leerproces waar de 
echte (top-)sporter (met steun) boven uitstijgt en 
zelf leert wat de juiste weg is. De 7 op haar pas 
wordt vast lager. 
 
Tegelijk kom je soms ook wat tegen. B.v. een 
vriendje die ook met (top)sport wil presteren. 
(Noot redactie: Je zit in ieder geval op dezelfde 
golflengte.) 
Tegelijk is er ook meer, School, vriendinnen. Iris 
vertelt dat ze als profiel VMBO/kader volgt. Het 
relatief makkelijk aan kunnen van de leerstof geeft 
ruimte voor de sport. De school werkt goed mee 
en geeft extra ruimte aan de trainingsuren. Het 
geheel maakt dat haar hoofd niet volloopt, 
 
Wat boeit haar naast de sport nog meer? Kijken 
naar GTST. Nee, boeken zijn niet haar ding, zegt Iris.  

 
Voor wat mogen ze haar ’s nachts wakker maken: IJs en 
fricandel…… 
Een geheimpje is dat Sytze de Vries haar heeft gevraagd voor 
gemengd dubbel, zodra ze speelgerechtigd is bij de 
volwassenen. Het lijkt Iris wel wat.(Noot redactie: Het is 
voorstelbaar dat er meer gegadigden zijn/komen. Sytze mag 
nog wel even oefenen.)  
Tijdens het interview kwam een verloren wedstrijd als 
onderwerp naar voren. Hoe kon dat nou? Een mindere speelster 
en alleen maar loppen!  Over de fysieke en/of mentale oorzaak 
wordt gedacht.  
 
Het redactionele tenniskenniscentrum heeft hier ongevraagd 
ook over nagedacht en komt tot het volgende: 
- Verliezen maakt je sterker 
- Wat nou als je een keer verliest, het was vast niet je dag 
- Vergeten 
- Verliezen is wat nog niet lukt 
- Denk positief 
- Er is nooit 1 oorzaak, altijd een 
combinatie van factoren 
- Versterk wat werkt en waar je 
goed in bent 

- Je kan het, waar je plafond ook ligt 
- Je bent meer dan een (top)sporter, nl. een stoer meisje van 

13 

Iris, Bedankt voor het interview en veel succes met je sport- en 
schoolcarrière.  
 
JS/redactie. 
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CONTRIBUTIE 2017 
 

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 5 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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JENTE BULHUIS 
 
Hoi! 
 
Mijn naam is Jente Bulthuis, ik ben 19 jaar en woon in Groningen. Ik studeer de studie 
sportkunde aan de Hanze Hoge school. Ik zit nu in het derde jaar van deze opleiding en hoop 
in het volgend studiejaar mijn diploma te behalen. Ik tennis al vanaf jongs af aan en heb een 
grote tennispassie. Hierdoor heb ik vorig jaar, naast mijn huidige opleiding, de tennisopleiding 
gevolgd.  
 
Ik heb met veel plezier 2 dagen tennisles gegeven bij tennisvereniging GLTB te Groningen. In 
het komend zomerseizoen ga ik de jeugd bij tennisvereniging LTC IJlst lesgeven, waar ik 
super veel zin in heb!  
 
Ik hoop de jeugd op een leuke/enthousiaste wijze het tennis aan te leren en te verbeteren.  
Ik zie jullie in april! 
 
 

IDA BOUMA 
 
Dag! 
 
Mijn naam is Ida Bouma en ik ben 53 jaar jong en woonachtig te Sneek. 
Ik tennis al vanaf mijn 8ste jaar en heb in 1995 van mijn hobby mijn werk gemaakt en ben ik 
werkzaam als tennislerares. Ik heb bij diverse tennisverenigingen in Friesland gewerkt en de 
laatste 13 jaar (!) geef ik les bij mijn eigen club De Vliegende Bal. Daar geef ik de laatste jaren 
les  aan de senioren en neem ik de coördinatie van de trainingen voor mijn rekening. Verder 
ben ik adviserend lid van de recreatiecommissie en van de commissie nieuwe leden. Sinds 
november 2016 ben ik ook drie dagen in de week werkzaam op Sinne als  
onderwijsassistente. Sinne is een school voor speciaal onderwijs. 
 
De samenwerking tussen de Vliegende Bal en mijzelf bevalt uitermate goed, maar na zo veel 
jaren bij deze vereniging te hebben gewerkt, is het ook goed om een kleine switch te maken.  
Ik blijf weliswaar nog trainingen verzorgen in Sneek, maar heb ook erg veel zin om in IJlst te 
komen werken en hoop uiteraard dat we een mooie en goede samenwerking met elkaar gaan 
krijgen. 
Ik zie jullie graag in april in IJlst! 
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HET VRIJDAG-OCHTEND TENNIS 
 

Vrijdag 31 maartl 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 4 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/of ochtenden is zeker voor nieuwe leden een hele goede 
manier om kennis te maken met andere leden van onze vereniging.  
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 SAMENWERKING L.T.C. IJLST EN TENNIS ACADEMIE 
FRIESLAND 

 
Tennis Academie Friesland is een jonge organisatie maar heeft ervaren 
leraren die veel kennis  hebben in het geven van jeugd en senioren 
trainingen en het organiseren van extra activiteiten in 
samenspraak met de verenigingen. 

Tennis Academie Friesland is in 2016 opgericht door  Arnoud 
Bulthuis, Jack Driessen en Wilco Veltien die samen met 
diverse collega’s de tennissport binnen Sud West Fryslân willen 
verbinden. 

Op dit moment verzorgt Tennis Academie Friesland voor 6 verenigingen in de regio de 
tennislessen.   De komende jaren willen we meer tennisverenigingen binden om samen 
binnen Sud West Fryslân veel leuke activiteiten en evenementen voor jong en oud te 
organiseren.  

In samenspraak met het bestuur willen we naast een goed lesprogramma diverse leuke 
activiteiten organiseren om samen nog meer plezier aan de sport te beleven. L.T.C. IJlst heeft 
een prachtig tennispark en veel actieve leden dus willen we graag met jullie deze uitdaging 
aangaan. 

De afgelopen jaren heeft Raoul Lockhorst met veel enthousiasme de trainingen voor de jeugd 
en senioren leden van de vereniging verzorgt. Hij gaat binnen Tennis Academie Friesland 
vanaf het voorjaar voor enkele andere verenigingen in de regio de trainingen verzorgen. 

Vanaf het voorjaar gaan Ida Bouma en Jente Bulthuis de trainingen op de vereniging geven. 
Ida Bouma zal op maandagavond de lessen aan de senioren verzorgen . Zij  heeft een 
enorme staat van dienst  als recreatietrainster van de Vliegende Bal.   

Daarnaast vinden we het heel leuk om te melden dat Jente Bulthuis de trainingen voor de 
jeugdspelers op de vrijdagmiddag gaat geven. Jente Bulthuis speelt zelf al enkele jaren op 
hoog niveau en verzorgt naast haar opleiding de jeugdtrainingen voor enkele Groninger 
tennisverenigingen. Ze wil de jeugdspelers van L.T.C. IJlst enthousiasmeren voor de prachtige 
tennissport. 

Samen gaan ze met het bestuur en de commissie de verenging verder uitbouwen . 

TENNISLESSEN 
 
Opgeven voor de tennislessen kan digitaal via www.tennisacademiefriesland.nl . 

We verzorgen de tennislessen veelal in groepsverband van 4 of 8 spelers maar het is zeker 
mogelijk bij ons een privé les of duo training te volgen. We informeren je graag over de 
mogelijkheden. 

Ida Bouman  IdaBouma@home.nl   06-23214298 
Jente Bulthuis            JenteBulthuis@live.nl  06-37173230 
 
We zien jullie graag op de tennisbanen in IJlst   

Met sportieve groet, 

Het team van Tennis Academie Friesland  

Volg voor meer informatie onze website en facebook pagina 
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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 S.B. Slot Galamagracht 2 06-24 68 23 83 

susanne_slot@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 
Vacature 

Uilenburg  9 
 

53 33 31 c-wagenaar@home.nl 
 

Technische Commissie    
Voorzitter A. de Boer Wilhelminastraat 2a 06-29 30 64 04 

abelenstra5@hotmail.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 
 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 
kantineltcijlst@gmail.com 

   

Afvaardiging Bestuur A.M. Huisman Ald Rien 20 (Oosthem) 06-29 42 44 94 
annemarijkehuisman92@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 
 J. de Jong W.M. Oppedijkstraat 9 06- 52 60 15 81  

jildertdejong@hotmail.com 
 H. Eiling Uilenburg 4 53 18 93   h.eiling@kpnplanet.nl 
    
Tennisles    
Tennis Academie Friesland 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 R. Bosma De Smak 4 06-14 53 51 38 

rudybosma@gmail.com 
    
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 Keetman Simmerdyk 2 Sneek 41 20 04 
Complex LTC IJLST  Terpen 2 53 24 30 
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