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VAN DE VOORZITTER 

 
De bijdrage aan het clubblad ben ik eerder wel begonnen met het actuele weerbericht op het 
mom De bijdrage aan het clubblad ben ik eerder wel begonnen met het actuele weerbericht op 
het moment van schrijven. Ik wil dat nog één keer doen, het is nu 27 februari 2018 en ja hoor, 
na een paar dagen vorst gaat het nu ook sneeuwen in IJlst. 
 
Prachtig voor de schaatsers onder ons, dus geniet ervan de komende dagen op een veilige 
ijsbaan! 
Want ja beste mensen, het is dus al bijna april en dan beginnen de activiteiten ter 
voorbereiding op het nieuwe tennisseizoen weer. Maak in jullie agenda dus alvast een beetje 
ruimte om de baan- en kantinecommissie even voort te helpen met het prepareren van banen 
en/of het schoonmaken van onze kantine. Zie hiervoor ook de club-agenda die in dit blad is 
opgenomen. 
 
Een iets ander clubblad dan jullie gewend zijn. Jullie mening over vorm en inhoud van het 
clubblad is gevraagd, zie het eerdere bericht van Dirk Slot. Jullie kunnen hier ook over lezen in 
het jaarverslag. 
 
Wij zijn benieuwd naar jullie reacties en voorstellen, maar voor dit keer dus een sober clubblad 
met vooral informatie over roosters, competities, onze club-agenda, het verslag van de 
ledenvergadering enz. 
 
Op de jaarlijkse ledenvergadering is dit keer een besluit genomen over verhoging van de 
contributie. Voor volwassenen gaat de contributie met € 10 omhoog, tot een bedrag van € 100. 
(andere bedragen en de regeling voor gezinskorting wijzigen niet.) 
De vergadering was algemeen van mening dat dit acceptabel is, wij hopen dat ieder daar 
begrip voor op kan brengen. Een verhoging van contributie – voor het eerst sinds 2009 (!) – 
vinden wij verstandig omdat het ledental afgelopen jaren is afgenomen terwijl de kosten – 
vooral voor het onderhoud van de banen – zijn gestegen. Gelukkig hebben wij nog steeds 221 
leden, w.o. 20 jeugdleden. 
 
De website is vorig jaar helemaal vernieuwd maar om daar meer reuring over onze activiteiten 
als tennisvereniging op te zien, is ook jullie medewerking echt belangrijk! 
Dus leden (of aanvoerders) wanneer jullie iets kwijt willen over de leuke, grappige of anders 
positieve ervaringen op en rond de tennisbanen in dit seizoen, de competities of 
clubkampioenschappen. Stuur even een bericht in Word aan leden van onze PR-commissie 
en voor plaatsing wordt gezorgd. (heb je kritiek of negatieve ervaringen waar je het over wil 
hebben, kom dan a.u.b. eerst even bij de bestuur- of commissieleden langs!) 

                       
Rest mij ons 
allemaal opnieuw 
veel plezier en 
een sportief 
zomerseizoen toe 
te wensen. Tot 
ziens op De Terp! 
 
Henk Nijland 
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TEAMS VOORJAARSCOMPETITIE 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdagmiddag Woensdagavond Donderdagmiddag Vrijdagavond Zaterdag Zaterdag 

        
DID 1 2e klasse H1 35+ 4e klasse DOD1 Hfdklasse GD 1  1e klasse ZH 1 35+ 1e klasse GD 1 3e klasse  

Geertje Spoelstra Henk Haanstra(A) Afke Jansma(A) Susanne Slot(A) Hans Jansma(A) Johan Frankena(A) 

Klaske Zijsling Jan Snoek Alie de Jong Anne Bakker Cor de Jong Jitze Floris 
Anneke v. 
Wagtendonk 

Kees de Koning Durkje Bouma Abe de Boer Dominicus Bouma Harrie Tolsma 

Tine Bakker Arno Bos Erna Kaptein Arnold Wessels Canisius Smit Christien Frankena 
Dieuwke Deen(A) Corneel Timmersmans(A) Japke Postma  Koos Nederhoed Kiki Bremer 

    GD 2 1e klasse Harre Medemblik Marrit Sterk 
DID 2 5e klasse H2 35+ 5e klasse DOD2 1e klasse Auke de Jong(A)    
Ria v.d. Zee(A) Roland Veldkamp(A) Andriesje Smit(A) Mark Poeisz ZH 2 35+ 3e klasse 

Rennie Veldman Wytze Riemersma Maaike Zijlstra Marijke Slot Dirk Slot(A)   

Thea v.d. Kallen Johan Frankena Annie Postma Jannie Koopman Sytze de Vries   

Jacoba Tadema Pieter Talsma Ingrid Mollinga Wiepie Oppedijk Bart Remery   

Lizzy Konings Bouwe Sikma Jeltsje de Vries Rik Bekema Frank Gort   

Margreet Kroon Lammert Wiersma   Luko Koopman   

Emmy Bos  DOD3 1e klasse GD 3 2e klasse Evert Schreur   
   Margriet v.d. Werf(A) Elbrich de Jong(A)   

Dinsdagavond  Nel Attema Tjerk Bakker ZH 3 35+ 3e klasse 

   Tjitske de Boer Jildert de Jong Hardy Bremer(A)   
DID 2 5e klasse  Carmen Lansink Anneke Schraa Jurjen Albertsma   

Gethy Kroese(A)  Thea de Jong  Geert Nieveen   

Jannie Koopman   HD 4 5e klasse Willem Spoelstra   

Nellie de Vries  Donderdagavond Martijn Jansen Oege Damstra   

Wiepie Oppedijk   Henk Sybrandy    

   DOH1 50+ 1e klasse Jelle Gerbrandy ZH 4 35+ 4e klasse 

DID 2 5e klasse  Jan Riemersma(A) Rudy Bosma(A) Henk Nijland(A)   

Silvia Meeuwsen  Cor de Jong  Jan Toonstra   

Wendy de Reus  Leo de Graaf  Bouwe Wilkens   

Marrigje Albertsma  Hardy Bremer  Hans Postma   

Elisabeth Flapper  Marc van der Meulen  Pieter Bult   

Gerdi de Vries (A)       

   DOH2 50+ 3e klasse ZH1 4e klasse    

   Roelof Gebben(A)  Johan Steenbeek(A) 

   Piet Spoelstra  Riekel Koot   

   Fre Post  Erwin Kenter   

   Volkert Deen  Huib Ellemers   

   Jancko Schraa  John de Kroon   
Reservespelers senioren algemeen: Gosse Dijkstra     

Geeske Ykema 531521      

Marianne de Boer       

Johan Kaptein 06-21547094      

Jacco Greydanus 06-51689743      

Jos Jellema 06-10061964         
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DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR         
2018 

  SPEELDAGEN INHAALDAGEN 

WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 19 21 23 24 

MAANDAG  9-apr 16-
apr 

23-
apr 

 7-mei 14-
mei 

 28-
mei 

10-
mei 

21-
mei 

 11-
juni 

DINSDAG  10-
apr 

17-
apr 

24-
apr 

 8-mei 15-
mei 

22-
mei 

29-
mei 

10-
mei 

21-
mei 

5-juni  

WOENSDAG  11-
apr 

18-
apr 

25-
apr 

 9-mei 16-
mei 

23-
mei 

30-
mei 

10-
mei 

21-
mei 

6-juni  

DONDERDA
G 

5-apr 12-
apr 

19-
apr 

26-
apr 

  17-
mei 

24-
mei 

31-
mei 

10-
mei 

21-
mei 

7-juni  

VRIJDAG 6-apr 13-
apr 

20-
apr 

  11-
mei 

18-
mei 

25-
mei 

1-juni 10-
mei 

21-
mei 

8-juni  

ZATERDAG 7-apr 14-
apr 

21-apr  5-mei 12-
mei 

 26-
mei 

2-juni 10-
mei 

21-
mei 

9-juni  

ZONDAG 8-apr 15-apr 22-apr  6-mei 13-
mei 

 27-
mei 

3-juni 10-
mei 

21-
mei 

10-
juni 

 

 

Feestdagen in 2018 
Koningsdag: 27 april 

Hemelvaart: 10 mei 
Pinksteren: 20 en 21 mei 
Meer informatie over de Voorjaarscompetitie vind je op de website van de KNLTB.  
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AGENDA 2018 

Maart      
 27 dinsdag 09:00  grote schoonmaak kantine: komt allen!! 

 30 vrijdag 19:30  opening seizoen racket-avond + 

     uitdelen ballen en competitiepapieren 

April      

 3 dinsdag 19:00  1e koffie-avond (toss avond) 

 4 woensdag 09:30  1e koffie-ochtend 

 5 donderdag   start voorjaars competities 

 6 vrijdag 09:30  eerste koffieochtend 55+ 

 6 vrijdag 15:30  openingstoernooi jeugdleden 

 9 maandag   start lessen tennisacademie Friesland 

 22 zondag   zomercircuit jeugd 

Mei      

 13 zondag 13:30  invitatietoernooi 

 16 woensdag 19:00  start zomercompetitie 

 25 vrijdag 15:00  ladder toernooi jeugd 

Juni      

 2 zaterdag   laatste voorjaarscompetitiedag 

 11 maandag 19:00  start clubkampioenschappen dubbel 

 17 zondag 10:00  1e ronde Friesland Cup 

 21 donderdag 19:00  halve finales clubkampioenschappen dubbel 

 22 vrijdag 15:00  ladder toernooi jeugd 

 22 vrijdag 19:00  finales clubkampioenschappen dubbel +  

     huldiging kampioenen voorjaarscompetitie 

Juli      

 1 zondag 10:00  2e ronde Friesland Cup 

 2 maandag 19:00  start clubkampioenschappen enkel 

 12 donderdag 19:00  halve finales clubkampioenschappen enkel 

 14 zaterdag 15:00  clubkampioenschappen jeugd 

 13 vrijdag 19:00  finales clubkampioenschappen enkel 

augustus      

 10 vrijdag 19:00  thuisblijvers-toernooi (toss) 

september      

 7 vrijdag 19:00  ladiesnight 

 9 zondag 10:00  3e ronde Friesland Cup 

 10 maandag 19:00  start clubkampioenschappen mix 

 12 dinsdag 19:00  start najaarscompetitie 

 14 vrijdag 15:00  ladder toernooi jeugd 

 21 vrijdag 19:00  halve finales clubkampioenschappen mix 

 23 zondag 13:30  finales clubkampioenschappen mix 

oktober      

 9 dinsdag 19:00  slot koffie-avond (toss avond) 

 12 vrijdag 19:30  vrijwilligersavond 

 13 zaterdag 15:00  ouder-kind toernooi 
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 28 zaterdag   laatste competitiedag najaarscompetitie 
 

KANTINEDIENSTEN  TOERNOOIEN  EN  ANDERE  
ACTIVITEITEN  2018 

 
 

Hou de site goed in de gaten voor eventuele 
veranderingen!!!!! 

Datum Activiteit Tijd Tijd 

Woensdag 28 
maart 

Grote schoonmaak, komt allen! 09.00  

Vrijdag 
30 maart 

Opening seizoen racket-avond + 
uitdelen ballen/ competitiepapieren 

19.30  
Kantinedienst: TC  
 

 

?? Openingstoernooi Jeugd 15.00  
Kantinedienst: jeugdcommissie 

 

Dinsdag 
3 april 

1e toss-avond 
 

19.00  
Kantinedienst: zie rooster 

 

Woensdag  
4 april 

1e koffie-ochtend dames 9.30 
Kantinedienst: regelt de groep zelf 

 

Vrijdag  
6 april 

1e koffie-ochtend 55+ heren 9.30  
Kantinedienst: regelt de groep zelf 

 

?? Ladder toernooi jeugd 15.00 
Kantinedienst: jeugdcommissie 

 

?? Invitatietoernooi 
 

13.30 
Nellie de Vries 

16.00 
L.J. Wiersma 

?? Ladder toernooi jeugd Kantinedienst: jeugdcommissie  

Zondag 17 juni 1ste ronde Friesland cup 09.15-12.00 
D. Schilstra 

12.00-15.00 
H. Ellemers 

15.00- eind 
B. Remery 

Zondag 1 juli 2de ronde Friesland cup 09.15-12.00 
L. Wijbrandi 

12.00-15.00 
E. Flapper 

15.00- eind 
Auke de Jong 

?? Clubkampioenschappen jeugd 09.30  
Kantinedienst: jeugdcommissie 

 

Vrijdag 
10 augustus 

Thuisblijvers-toernooi 19.30 
Abe de Boer 

21.00 
J. Gerbrandy 

Donderdag 
6  september 

Ladies Day IJlst 9.30 
Kantinedienst: regelt de groep zelf 

 

Vrijdag 7 
september 

Ladiesnight 19.00  

Zondag 9 
september 

3de ronde Friesland cup 09.15-12.00  
K. de Kroon 

12.00-15.00 
P. Talsma 

15.00-eind 
A. Wessels 

?? Start najaarscompetitie Kantinediensten worden door de 
teams zelf geregeld 

 

?? Laddertoernooi Jeugd 15.00 
Kantinedienst: jeugdcommissie 

 

?? Slotavond jeugd + Disco 19.00 
 

 

Dinsdag 
9 oktober 

Slot toss-avond Zie toss rooster  

Vrijdag  
12 oktober 

Vrijwilligersavond 19.30 
Kantinedienst: TC 

 

?? Ouder-kind toernooi 19.30  
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KANTINEDIENSTEN TIJDENS DE 
COMPETITIEWEDSTRIJDEN 2018. 

 

* = een verwijzing naar het Toss-rooster 

 
 

 
 

 Naam Telefoon Naam Telefoon 

Donderdag 18.30-21.00  21.00-einde  
05-04 L. Wijbrandi 06-15276285 L. Koopman 06-54347727 
12-04 S. Meeuwsen 06-28414715 J. Steenbeek 06-20047103 
19-04 W. van der Neut-de 

Reus 
06-14414853 R. Koot 06-34434991 

26-04 M. Albertsma 06-41849085 E. Kenter 06-23435085 
17-05 E. Flapper 06-46465353 H. Ellemers 06-19263094 
24-05 G. de Vries 06-53250351 J. de Kroon 0515-424635 
31-05 N. de Vries 0515-850396 M. Jansen 06-30733673 

 

                                                                         
 
 
 

                   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  
07-04 G. Dijkstra 0515-531754 J. de Jong 06-52601581 W. Riemersma 0515-531463 
14-04 V. Deen 0515-532361 T. Bakker 06-10040820 P. Talsma 06-53971660 
21-04 F. Post 0515-531223 E. de Jong 06-10374300 L. Wiersma 0515-533044 
05-05 P. Spoelstra 0515-531680 A. Wessels 06-42117232 C. Timmermans 06-51319342 
12-05 R. Gebben 0515-532158 H. Sijbrandi x J. Schraa 0515-531930 
26-05 M. Slot 0515-531754 S. Slot 06-24682383 M. van der Meulen 0515-531617 
02-06 A. Bakker 06-53148924 A. de Boer 06-29306404 J. Riemersma 06-22738858 

 
 
 
 
 
 

 Naam Telefoon Naam Telefoon 
Dinsdag 18.30 - 21.00  21.00-einde  
10-04  Marrit Sterk * 06-20637074 Kiki Bremer * 06-54771068 
17-04 Christien Frankena * 0515-532692 Jitse Floris * 0515-532287 
24-04 Harrie Tolsma * 06-30151413 Johan Frankena * 0515-532692 
08-05 Canisius Smit* 0515-532377 Jan Toonstra * 0515-421135 
15-05 Koos Nederhoed * 0515-531808 Bouwe Wilkens * 0515-532302 
22-05 Hans Jansma * x Hans Postma * x 
29-05 Japke Postma * 06-24476809 Pieter Bult * 06-22421242 

 Naam Telefoon Naam Telefoon 

Woensdag 18.30u-21.00u  21.00u-einde  
11-04 G. Spoelstra 0515-531680 B. Remery 06-54750663 
18-04 K. Zijsling 0515-424603 O. Damstra 0515-532835 
25-04 A. van Wagtendonk 0515-533050 G. Nieveen 06-46178120 
09-05 T. Bakker x J. Albertsma 0515-532919 
16-05 D. Deen 0515-532361 H. Bremer 06-24954900 
23-05 R. van der Zee 0515-533712 W. Spoelstra 06-14703127 
30-05 R. Veldman x F. Gort 0515-533282 

 Naam Telefoon Naam Telefoon 

Vrijdag 18.30-21.00  21.00-einde 
06-04 J. Koopman 0515-532689 H. Haanstra 015-412065 
13-04 G. Kroese-Koopman 0515-430780 J. Snoek 0515-532575 
20-04 M. Zijlstra x C. de Koning 0515-531263 
11-05 A. Postma 06-14836171 A. Bos 0515-421052 
18-05 I. Mollinga 0515-856486 B. Sikma 0515-425687 
25-05 J. de Vries-van Dijk 0515-532545 R. Veldkamp 0515-857507 
01-06 A. Smit 0515-532377 L. de Graaf 0515-533862 
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KANTINEDIENSTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
DUBBEL  A & B 2018 

Dag  Datum 18.30-21.00 Telefoon 21.00-einde Telefoon 
Maandag 11 juni E. Kaptein 0515-569633 Y. Nederhoed 0515-531808 
Dinsdag 12 juni J. Jellema 0515-416916 A. Kramer 06-42552127 
Woensdag 13 juni B. Aalvanger x E. Schreur 06-12992722 
Donderdag 14 juni M. van der Werf-

Zonderland 
0515-532035 S. Bakker 0515-531983 

Vrijdag  15 juni J. Kaptein 0515-569633 T. Schreur 06-52350673 
Zaterdag 16 juni E. Timmermans 06-51319342 J. de Vries 06-22682338 
Zondag 17 juni S. Beerda-Roosendaal 0515-532919 G. Nieveen 06-46178120 
Maandag 18 juni G. Ykema 0515-531521 R. Bosma 06-14535138 
Dinsdag 19 juni R. Tulner 0515-460581 J. Gerbrandy 06-24609080 
Woensdag 20 juni M. de Kroon 0515-532874 R. Bekema 06-42631334 
Donderdag 
Halve finale 

21 juni C. Lansink 0515-533331 A. de Jong 06-55812094 

Vrijdag 
Finale 

22 juni N. Postma 06-48584934 M. Poiesz 06-14512288 

 
KANTINEDIENSTEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

ENKEL  A & B 2018 
Dag Datum 18.30-21.00 Telefoon 21.00- eind Telefoon 
Maandag 2 juli A. Kooistra x S. Zijsling 0515-532707 
Dinsdag 3 juli B. Aalvanger x R. de Vries 0515-532545 
Woensdag 4 juli E. Bekema-Kuipers 06-44663713 F. Klok 0515-532423 
Donderdag  5 juli M. Hoekstra 06-51875171 L. Snippe 0515-533368 
Vrijdag 6 juli M. Bouma-Kuipers 06-41271038 A. van der Kallen 0515-421143 
Zaterdag 7 juli A.M. Huisman 06-29424494 R. de Boer 0515-531557 
Zondag 8 juli T. Bakker 06-24213601 W. Nijland 0515-531638 
Maandag 9 juli M. de Boer 0515-531557 K. van den Akker 06-45006033 
Dinsdag 10 juli K. Gerritsma 06-27445055 A. Zijsling 0515-532876 
Woensdag 11 juli A. Jansma x J. Frankena 0515-532692 
Donderdag 
Halve finale 

12 juli E. Postma 0515-533166 S. de Vries 06-14350662 

Vrijdag 
Finale 

13 juli H. Quarré  0515-531961 J. Greydanus 06-51689743 

 

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

 

* met een eventuele uitloop op zaterdag wordt in de week een dienst geregeld.  

 

 
 
 
 

 
 

 

Dag Datum 18.30-21.00 Tel. nr. 21.00-eind Tel. nr. 
Maandag  10 september C. Greiner-Huisman 0515-532438 H. Eigenraam 0515-432199 
Dinsdag 11 september H. Stedehouder-van 

der Werf 
x A. van Houten 06-53477377 

Woensdag 12 september M. Dijk 0515-415702 W. Buikstra 0515-532953 
Donderdag  13 september I. Gorter Kooldijk x R. Steenbeek 06-10019283 
Vrijdag 14 september T. de Boer-de Witte 0515-532255 W. de Boer 0515-533789 
Zaterdag 15 september T. de Jong-Haitjema 0515-531704 G. de Jong 0515-531704 
Zondag 16 september A. Tijmensma 06-14115700 R. Bootsma 0618362806 
Maandag 17 september R. Bootsma 06-15211077 J. Floris 0515-532287 
Dinsdag 18 september  L. van Schepen 0515-533139 F. Post 0515-532322 
Woensdag 19 september G. Bouma 06-53849361 B. de Boer 06-28071377 
Donderdag 20 september J. Posthuma 06-10661518 A. Kuypers 0515-532434 
Vrijdag 
Halve finale 

21 september M. Zwiggelaar 0622068410 J. Nederhoed 06-81019481 

Zaterdag 22 september: eventueel uitloop * 
Zondag Finale  
13.30 – 18.00 

23 september M. Okkinga 
R. Kuivenhoven 

0515-531961 
06-23187233 

18.00 – eind: leden van 
kantinecommissie 
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KANTINEROOSTER VOOR DE DINSDAG TOSS-
AVONDEN 2018 

Op dinsdag  27 maart 2018 starten we weer met de toss-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 te worden). Degene die afsluit, deponeert het etui weer 
bij Alie de Jong in de brievenbus.  
 
Bij verhindering graag onderling ruilen. Ook even doorgeven op kantineltcijlst@gmail.com.  
Let op! Diensten met een (*) vinden plaats tijdens competitie of clubkampioenschappen. 
Bij deze dienst moet hij/zij om 18.30 aanwezig zijn. Dit verwijst tevens naar het rooster van 
de clubkampioenschappen/ competitie.  
 
 

 

Datum 18.30(*)/ 19.00 - 21.00u Telefoon 21.00- einde Telefoon 
03-04  A. Schraa 06-42322776 J. Steenbeek 06-20047103 
10-04* M. Sterk 06-20637074 K. Bremer 06-54771068 
17-04* C. Frankena 0515-532692 J. Floris 0515-532287 
24-04* H. Tolsma 06-30151413 J. Frankena 0515-532692 
01-05 T. van der Kallen X J. de Jong 06-52601581 
08-05* C. Smit 0515-532377 J. Toonstra 0515-421135 
15-05* K. Nederhoed 0515-531808 B. Wilkens 0515-532302 
22-05* H. Jansma X H. Postma x 
29-05* J. Postma 06-24476809 P. Bult 06-22421242 
05-06 N. Attema 06-10249507 M. Damstra 06-51395025 
12-06* J. Jellema 0515-416916 A. Kramer 06-42552127 
19-06* R. Tulner 0515-460581 J. Gerbrandy 06-24609080 
26-06 J. Metselaar-Hefferich 0515-413566 R. Koot 06-34434991 
03-07* B. Aalvanger x R. de Vries 0515-532545 
10-07* K. Gerritsma 06-27445055 A. Zijsling 0515-532876 
17-07 W. Schraa 06-14201173 A. de Jong 06-55812094 
24-07 M. Brink-Hamersma 0515-531393 R. Bosma 06-14535138 
31-07 M. Mulder- van der Veen 0515-531634 J. Snoek 0515-532527 
07-08 W. Oppedijk 0515-533905 S. de Vries 06-14350662 
14-08 C. Frankena 0515-532692 E. Schreur 06-12992722 
21-08 J. Groothuis 06-23082278 H. Bremer 06-24954900 
28-08 E. Bos x R. Veldkamp 0515-857507 
04-09 E. Timmermans 06-51319342 A. Bos 0515-421052 
11-09* H. Stedehouder- van der 

Werf 
x A. van Houten 06-53477377 

18-09* L. van Schepen 0515-533139 F. Post 0515-532322 
25-09 A. Bakker 06-53148929 T. Bakker 06-10040820 
02-10 A.M. Huisman 06-29424494 L. de Graaf 0515-533862 
09-10 
Slotavond  

H. Jansma x F. Gort 0515-533282 
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SCHOONMAAKOOSTER VOOR 2018. 
 

Alle schoonmaakdagen worden op vrijdag ingedeeld. 
Alle schoonmaakdagen zijn in onderstaand rooster op vrijdag ingedeeld. Kun je niet op de 
ingeplande datum, probeer dan samen een ander tijdstip te vinden of zoek vervanging. 
 
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 plek zetten. 
8. Als de ramen buiten worden gelapt, ook buiten het terras aanvegen (i.v.m. gravel/ sigaretten 
etc.)  
9. De toiletten en de douches hoeven niet schoongemaakt te worden.  
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Dag Namen Telefoonnummer(s) Ramen 
April    
6 M. Jansen & A. Jansma 06-30733673 - x Binnen 
13 H. Jansma & J. Jellema  x -0515-416916 Buiten 
20 E. de Jong & G. de Jong 06-10374300 – 0515-531704 Binnen 
27 J. de Jong & J. de Jong-Bosch 06-52601581 – 0515-532340 Buiten 
Mei    
4 T. de Jong-Haitjema & A. van der Kallen 0515-531704 – 0515-421143 Binnen 
11 T. van der Kallen & E. Kaptein x / 0515-569633 Buiten 
17 J. Kaptein & F. Klok 0515-569633 – 0515-532423 Binnen 
24 E. Kenter & C. de Koning 06-23435085 – 0515-531263 Buiten 
Juni    
1 L. Konings & J. Koopman 0515-532955 – 0515-532689 Binnen 
8 A. Kooistra & L. Koopman x – 0515-532689 Buiten 
15 R. Koot & G. Kroese-Koopman 06-34434991 – 0515-430780 Binnen 
22 A. Kramer & K. de Kroon 06-42552127 – 0515-755067 Buiten 
29 J. Kroon & A. Kuypers 0515-424635 – 0515-532434 Binnen 
Juli    
6 M. Kroon & R. Kuivenhoven 0515-532874 – 06-23187233 Buiten 
13 C. Lansink & S. Meeuwsen 0515-533331 – 06-28414715 Binnen 
20 J. Metselaar-Helffericht & M. van der Meulen 0515-413566 – 0515-531617 Buiten 
27 I. Mollinga & M. Mulder- van der Veen 0515-856486 – 0515-531634 Binnen 
Aug.    
3 G. Nieveen – W. van der Neut-de Reus 06-46178120 -  06-14414853 Buiten 
10 Y. Nederhoed – K. Nederhoed 0515-531808 – 0515-531808 Binnen 
17 W. Nijland – M. Okkinga 0515-531638 – 0515-531961 Buiten 
24 A. Planting – F. Post 06-36203006 – 0515-532322 Binnen 
31 M. Poiesz – J. Posthuma 06-14512288 – 06-10661518  
Sept.    
1 H. Postma – E. Postma  x – 0515-533166 Buiten 
8 J. Postma – A. Postma-Dotinga x – 0515-533166 Binnen 
15 H. Quarré – B. Remery 0515-531961 – 06-54760663 Buiten 
22 W. Riemersma – J. Riemersma 0515-531463 – 06-22738858 Binnen 
29 L. van Schepen – J. Schraa 0515-533139 - 0515531930 Buiten 
Okt.    
5 W. Schraa – A. Schraa 06-14201173 – 06-42322776 Binnen 
12 T. Schreur – M. Slot 06-52350673 – 0515-532693 Buiten 
19 B. Sikma – A. Smit  0515-425687 – 0515-532377 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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JAARVERSLAG 2017 EN ANDERE BERICHTEN VAN 
ONZE BESTUURSTAFEL. 

 
Wat is er zoals gebeurd, waar hebben wij ons zoal mee bezig gehouden. 
Op vrijdag de 13e januari 2018 zijn Carmen Wagenaar– namens de JC – en Wiebo Buiksma 
en Jacco Greydanus– namens de TC – het gesprek aangegaan met de Tennis Academie 
Friesland.  
 
Eerder werden de tennislessen voor onze leden verzorgd door PRO-Tennis, maar samen met 
drie andere partners is Arnaud Bulthuis in 2016 een nieuw bedrijf begonnen, met een nieuwe 
naam TAF. Hij heeft daarover op onze ledenvergadering verteld. 
TAF wil meer dan alleen tennislessen verzorgen, zij wil ook graag een actieve rol in het 
verbinden van de tennisverenigingen in onze regio. Extra activiteiten organiseren of 
begeleiden voor en met de verenigingen, voor jong en oud. Het afnemende ledental is bij veel 
verenigingen een probleem. Ook bij ons zijn we in de afgelopen jaren toch echt wel wat 
gekrompen in ledental. Al blijft de deelname aan de voorjaarscompetitie best constant, het valt 
echt wel op als er eens een team stopt.  
 
Hoe krijgen we meer aandacht voor onze sport en leden bij onze verenigingen? 
Samenwerken met de verenigingen in de regio om tennis nog meer onder de aandacht van 
stad- en dorpsgenoten te brengen is daarvoor wellicht het sleutelwoord. 
In het najaar is hier opnieuw over gesproken, bestuur en commissies willen hier samen met 
TAF over in gesprek. Hoe of wat we gaan doen, dat gaan we nog bedenken. 
Zo hebben we ook – in dit verband - op een zaterdag weer vier banen ter beschikking gesteld 
voor wedstrijden door de jeugd, wat dan wordt georganiseerd samen met andere 
verenigingen. 
Het tennisseizoen lijkt soms te kort of moet ik zeggen de baanbezetting is gelukkig zo hoog 
dat er niet altijd ruimte lijkt te zijn om ook eens wat anders uit te proberen.  
Wel leuk om te zien dat onze jeugdleden ook in het najaar tennislessen konden volgen op 
onze banen. Binnenkort zijn er wintertoernooitjes in Sneek waar ook onze jeugdleden welkom 
zijn. Een echte opsteker, vind ik, zeker omdat er bij de jeugd afgelopen jaar weer wat aanwas 
is. ‘t Is ook een compliment voor de JC, Carmen, Judith, Johanna en Bert dank jullie wel voor 
jullie rol hierin. 
 
De lessen zijn verzorgd door Ida Bouman (voor senioren) en Jente Bulthuis ( dochter van … 
bij de jeugd), daarover hebben wij alleen goede berichten gehoord – en dat is fijn! 
Na het vertrek van Raoul Lockhorst – die nog steeds te boek staat als een enthousiaste trainer 
– was het toch wel even afwachten hoe anders deze dames de lessen zouden verzorgen. 
Maar dat is prima verlopen. 
Ida heeft echter een andere baan kunnen krijgen waardoor zij stopt met de tennislessen. 
Komend jaar mogen wij weer een andere tennisleraar Jente gaat de lessen verzorgen voor 
jong en oud.. 
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In februari was de aandacht gericht op Rudy en Dirk, die samen met Andre Zeilstra in no time 
een nieuwe website voor onze vereniging hebben gerealiseerd. Ziet er nog steeds goed uit, 
maar ja bijna ten onder gegaan aan het eigen succes. De afspraak was om samen met de 
commissies de site actueel te maken en te houden. Onze nieuw geformeerde PR commissie 
is daarvoor de link. Maar ja, de opvolging van Johan Steenbeek duurde toch even – gelukkig 
konden wij Frank Gort en Evert Schreur als PR-mannen verwelkomen. Samen met de redactie 
van ons clubblad Jan, Dirk en Rudy zou de website op de kaart gezet worden. Dat is 
afgelopen jaar niet echt gelukt, maar dat heeft de aandacht en gaat ongetwijfeld veranderen.  
Via de heren van de PR kunnen ook leden van onze vereniging berichten plaatsen op de 
website! Dus aanvoerders deel jullie ervaringen in de competities, ook andere positieve 
bijdragen zijn welkom. Even een Word document sturen en voor plaatsing wordt gezorgd! 
Face-book is ook een prima middel voor de snelle berichtje 
 
 
Maart roert zijn staart. Dus is er weer volop actie op de Terp! 
Onder leiding van Cor en de heren van de baancommissie zijn alle banen weer speelklaar 
gemaakt. Baan 3 en 4 kregen een extra husselbeurt, wat toch wel heeft geholpen. Onze 
groundsmen waren afgelopen jaar zelfs – voorzichtig –positief over de gang van zaken. Zij 
hebben echt meer grip op de banen. Cor en Henk en BC – maar hierin met name jullie twee – 
dank jullie wel voor alle inspanningen. Ons materiaalhok is weer eens geverfd, zo gaat ook dat 
onderhoud telkens door.  
Beiden heren hebben aangegeven nog weer een jaartje door te gaan met het onderhoud aan 
de banen! 
 
Ook de kantinecommissie kon direct ‘aan de bak’ met de schoonmaak, na wat vernieuwing 
van schoonmaakspullen werd ook de kantine weer netjes gemaakt. Compleet met een mooie 
nieuwe keuken en een praktische schuifdeur naar die keuken. De keuken is echt “voor een 
prijsje” geleverd en geplaatst door de heren van Maat, Jacco en Geert. Waarvoor uiteraard 
onze dank. Een koelkast is vervangen enz. 
Voor de exploitatie van de kantine is het telkens weer spannend of onze leden de taken 
uitvoeren waarvoor zij zijn ingeroosterd. Over het algemeen loopt dat prima, maar er zijn ook 
incidentjes. Mensen die wel heel gemakkelijk aangeven (of zelfs dat niet) dat zij niet in de 
gelegenheid zijn en die het dan aan de KC laten om vervanging te zoeken. Dat is niet echt de 
bedoeling (!), schoonmaken / kantinediensten draaien, dat hoort ook bij het lidmaatschap van 
deze vereniging. 
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Cor, Dirk en ik hebben een bijeenkomst bijgewoond voor de tennisverenigingen in onze 
gemeente en georganiseerd door de Gemeente SWF. De Buurtsportcoach van de gemeente 
heeft deze functie gekregen om verenigingen te helpen / te adviseren o.a. op gebied van 
ledenbehoud, ledenwerving, vrijwilligersbeleid enz. In het najaar zijn enkele leden van de 
baancommissie opnieuw naar een vervolg op deze bijeenkomst geweest, onderwerp was toen 
vooral de aanleg van nieuwe banen, het onderhoud van gravel en/of kunstgras. Op deze 
avonden was er ook iemand van de KNLTB aanwezig. 
 
Het is goed op deze manier in contact te komen met de besturen/commissies van andere 
verenigingen. Punt is altijd wel dat verenigingen op verschillende tijdstippen met dezelfde 
zaken bezig zijn. Voor sommigen speelt een privatisering van banen, of vragen rond het 
onderhoud of vernieuwen, de verlichting enz. 
April doet wat het wil, dat proberen wij ook vaak. De voorjaarscompetitie barst weer los op 6 
april, met meer dan 20 teams doet de LTC IJlst ook dit jaar weer volop mee! Dit jaar 2 
kampioenteams: vrijdagavond gemengd en donderdagavond heren! 
 
Dat er zoveel teams meespelen, geeft een hoge baanbezetting. 
Nog steeds hoor ik met regelmaat leden over de dinsdagavond: de competitie gaat ten koste 
van de dinsdag toss-avond hoor ik dan. Lieve mensen – dat mag of zal zo wezen maar dat er 
gedurende de eerste 8 weken wat minder ruimte is voor de toss-deelnemers is een logisch 
gevolg van de mogelijkheid dat andere mensen plezier kunnen beleven aan het spelen van 
competitie wedstrijden. Alles heb z’n prijs!  
 
Maar accepteer a.u.b. dit gegeven en kom weer in wat grotere getale naar de toss-avonden! 
Natuurlijk we komen om te tennissen maar de ontmoeting met andere – vooral ook en met 
nieuwe leden – het sociale aspect binnen de vereniging - is bepaald een belangrijk doel van 
deze toss avonden. Verenigingen zijn opgericht om te verenigen (!), dus maak die stap en 
kom weer even gezellig langs, ook gewoon om elkaar te ontmoeten. 
Door alle drukte aan het begin van het seizoen, lijkt het dan in de maand mei wel een stille 
maand. Dat komt mooi uit, want in mei ….. 
 
In juni – dat is dan alweer de zomermaand (!) -start de TC met onze clubkampioenschappen. 
Eerst spelen we de Dames- en Herendubbel. 
Na een eerste ronde in de Friesland Cup – onder leiding van onze nieuwe captain Susanne. 
(2-8 gewonnen in Menaldum, en in september 0-10 verloren tegen Hurdegaryp. Betekent 
handhaving in de B-poule). 
Stomen wij in juli, de zevende maand - de hooimaand - door met de enkel 
clubkampioenschappen.  
 
De TC heeft bedacht eerst een extra speelronde in te delen om daarna een winnaars- en 
verliezerscompetitie te organiseren. Dat bleek een prima idee! Het was zoals altijd weer heel 
gezellig op en rond de banen en had inderdaad tot gevolg dat de deelname iets steeg. En 
daar ging het uiteindelijk om, dus helemaal goed. 
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De clubkampioenen van dit jaar: 
Mix A: Jacob en Japke 
Mix B: Pieter en Jelly (Bionisch Dreamteam, 65 met 2 nieuwe heupen en72 met nieuwe knie) 
Dubbel A: heren: Jesper en Yvar 
Dubbel B: Pieter en Reinder 
Dubbel A: dames Martine en Eline 
Dubbel dames B: Moniek en Renate 
Enkel:  
Heren: Winnaarspoule: Yvar 
Verliezers poule: Henk (voorzitter) 
Dames: winnaarspoule: Afke 
Verliezerspoule: Erna 
 
 

 
Duurzaamheid, een onderwerp waar we allemaal mee van doen hebben of zullen krijgen.  
 
Jullie weten, het gebruik van fossiele brandstoffen moet drastisch omlaag. Dit is zelfs een van 
de kerntaken die ook het huidige kabinet zich heeft opgelegd. De Rijksoverheid wil in 2050 
(!)zelfs (bijna) geen uitstoot van broeikasgassen meer, zoals CO2. Op kortere termijn is het 
doel 14% duurzame energie in 2020 en 16% duurzame energie in 2023. Een verstandige 
keuze om in te zetten op duurzame energiebronnen. Goed voor het milieu, los van het feit dat 
de fossiele brandstoffen natuurlijk ook gewoon een keer op raken zodat we ook op grond 
daarvan naar andere energiebronnen moeten zoeken.  
Naast windenergie, bio-energie, aardwarmte en waterkracht is zonne-energie erg "hot". Er zijn 
heel veel initiatieven om zonneparken op te starten, ook in IJlst speelt dit. 
Wij gaan hier mee te maken krijgen, dat vraagt dus om de aandacht van bestuur en 
baancommissie. Daarom hebben we wat verkenning gedaan op een beurs over/voor 
sportaccommodaties in Houten. 
LED verlichting, wat ziet het er mooi uit en de subsidiemogelijkheden maken je dan ook 
nieuwsgierig. 
Maar al gauw wordt duidelijk dat wij veel te weinig lichturen gebruiken om dergelijke hoge 
uitgaven te willen doen. Offertes noemen al bedragen excl. BTW die boven de twintig duizend 
euro liggen, eventuele subsidies van 30 % op de installaties zijn beschikbaar maar dat moet 
dan ook nog allemaal lukken. 
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Daarna zijn we uitgenodigd voor een thema avond over duurzaamheid door Sport Fryslan. 
Die bijeenkomst ging niet door, maar later heb ik contact gehad en werd geadviseerd een 
zogenaamde energiescan uit te laten voeren door Sportstroom uit Drachten. Dat is gebeurd, 
maar ook in het gesprek daarover werd ons snel duidelijk dat LED verlichting geen reële optie 
is. (dat bevestigde onze eerdere conclusie) 
 
Wat ook in het rapport werd genoemd is de aanschaf van zonnepanelen. Incl. BTW hebben 
we het dan al snel over plm. 11.000 euro. Subsidie op de aanschaf is niet meer mogelijk. 
Terwijl de bestaande salderingsmethode – waarbij de stroom die we overhouden wordt 
geleverd aan een energiemaatschappij - stopt over een paar jaar. Over een nieuwe regeling is 
nog onvoldoende bekend. 
 
Dan is voor dit moment ook hier de conclusie dat wij nog even een pas op de plaats moeten 
maken. Tenminste wanneer we alleen kijken naar het financiële belang. Ik heb zelf het idee 
dat (streven naar meer) duurzaamheid niet alleen loont wanneer het financieel uit kan maar 
dat dit belang hoger is. We zullen zien hoe het verder gaat, ons spaargeld levert ook bar 
weinig rente op, misschien is het dus beter te benutten. 
Clubapp van de KNLTB 
Vorig jaar ook al genoemd/geroemd als de digitale revolutie. Veel lijkt er mogelijk.  
 
De echte introductie verloopt echt trager dan ons is beloofd door de bond. Reden om 
ontwikkelingen wel te blijven volgen, maar vooral om zelf bezig te blijven om de communicatie 
met onze leden te verbeteren. 
 
AED training heeft in januari weer plaatsgevonden, wij mochten weer gebruik maken van de 
kantine bij Luko – dik voor elkaar. Mooi dat telkens weer mensen die training volgen. 
Clubblad, Een aantal jaren verzorgen Jan Snoek en Dirk Slot (nog langer) het clubblad. Vol 
enthousiasme stoppen zij tijd in een onderhoudend blad, met zinvolle informatie en telkens 
een clublid in de schijnwerper! 
De indruk bestaat dat een papieren blad, zoals het onze, niet meer aan de huidige eisen 
voldoet. Natuurlijk hebben vele van jullie hem in de krantenbak of onder de tafel liggen. Mooi 
als naslagwerk. Maar in tijden van internet, sociale media en dynamische schema's lijkt een 
clubblad op de mat achterhaald. 
 
Daarbij komt dat de gedrevenheid om stukjes in te leveren ook verdwenen is. Dit verschijnsel 
doet zich al een paar jaar voor en was een van de redenen om van twee naar één uitgave te 
gaan. 
Dirk heeft geprobeerd te peilen hoe de leden hierin staan. 
Zoals vaker reageren er dan niet heel veel leden en ook dan met verschillende geluiden. Het 
idee is om dit voorjaar een clubblad te maken met vooral aandacht voor informatie en roosters 
– dus een wat uitgeklede versie. 
Wij horen – nu of later via de mail – graag hoe jullie daar over denken!? 
 
Als lid van bestuur en commissies doen we ons best de zaken binnen onze vereniging goed 
geregeld te krijgen. Heel vaak lukt dat – tot ons grote plezier – soms gebeuren er ook minder 
leuke dingen. Jaarlijks organiseren wij voor alle vrijwilligers een avond in oktober – dit keer 
met oud Hollandse spelletjes. Heel gezellig, de spullen huren wij van mw. Smit. Zij maakt en 
verhuurt spullen, de opbrengst verdubbelen zij en haar man en dat bedrag gaat naar een goed 
doel. Echt inspirerend haar te ontmoeten! 
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Voor een keer wil ik ook eens heel wat anders - twee hele leuke gebeurtenissen in het 
afgelopen jaar - noemen; de geboorte van twee kleintjes, zoontje Siem bij Susanne en Evert 
en dochtertje Welmoed Grace bij Elbrich en Jacob. Wat prachtig ! 
Toch blijven drie van deze vier jonge ouders gewoon actief als vrijwilligers binnen onze club, 
dat is ook helemaal goed. 
 
Af en toe krijgen ook bericht van afmeldingen, Dirk reageert daar telkens heel attent op. Leden 
op leeftijd die menen te moeten bedanken als lid van hun cluppie! Henk Kuiper zei het zo;  
 
Misschien moeten we de naam van onze club wel veranderen in “MLTC IJlst,  
Mijn LTC IJlst.” Ik vind dat mooi – dan doen we samen dus goede dingen! 
Bedenk dat a.u.b. ook als er iets niet helemaal goed gaat of en vooral als je wordt gevraagd 
ook even mee te doen of om wat flexibel te zijn – die vrijwilligers doen hun best, maar hebben 
- net als jij – ook andere zaken te doen / aan hun hoofd. (kunnen soms best wat hulp 
gebruiken.)  
 
De agenda voor 2018 is weer goed gevuld, vooral de TC is hier telkens druk mee. De IJ.V.C 
feesten, de feesten in Oosthem, andere festiviteiten – we proberen er echt rekening mee te 
houden!  
 
Inmiddels leven we in 2018, het jaar van LF 2018 waarin de Iepen Mienskip centraal staat. 
Ook weer veel festiviteiten waar ook onze leden belangstelling voor zullen hebben. Bij de 
opening kreeg ook Foppe even het woord, hij gaf als uitleg voor het begrip Iepen Mienskip; 
Dat je open staat voor andere ideeën, voor andere mensen terwijl je daarin wel je eigen 
identiteit kunt behouden en dat ook wil uitdragen aan anderen. 
Eigenlijk gaat het om verbinden met de wereld om je heen en laten zien wie je bent en wat je 
kunt! 
Die Foppe kan zo wel lid worden van de LTC IJlst. Maar wij hopen stiekem toch bij alles wat 
wordt georganiseerd (ook in 2018) op een beetje meer deelname… 
 
Ik hoop dat ik een beetje volledig ben 
geweest en dat jullie (weer) weten wat er 
zoal is gedaan/ gebeurd binnen onze 
vereniging in 2017. 
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NOTULEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 2018 

 
Datum  : Donderdag 22 februari 2018  
Aanvang  : 20.00 uur  
Locatie  : Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’  
 
Agenda 
 

1. Opening 
Henk heet iedereen van harte welkom en opent de 
vergadering.  
 

2.  Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen punten aan de agenda toegevoegd. 
 

3. Mededelingen 
Er is een kleine wijziging geweest in de roostering van de kantinediensten, dit gaat om 
de dinsdag- en donderdagmiddag. De thuisspelende teams zijn dan zelf 
verantwoordelijk voor de kantinedienst. 
 

4. Notulen ledenvergadering 16 februari 2017 
Er zijn geen vragen over de notulen van vorig jaar. 
 

5. Jaarverslag 
Henk bespreekt enkele punten uit het jaarverslag.  
- Hoe krijgen we meer aandacht voor onze sport en meer leden naar onze 

vereniging? Voorstel van TAF om meer samenwerking te creëren met andere 
clubs. Ideeën uitwisseling hiervan staat nog op het programma.  

- Een zeer positief punt is dat de jeugd in het najaar nog buiten heeft kunnen lessen. 
Komend jaar zal Jente Bulthuis de nieuwe trainster worden van de jeugd en de 
senioren.  

- Henk roept de aanvoerders op om verslaglegging te doen over gespeelde 
wedstrijden wat op de website geplaatst kan worden, zodat er meer leven in de 
nieuwe website komt.  

- Voorjaarscompetitie is nog steeds vertegenwoordigd met meer dan 20 teams die 
uitkomen voor onze club. Gedurende acht weken worden dinsdagavond twee 
banen bezet gehouden voor de competitie, dit gaat ten koste van enkele banen 
voor de toss-avond. Toch roept Henk op om wel de toss-avonden te blijven 
bezoeken om tevens ook het sociale aspect in stand te houden.  

- De enkelclubkampioenschappen zijn via de nieuwe wijze een groot succes 
geweest.  

- AED training heeft afgelopen januari plaatsgevonden. 
- Clubblad; vele jaren hebben Jan Snoek en Dirk Slot zich ingespannen voor het 

clubblad. Er is een mail verstuurd waarin naar de mening wordt gevraagd over de 
nieuwe invulling van het clubblad. Hier mag nog op gereageerd worden. 
 

Het gehele jaarverslag is te vinden op de website en in het nieuwe clubblad.   
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6. Behandeling jaarrekening en begroting 

 Vaststellen jaarrekening 2017 en begroting 2018 
Dirk geeft toelichting aan het verslag dat is uitgedeeld.  

- 221 leden, dus minder contributie. In totaal 110 spelers in 21 competitieteams. 
- Opbrengst kantinecommissie is minder dan vorig jaar. Inkomsten blijven 

teruglopen, dit heeft te maken dat er minder wordt verkocht. Dit is terug te zien dat 
er minder belangstelling is voor bijvoorbeeld de toss-avonden wat andere jaren wel 
veel bezocht werd.  

- De onderhoudskosten van de AED zijn gedeclareerd bij het Groen Kruis en 
betaald. 

- Er is een gift geweest vanuit een getrokken pandbrief. De waarde van € 100,- 
hoefde niet teruggestort te worden en is derhalve aan de club geschonken. 

- Dirk benoemt dat we zeker trots kunnen zijn op ons park en onze club!  

Dit zijn enkele grepen uit het verslag van Dirk, mocht je het volledige verslag willen 
inzien dan is deze op te vragen bij de penningmeester Dirk Slot. 

 Verslag kascommissie Jan Snoek en Hardy Bremer 
Jan en Hardy hebben Dirk bezocht en de kascontrole gedaan. Dit zag er goed uit 
en de ledenvergadering wordt dan ook geadviseerd om het bestuur decharge te 
verlenen. 

 
7. Trekking teruggaaf pandbrieven 

Er is op zeer creatieve wijze een 
trekking gedaan. De namen zullen 
snel bekend worden, deze kunnen 
de brief bij Dirk inleveren dan zal 
het bedrag teruggestort worden.  
- 77; 73; 27; 67; 62; 2; 95; 44; 

58 en 41 
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8.  Bestuursverkiezing* 

 Kantine Commissie  
Aftredend, niet herkiesbaar : Arno Bos 
Voordracht   : Kiki Bremer & Wiepie Oppedijk 
 

 Technische commissie 
Aftredend, niet herkiesbaar : Andriesje Smit-Bles 
Voordracht   : vacant 

 
 Jeugdcommissie  

Aftredend, niet herkiesbaar : Carmen Wagenaar 
Voordracht   : Laura Maccis 
 

 PR commissie  
Reeds afgetreden  : Johan Steenbeek 
Reeds aangetreden  : Frank Gort & Evert Schreur 
 

 Baancommissie 
Geen wijziging in de bezetting! 
 

 Redactie  
Jan Snoek stopt met de redactie voor het clubblad, Jan benoemt dit altijd met 
veel plezier gedaan te hebben en hoopt dat er toch nieuwe inbreng komt ook 
voor de nieuwe website.  

 
Wij nemen afscheid van Andriesje en Jan, met dank voor wat zij als 
verenigingscompetitieleidster en als redacteur hebben gedaan. Er wordt in de 
vergadering akkoord gegaan met het aantreden van nieuwe commissieleden. 

 
9. Benoemen één nieuw lid kascommissie 

Eeuwe Postma zal Jan Snoek vervangen in de kascommissie.  
      Pauze  
 

10. Verhoging van de contributie 
Doordat er minder inkomsten zijn en de kosten (vooral) voor het onderhoud aan de 
banen zijn gestegen, is het voorstel om de contributie te verhogen. Momenteel 
bedraagt de contributie €90,00, via een stemronde is gekozen voor een verhoging van 
€10,00, wat uitkomt op een contributiebedrag van €100,00. De jeugdcontributie blijft 
wel hetzelfde en de gezinskorting blijft bestaan. Dit besluit is genomen wegens een 
stemming in de vergadering.  
Er wordt nog benadrukt dat leden die lessen volgen ook lid moeten zijn en de aandacht 
wordt gevraagd om de contributie tijdig over te maken.  
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11.  Sponsoring, wie zijn onze 

sponsoren en waarom zou 
je als ondernemer onze 
vereniging willen 
sponsoren? 
Alweer een aantal jaren 
spreken wij binnen onze 
vereniging van de  
“Maat-
clubkampioenschappen” 
Geert en Jacco, Maat 
Interieurontwerp & 
meubelmakers vertellen over 
hun bedrijf en hun ervaringen 
als clubsponsor. Er wordt dit 
jaar nog gesponsord daarna 
zal er ruimte gemaakt worden 
voor een ander bedrijf.  
 

12. Rondvraag 
- De vraag is of het een optie is om de toss-avond te verplaatsen ivm de competitie 

die wordt gespeeld. Echter zijn er geen andere avonden waarbij geen competitie 
wordt gespeeld behalve de zondag. Er komt naar voren dat er sowieso weinig 
animo is voor de toss-avond en dat het goed is dat iedereen weer enthousiast 
wordt om deze te bezoeken.  
 

13. Afsluiting 
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VANWAAR TOCH DIE RARE TELLING BIJ TENNIS? 

 
Voor al die beroemde professionals maar ook voor ons als enthousiaste amateurs staat het 
nieuwe seizoen weer op punt van beginnen. Vele leken – als het om ons spelletje gaat - 
vinden het score verloop bij tennis en de bijbehorende uitdrukkingen tenminste raadselachtig.  
 
Een uitleg … 
Neem de term ‘love’, het Engelse tennisequivalent van ‘nul’. Waarom niet gewoon ‘zero’ om 
aan te geven dat een speler nog geen punt, game of set heeft veroverd? 
De meest gangbare verklaring is dat love een verbastering is van l’oeuf. Dat is niet alleen 
Frans voor ‘het ei’, maar is ook synoniem voor ‘nul’. Deze uitdrukking werd vermoedelijk 
gebruikt bij jeu de paume, de middeleeuwse voorloper van het moderne tennis. De Engelsen 
importeerden niet alleen dit spel uit Frankrijk, maar ook enkele bijbehorende termen. 
De herkomst van de term ‘deuce’ staat vast. Deze benaming voor elke gelijke stand vanaf 40 
– 40 komt uit het Frans, en wel van deux (twee). Letterlijk zei men vroeger à deux, om aan te 
geven dat er nog twee opeenvolgende punten moesten worden gemaakt om de game te 
winnen. 
 
Dan het score verloop. Waar komt toch die vreemde telling vandaan, waarbij de ene 
balwisseling 15 punten waard is en de andere 10?  
Waarom niet gewoon 1 – 2 – 3 – game, in plaats van 15 – 30 – 40 – game? 
In de Middeleeuwen had het getal 60 een vergelijkbare betekenis als het getal 100 
tegenwoordig heeft. Zo gaan er niet voor niets 60 minuten in een uur en zestig seconden in 
een minuut. De Franse munt was in de 14e eeuw op hetzelfde principe gebaseerd. De double 
dór was 60 sous waard; de denier dór was een muntje van 15 sous (een kwartje dus!). 
Historici hebben geopperd dat er destijds werd getennist om 15 sous per punt. Vier punten 
leverden een game op, alsmede een double dór. Het derde punt werd om onduidelijke 
redenen afgerond tot 40. 
Uit de krant Trouw, eerder bewaart als kopij voor ons clubblad. 
 
Geschreven door Jonah Kahn 
HN. 
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TOP 10 RATING BEGIN 2018 
 
HEREN TOP 10 ENKEL   DAMES TOP 10 ENKEL  
Jesper Nederhoed 4.2032  Afke Jansma-Heslinga 5.0226 
Hans Jansma 5.3636  Alie de Jong-Terpstra 5.1381 

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  Andriesje Smit 7.1923 
Jeroen Brink 6.4083  Jelly 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  Jelly Ysebaart-Rientsma 6.1980 
Koos Nederhoed 6.1609  Martine Okkinga 6.2116 

 
 

CONTRIBUTIE 2018 
 

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 €  100 
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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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 
F. Gort 

Uilenburg  9 
Holtropweg 9 

53 33 31 c-wagenaar@home.nl 
06-37 36 41 77 frankgort@ziggo.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    
Jeugdcommissie    
Afvaardiging Bestuur L. Maccis Croleskwartier 10 06-41 776006 lauramaccis@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 

 K. Bremer Lantingawerf 29 06-54 77 10 68 
kikivdkamp@home.nl 

 W. Oppedijk De Iendrachtwei 4 06-31 28 12 19 
wiepie@ceeszijslingtechniek.nl 

Baancommissie    
Afvaardiging Bestuur C. de Jong Westergoleane 21 53 18 38   cor.jong@ziggo.nl 
Baancommissaris H. Haanstra Jonker Rispenstraat 14 41 20 65   henkhaanstra@live.nl 
 D. Bouma Mientlan 19 53 17 58 dominicusbouma@home.nl 
 E. Postma Croleskwartier 75 53 31 66   eeuwe.postma@home.nl 
 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 
    
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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