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De bladeren beginnen te vallen en dus is er werk aan 
de winkel voor Piet van der Vlugt, sinds vele jaren 
onze groundsman. In dit clubblad staat een adverten-
tie waarin het bestuur kandidaten oproept voor een 
opvolger. Piet, inmiddels de 65 gepasseerd, doet een 
stapje terug en gaat zijn toekomstige opvolger in-
werken in de geheimen van het vak van groundsman.

Het zal sommigen zijn opgevallen dat in de 
Drachtster Courant op de voorpagina is geadverteerd 
voor Maak Kennis Met Tennis. Voor onze ledenwer-
ving is MKMT een belangrijk middel. In de laatste 
bestuursvergadering is ledenwerving via training aan 
de orde geweest. Er lag o.a. een voorstel op tafel om 
tegen een geringe vergoeding mogelijk te maken dat 
de training gecombineerd kan worden met spelen in 
de hal op momenten dat die niet is verhuurd. De be-
doeling is om het enthousiasme voor de tennissport 
te stimuleren en nieuwe leden binnen te halen. Over 
deze plannen zullen we met de STD overleggen. Bin-
nenkort komen beide besturen bijeen om zaken op 
elkaar af te stemmen.

Verder is er gesproken over de toekomst van het 
clubblad. Redactie en bestuur zijn het eens dat we 
vaker digitaal gaan communiceren. Het aantal num-
mers van het clubblad zal geleidelijk teruggebracht 
worden. 

Van het bestuur

Als webmaster heeft zich na een oproep in het 
clubblad Albert Riemersma gemeld. Daar zijn we 
heel blij mee. De redactie hoopt nog dit jaar de 
vernieuwde site te lanceren.

Met het einde van het buitenseizoen, is ook een 
eind gekomen aan de tossmorgen en avond. Wil-
lemien en Piet, bedankt dat jullie deze klus ook 
dit jaar weer hebben geklaard!

Albert Buist

Herfst op het DLTC-park. 
Kijk even voor de prachtige kleuren op www.dltc.nl.
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Doe mee, denk mee en praat mee!

Agenda:
Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Notulen ALV 25 maart 2013.
Bestuursverkiezing.
Stefan Deinum treedt af en is niet herkiesbaar, 
Hans Volbeda treedt af en is wel herkiesbaar.
Er zijn vacatures voor de taakgebieden recreatief, 
prestatief en kantinebeheer.
Vaststellen contributie 2014.
Het bestuur stelt voor de contributie dit keer niet te verhogen.
Voorlopige begroting 2014.
Evaluatie van 3 jaar clubwerk.
Presentatie lopende en geplande zaken door 
de verenigingsmanager Freek Bokma.
Rondvraag.
Sluiting.

Uitnodiging algemene ledenvergadering DLTC

Hierbij nodigen we jullie uit voor de 
algemene ledenvergadering van DLTC.

DATUM: MAANDAg 25 NOVEMBER 2013
TIJD:  : 20.00 UUR
PLAATS : CLUBHUIS DLTC

Leden kunnen een eigen agendapunt tot een week voor het verspreiden van de vergaderstuk-
ken schriftelijk en ondertekend door tenminste 5 leden bij de secretaris indienen.

De stukken voor de vergadering liggen, zoals gebruikelijk, 14 dagen van tevoren in de kantine 
klaar voor de leden.

Punten voor de rondvraag graag vooraf meedelen aan het bestuur.

algemene ledenVergadering dltCalgemene ledenVergadering dltC
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dltC zoekt een groundsman

Tennisclub DLTC zoekt,  i.v.m. het geleidelijk aan terugtreden van 
Piet van der Vlugt, een groundsman. De werkzaamheden betreffen 
onderhoud van de tennisbanen, de gebouwen en het groen. 

Na een inwerkperiode zal de nieuwe groundsman eerst een deel en op termijn alle 
werkzaamheden overnemen.

Wij bieden:

- een prettige werkomgeving,
- een inwerkperiode door de huidige groundsman,
- bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vast contract.

Wij vragen:

- een flexibele inzet (de inzet heeft pieken en dalen),
- bereidheid tot scholing, 
- zelfstandigheid. 

Sluitingsdatum: 1 januari 2014 

Heb je belangstelling of vragen, mail dan naar voorzitter@dltc.nl.
In je reactie geef je aan waarom je solliciteert en waarom je je geschikt vindt. 
Voeg je CV toe.

Het bestuur van DLTC

Groundsman Piet van der 
Vlugt tijdens een van de 
vele herstelwerkzaamheden 
op het park.
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bardienstcoördinatoren / sleuteladressen

 Week 45  4  t/m 10 november
Jan de Munnik De Folgeren 3  
 Week 46  11 t/m 17 november
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 
 Week 47  18 t/m 24 november
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 
 Week 48  25 november  t/m 1 december
Hylke Simonides De Emma 11  
 Week 49  2 t/m 8 december
Hylke Simonides De Emma 11  

Nick Rozema    3 november
Daniël  Mulder    4 november
Tim Haitel    4 november
Wolter v/d Maten    5 november 
Mika van der Meer   5 november 
Pier Wissels    8 november
Koen Broersma  12 november
Anke-Mare Tibbesma 12 november
Niels Jacobi  17 november
Nynke de Haan  21 november
Jorn Bosma  22 november
Aron van der Vijver 28 november

Verjaardagen
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zondagaVondtennis

De premièreavond van de zondagavondtennis is gestart 
op 27 oktober met een diepterecord van 18 deelnemers. 
Ondanks de lage opkomst hebben de deelnemers genoten 
van fantastisch spannende wedstrijden. Slechts 2 per-
sonen wisten al hun wedstrijden te winnen, als debutante 
Monique Hoekstra en kampioen van vorig seizoen René 
Meeuwisse. Beide zijn naar huis gegaan met schitterende 
prijzen wederom beschikbaar gesteld door Dirk Hoekman.

Mogelijk is het de onbekendheid bij veel leden, waardoor 
deze gezellige sportieve zondagavondactiviteit zo weinig 
belangstelling kende op de openingsavond, daarom hierbij 
nog enige toelichting. De zondagavond recreatietennis-
avonden zijn één-daagse toernooitjes, waarbij je 4 wed-
strijdjes speelt van 30 minuten, telkens met andere te-
genspelers en – partners. Aan het eind van elke avond 
wordt een beste dame en – heer gehuldigd met een echte 
trofee. 

NIEUWS VAN DE ZONDAgAVOND 
RECREATIETENNIS COMMISSIE

geef je nu op!!geef je nu op!!

ZONDAgAVONDTENNIS =
- TOPgEZELLIg
- ONTSPANNEND
- LEREND
- ENERVEREND
- SPANNEND
- INSPIREREND
- MOTIVEREND

Beste DLTC-leden en overige tennisliefhebbers

De volgende zondag is op 10 no-
vember. Opgave is mogelijk via:
 zondagavondtennis@dltc.nl

Kosten € 6,50 per persoon, 
lidmaatschap van DLTC in 

niet noodzakelijk.

Wij zien jullie aanmeldingen met 
enthousiasme tegemoet.

Namens de commissie 
vriendelijke groet,
Pedro Verhoeckx

dus.......!dus.......!

zondagaVondtennis
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Het was een hele organisatie om de 
monden van 150 mensen van een lek-
kere maaltijd te voorzien.

Ritsko van Vliet zorgde voor een 
stukje entertainment.

Eddie Venema (links) droeg de toer-
nooileiding over aan Martin Sijtsma.

Het Friesland Cupteam van 
DLTC dat promotie naar de 
hoogste categorie afdwong. 
Van links naar rechts staand 
Jort de Vries, Joske van der 
Sluis, Stefan Deinum, Lennard 
de Groot, Peter van der Heide, 
Lotus Wilting, Jasper Drenthe, 
Lies van Arnhem en Jelle Jan 
van der Duim en gehurkt Tijn 
Bokma en Brenda Brouwer-van 
Lee.

het superteam Van dltC

De clubnegendaagse mocht zich verheugen in prachtige 
weersomstandigheden. Ook de penningmeester van DLTC 
was blij.

Freestyle ten voeten uit: Jort de Vries knuffelt na de 
partij tegenstandster Joske van der Sluis. 
Wie zou er gewonnen hebben?

Foto´s clubkampioenschappen
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Joske van der Sluis en Stefan Deinum zijn de nieuwe club-
kampioenen van DLTC. Joske was Lotus Wilting de baas (6-3, 
6-4), Stefan versloeg Lennard de Groot in de finale met 6-1, 
6-3.

De clubkampioenschappen van DLTC 2013 mochten zich ver-
heugen in een geweldige deelname. Liefst 164 senioren en 60 
jeugdleden betraden de baan voor hun partijen. En dat onder 
prachtige weersomstandigheden.

De belangstelling vertaalde zich ook in de deelname aan het 
buffet, georganiseerd door Janneke van Zanten en verzorgd 
door Imperia. Zo’n 150 mensen prikten een vorkje mee. 
Dat was eind september op de laatste zaterdagavond van de 
negendaagse clubtitelstrijd, een avond waarop nog veel meer 
gebeurde.

Wat te denken van een verloting met een hoofdprijs die er 
mocht zijn: een vijfdaags arrangement naar het Zwarte Woud, 
aangeboden door Klaverblad makelaar Jacob Meek. En daar-
naast nog twee prachtige Wilson tennisrackets, die Intersport 
Evink beschikbaar had gesteld.  

Over sponsoring gesproken: ook Erwin Venema, eigenaar 
van Ster Mediastore en ijssalon MIN12 aan de Zuidkade in 
Drachten, en Jan Boonstra van administratiekantoor Bosma & 
Boonstra in Jubbega droegen hun steentje bij. Hun enthousi-
asme maakte het toernooi mede tot een groot succes. 

Ook op deze feestelijke avond: een optreden van entertainer 
Ritsko van Vliet. Hij gaf op het terras een show, gericht op ten-
nis. Hij kreeg iedereen mee, zeker met het schouderklopje dat 
de leden van DLTC zichzelf best eens mochten geven. 
Dat zagen we later terug op de baan.

Alsof het nog niet feestelijk genoeg was allemaal: ook ons 
Friesland Cupteam werd nog gehuldigd voor de promotie naar 
de hoogste categorie A1. Uit handen van voorzitter Albert 
Buist kregen de spelers een fles champagne en een taart.

In het zonnetje gezet werd ook Eddie Venema. Na twaalf jaar 
droeg hij het stokje van wedstrijdleider dit jaar over aan Martin 
Sijtsma. Eddie kreeg als dank een blijvende herinnering aan 
zijn inzet en een bosje bloemen.

Oh ja, er is natuurlijk ook getennist... En hoe! We willen na-
tuurlijk niemand tekort doen, maar lichten er toch even twee 
categorieën uit: de beginners en de heren top. Beide groepen 
waren voor het eerst als categorie vertegenwoordigd, mede 
dankzij het promotionele werk van de trainers. Ook de free-
style-groep ontbrak niet; een blijvend succes.

Nieuw was ook dat er nog een wedstrijd gestaakt moest 
worden. De dubbelpartij van Klaas Vrieseling en Rein Annema 
tegen Rob Schreuder en Atze de Wit (herendubbel 6) moest 
na twee sets worden afgebroken vanwege de mist. De partij 
werd de volgende avond uitgespeeld.

Voor hoe leuk het allemaal was bij de clubkampioenschappen 
2013 bijgaand een foto-impressie.

De wedsrijdcommissie

Clubtitels Joske en Stefan

De clubkampioenen van DLTC bij de senioren in 
2013, Joske van der Sluis en Stefan Deinum
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Toernooi-organisator Wieger Prins zet Jacob Meek (rechts) 
en Jan Boonstra in de bloemen als dank voor hun bijdrage 
aan de clubkampioenschappen van DLTC. Op de rechter 
foto Erwin Venema, ook goed voor een stukje sponsoring.

Een vol terras op de feestelijke zaterdagavond.

De steunpilaren van het toernooi.

Jacob Meek (rechts) verricht bij John Wieringa de trekking van de hoofdprijs die 
hij zelf beschikbaar had gesteld - een vijfdaags arrangement naar het Zwarte 
Woud. Rechts Meek met de winnares van vijf dagen Zwarte Woud, Laura Mei 
Hogendijk.

top!

top!
De clubkampioenschappen waren 

De organisatie van de club-

kampioenschappen was....
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Top  
1 Stefan Deinum
2 Lennard de Groot
Beginners HE 
1 Yevgen Nerush
2 Menno Postma
3 Mark Besseling
Beginners DE 
1 Anita Kuiper-Herder
2 Inge Huizinga
3 Sieta Stroosma
Freestyle 
1 Stefan Deinum
 Ben Koot
2 Lennard de Groot
 Frank Mayenburg
DE5 
1 Joske van der Sluis
2 Lotus Wilting
3 Dea Muhamedagic
HE6 
1 Alwin Brouwer
2 Rinze Walsma
HD6 
1 Sander Koopmans
 René Meeuwisse
2 Jan Koster
 Edwin Roelofs
DE6 
1 Rixt Dekens-Geertsma
2 Jannie Veenstra
3 Mariska van der Engel
DD6 
1 Mariska van der Engel
 Hanneke Stam
2 Sietske Roelinga
 Alie de Vries-Jager

GD6 
1 René Meeuwisse
 Berna Meeuwisse-De Vries
2 Piers van der Sluis
 Marjon Remmers
HE7 
1 Erwin Venema
2 Jacob de Jong
HD7 
1 Henk van der Bij
 Sjirk Bijma
2 Rob Overzet
 Ate Terpstra
DE7 
1 Berber Bak
2 Nynke Huitema-Tijmstra
DD7 
1 Annelies Bouma
 Marjon Hollander
2 Janet Keuning
 Janneke Prins-Stelpstra
GD7 
1 Sjirk Bijma
 Marjon Hollander
2 Roelof Riemersma
 Catharina Hoff

De prijswinnaars bij de jeugd

De prijswinnaars bij de senioren.

UItslagen clubkampioenschappen

  
1 Johan Feenstra
2 Jan-Willem ten Hove
HD8 
1 Rob Smit
 Pieter de Vries
2 Harrie de Jong
 Nick de Jong
DE8 
1 Sytske Welling
2 Titia Lolkema-Mollema
DD8 
1 Marja van Vilsteren
 Tienka Vlietstra-De Jong
2 Sietske Bijma
 Hanna Blom
GD8 
1 Johan Wagenaar
 Albertina Statema
2 Albert Buist
 Trynke Zuiderveld
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1. Welk tennistoernooi behoort niet bij de 4 grote 
   ‘grand Slams’ ?
□ Australian Open
□ Europe Open
□ Roland garros

2. Welk gewicht moet een tennisbal hebben ?
□ 56-59,4 gram
□ 60-62,4 gram
□ 70-73,4 gram

3. Wie speelden de langste tennisgame 
    (11 uur en 5 minuten) ooit ?
□ Roger Federer tegen Michaël Llodra
□ Nicolas Mahut tegen John Isner
□ Venus Williams tegen Maria Sharapova

4. In welke gemeente ligt de befaamde tennisclub 
□ ‘Het Melkhuisje’ ? 
□ Bussum
□ Laren
□ Hilversum 

5. Welke overleden Willem is ooit tenniscommentator 
    geweest ? 
□ Willem Duys
□ Willem Ruis
□ Willem Duin 

tennisquiz
PROBEER ALLE VRAgEN gOED TE 
BEANTWOORDEN. VEEL SUCCES!

1 Europa Open
2 56 - 59,4 gram
3 N. Mahut - J. 
Isner
4 Hilversum
5 W. Duys
 

Antwoorden in spiegelbeeld
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Wijziging lidgegevens
Wijzigingen van naam (i.v.m. huwelijk of het omgekeerde), 
adresgegevens, telefoonnummers en e-mail adressen 
graag doorgeven aan de ledenadministratie 
(lidmaatschap@dltc.nl). Hierdoor kunnen in 2014 
weer de juiste gegevens op de KNLTB ledenpas komen te 
staan.

Nieuwe foto KNLTB pas 2014
Mocht het zo zijn dat uw foto op de huidige KNLTB leden-
pas niet meer voldoet (volgens uzelf of volgens uw mede-
tennissers), dan is nu de tijd gekomen een nieuwe pasfoto 
(echte pasfoto, geen ingescand exemplaar) op te sturen 
naar de ledenadministratie. Vooral jongeren willen hier 
graag gebruik van maken. Maar ook van ouderen zie ik ook 
vaak foto’s van toen ze nog 30 jaar waren. Nu doen dus. 
Foto’s ontvangen na 1 januari zullen niet resulteren in een 
vernieuwing op de KNLTB pas.
 

Opzeggingen
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeu-
ren en wel voor 1 januari 2014. Dit kan per e-mail lid-
maatschap@dltc.nl of per post bij De Twee Gebroe-
ders 5, 9207 CK . Tot en met december ontvangt u dan nog 
wel het clubblad. De tot 29-10-13 ontvangen afmeldingen 
zin hierbij bevestigd. In het decembernummer zullen de 
overige ontvangen opzeggingen bevestigd worden.

Nieuwe juniorleden
Rick Affourtit Suderheide 6  
Floris van Nederpelt Boelenslaan

Bedankt junioren
Jorn Bosma Houtzaagmolen 12  
Rens Demmendaal Rottevalle
Mart Foekema Raai 172  
Sascha Frieswijk Lisdodde 4  
Annick Goedemoed Rietpol 18  
Jesper van der Hert Th.van Doesburgstraat 12  
Dennis Hoekstra Dollard 238  
Niels Jacobi Zwanenbloem 5  
Stefan Kars Waterlelie 81  
Wolter v/d Maten Garyp
Nadine van der Meulen Folgeralaan 19  
Fokelien Oosterhuis Westergeest
IlsePlantinga Dr.compagnie
Jan-Hedzer Plantinga Dr.compagnie
Bente Poortinga Saffier 46  

Tjitske Schievink Stationsweg 244  
Evelien Scholtanus Rietpol 17  
Dagmar Stenekes Fluessen 122  
Anke-Mare Tibbesma Rietpol 4  
Aron van der Vijver Hooglandswyk 133  

Bedankt senioren
G. Amperse De Twee Gebroeders 238  
A. ten Berge De Akkers 70  
J. de Boer Houtlaan 22  
H. Boerema Fabriciuslaan 28  
N.W. Boerema-Engelsma Fabriciuslaan 28  
M.D. Boonstra Groningen
E. Dierdorp Het Helmhout 53  
F. Dijkstra Lisdodde 23  
R.P. Douma Klaverweide 1  
W. Douma Kalmoes 39  
B. Goedemoed Rietpol 18  
J.C. Hendriks Dr.compagnie
W.J. Hiddinga Beetsterzwaag
L. Houtman De Wetterwille 124  
T. Huntelerslag Leidijk 227  
P. Jansma Rottevalle
T. de Jong-Postma De Wilgen
L. de Laat De Wilgen
D. Lamberts Zwolle
J. Leistra Dollard 117  
P. Luinstra- de Jong De Nijverheid 28  
Y. Nerush  Grasland 50  
A.F. Oosterhuis Groningen
O.S. Shytykhno De Drift 20 -5 
B. Smit Mariengaard 71  
R. Soer Gjalt de Jongstraat 45 8 
B. Swieringa Lisdodde 45  
G.M. ter Veen Winterkoninkjestraat 31  
F.M. ter Veen Hurdegaryp
I. Vink Zaailand 1  
T. Vink Zaailand 1  
P. Westerhof Torenstraat 13  
F.A. van Zanten Tjaarda 360  
E. Zijlstra Groningen
G.J. Zijlstra Engwerd 46  
M. Zijlstra Emmeloord

Piet Kingma

lidmaatsChap
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Elke dinsdag op TENNiS.nl: een trainingstip van de week. 
Met deze week aandacht voor de service. Alex Reijnders, 
de voormalig coach van Jacco Eltingh en Paul Haarhuis, 
geeft zes tips om je opslag effectiever te maken.

Verschil tussen services
Probeer het verschil tussen de eerste en tweede service zo klein mogelijk te houden. Dit kun je doen door 
ofwel gas terug te nemen op de eerste service, ofwel door de tweede service juist met iets meer lef te 
spelen. Een te groot verschil tussen beide opslagen leidt tot onzekerheid en een laag eerste serviceper-
centage. Zo is de eerste service in sommige gevallen een knal, terwijl de tweede service alleen maar in het 
spel wordt gebracht. Voorkom dat!

Identieke beweging
Sommige spelers hanteren bij hun tweede service een compleet andere beweging dan bij hun eerste. Dat 
is niet de bedoeling, want alleen de balbehandeling dient verschillend te zijn. Bij een tweede service wordt 
vaak gekozen voor een spin of slice, terwijl de eerste service over het algemeen wat vlakker geslagen 
wordt.

Opgooi vervangen we door de bal loslaten
Neem opgooien niet te letterlijk. Eigenlijk laat je de bal als het ware alleen maar los. Zorg er dus voor dat 
je de bal langer vasthoudt, ter hoogte van je voorhoofd, in plaats van dat je de bal hoog boven je hoofd 
opgooit. Dit maakt het extra moeilijk en dit stopt de vloeiende beweging.

Denk als een schaker
Zorg dat je voor het slaan van de service al in gedachten hebt hoe je de return van de tegenstander wilt 
gaan verwerken.  Veel Spanjaarden zijn daar heer en meester in. Zij spelen hun eerste service met een 
hoog percentage, op zo’n manier waarmee ze hun forehand in stelling kunnen brengen. Denk dus alvast 
een paar stappen vooruit, net als een schaker.

Weg met de mentale problemen, tactiek maakt alert
Wanneer je continu bezig bent met het uitdenken van je punten en de plaatsing van je service, dan zorgt 
dat voor extra focus. Hierdoor ben je minder met randzaken bezig. Voor spelers die mentaal minder zijn is 
het dus belangrijk om tactisch te denken, aangezien dit je zeer alert maakt.

On the body, gemakkelijk te slaan, moeilijk te verwerken
Veel spelers gaan bij het bepalen van hun servicerichting uit van twee varianten; naar buiten of naar bin-
nen. Tactisch gezien is op het lichaam serveren een zeer goede variant, aangezien het onverwacht is, de 
ontvanger ruimte moet maken en een keuze moet maken uit het slaan van een forehand of backhand. 
Bovendien geef je als serveerder geen hoeken weg.

tennistip!
DE OPSLAg
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Autohopper Hofstee is de nieuwe sponsor van de 
Bedrijventenniscompetitie. Deze verhuur van auto’s wordt 
aangeboden door British Car Centre Hofstee.
Erik Hofstee, mede-eigenaar van British Car Centre Hofstee 
en initiatiefnemer van Autohopper Hofstee, vertelt dat zij inci-
denteel weleens een auto verhuurden, maar wilde die service 
verbeteren. 
Erik: ‘Nu kunnen we nieuwe auto’s, altijd voorzien van airco en 
radio/cd-speler, verhuren voor nog geen € 24 (excl. btw) per 
dag! Om de verhuur professioneel aan te pakken hebben wij 
ons aangesloten bij de Autohopper formule.

Autohopper biedt Hofstee een kant-en-klare dienstverlening, 
met een reserveringssysteem via internet, geldige huurcon-
tracten en het beschikbaar stellen van de huurauto’s. Het 
autobedrijf verhoogt haar servicegraad en de consument en 
bedrijven kan tegen een uiterst scherp tarief een betrouwbare 
auto huren. Geen opvallende bestickerde auto’s, maar nieuwe 
en moderne zoals de Fiat 500, Volkswagen UP en natu-
urlijk ook wat grotere modellen. Inwoners en bedrijven van 

Erik Hofstee met de professionele huurauto’s van Autohopper bij British Car Centre Hofstee
Adres: Omloop 56, 9201 CC Drachten, telefoon: 0512-541531, email: info@rover-hofstee.nl

NIEUWE SPONSOR BEDRIJVENTENNISCOMPETITIE

Drachten en omstreken kan eenvoudig via internet de gewen-
ste auto reserveren. Bellen of langskomen mag natuurlijk ook.

Kijk voor meer informatie en het reserveren van een auto 
op www.autohopper.nl of volg hen op twitter: @Hofstee-
Drachten en blijf zo op de hoogte van de laatste acties.

Erik Hofstee is zelf geen tennisser, maar speelt al jarenlang 
waterpolo in het hoogste team bij WSG DraGor. Omdat zijn 
vader Harrie bij DLTC tennist en fanatiek meedoet met de 
Bedrijventenniscompetitie heeft Erik besloten om het seizoen 
2013/2014 te sponsoren.

Wij zijn uiteraard erg blij met Autohopper Hofstee als sponsor 
en we vertrouwen weer op een sportief en gezellig winterten-
nisseizoen.

Grietje Hofstee
Voorzitter commissie Bedrijventenniscompetitie

autohopper hofstee
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In het stadion
Dorus zit tijdens de voetbalwed-
strijd op de schouders van zijn 
vader te schreeuwen: “Buiten-
spel!” “Vrije trap!” “Penalty!” 
Andere toeschouwers zijn stom-
verbaasd dat zo’n kleine jongen 
zoveel verstand van voetbal heeft. 

Plotseling tilt de vader Dorus ruw 
van zijn schouders en geeft hem 
een klap voor zijn broek. Veront-
waardigd merkt zijn buurman op: 
“Wat moet dat? 
Waarom slaat U dat kind?” 
“Alle voetbaltermen kan hij zeg-
gen,” is het boze antwoord, “maar 
niet gewoon ‘ik moet plassen’!”

boezzie

ik moet plassen!!!

sudoku

kleurplaat

boezzie


