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 Lawn Tennis Club

DLTC

Van de (bijna ex-) voorzitter
Vier jaar geleden trad ik toe tot het bestuur. Mijn opdracht was uitvoering te 
geven aan het besluit van de ledenvergadering om voor alle leden  bardiensten 
(of een andere klus) verplicht te stellen. Al jarenlang draaide een heel beperkte 
groep leden alle bardiensten en vrijwilligers daarvoor waren steeds moeilijker 
te vinden.  Een verplichting voor alle leden om een steentje bij te dragen moest 
daar verandering in brengen. Inmiddels is het clubwerk ingeburgerd en heeft 
Ab Alberts deze bestuursportefeuille van mij overgenomen. 

Op de najaarsvergadering zal ik aftreden als voorzitter en zal de voorzitters-
hamer worden overgedragen. Voor mij het einde van een intensieve periode 
waarin veel aan de orde kwam (o.a. een nieuw beleidsplan, benoeming van 
nieuw kantinepersoneel, benoeming van een verenigingsmanager, het re-
aliseren van een playground). Voor de komende jaren zijn de prioriteiten 
duidelijk: ledenwerving, sponsoring en stroomlijnen van de interne organisatie. 
DLTC heeft een schitterende accommodatie en is financieel gezond.  Dat is de 
basis om de komende jaren weer te groeien.

Het zal wel even wennen zijn om geen voorzitter meer te zijn.  Wekelijks neemt 
de functie een aantal uren in beslag en die vallen nu “vrij”.  In de afgelopen 
periode is er meer tijd gaan zitten in bestuurswerk dan in tennissen. Dat kan 
nu veranderen. Ook liefhebberijen als fotografie, tuinieren, kunst en muziek 
kunnen weer ruimte krijgen. Als voorzitter van de tennishal en als commissielid 
parkbeheer blijf ik betrokken bij het DLTC gebeuren.

Tot slot, tijdens bestuursvergaderingen wordt vaak gesproken over problemen 
die om een oplossing vragen. Je zou daardoor haast uit het oog verliezen dat 
tientallen leden actief zijn bij de vele activiteiten die jaarlijks worden georgani-
seerd. Die groep vormt het hart van de club en dat hart is hartstikke gezond. 

Albert Buist

Super weer 
deze zomer. 
Daar hebben 
veel tennis-
sers dankbaar 
gebruik van 
gemaakt.



Er zit nog een leuke periode buitentennis aan te komen.
De najaarscompetitie en clubkampioenschappen zijn 
altijd een goede afsluiter  van het tennissseizoen. 
Na 1 oktober zijn er veel mogelijkheden om te tennissen 
bij DLTC.
U kunt buiten blijven tennissen op gravel en later op 
kunstgras of op een vast moment met uw tennisgroepje 
iedere week een baan in de hal huren of incidenteel een 
uurtje in de hal tennissen.
Heeft u inmiddels het niveau om ook wedstrijden te spe-
len dan kunt u meedoen aan de vele competities die in 
de hal worden gespeeld.
Net begonnen ? Geen probleem, de poules worden op 
niveau ingedeeld.
Meer info over competities voor senioren en de bedrijfs-
competitie kunt u vinden op www.dltc.nl.
Voor de jeugd starten we dit najaar met een jeugdindoor-
competitie op zaterdag.
In een poule van 6 speelt de jeugd 5 wedstrijden, vervol-
gens wordt aan de hand van de uitslagen gepromoveerd 
en gedegradeerd en nieuwe poules gevormd, waardoor 
iedereen op niveau speelt. Vervolgens speelt iedereen 
nog 5 wedstrijden, dus in totaal 10 wedstrijden verdeeld 
over het gehele indoorseizoen.
Afhankelijk van de deelname wordt rekening gehouden 
met andere sporten die op zaterdag worden beoefend, 
mogelijk kan er uitgeweken worden naar andere dagen.
Ook de jeugd van omliggende verenigingen kan hieraan 
deelnemen. Meer info : www.dltc.nl.
Voor alle ROG kinderen(basisschool) is het mogelijk om 
naast de reguliere trainingen op woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur onder begeleiding van een trainer en 
stagiaire in een “instuifachtige” sfeer een “potje” te ten-
nissen, lekker bezig te zijn met tennissen. Deze activiteit 
is nieuw.
Vanaf april 2015 vindt deze activiteit op vrijdag (buiten) 
plaats op de nieuwe kidsplayground. 

DLTC biedt veel mogelijkheden om te trainen, zowel binnen 
als buiten.
Misschien kunt u zich het “lange zachte” najaar herinneren 
van vorig jaar, waarbij degenen die zich hadden opgegeven 
voor de buitentrainingen tot eind november op gravel heb-
ben kunnen trainen en pas vrij laat naar het kunstgras 
zijn overgestapt.
Buiten trainen is goedkoper, desondanks kiest men over het 
algemeen voor de indoortrainingen.
Jort de Vries, JelleJan van der Duim en Jochem Huisman 
verzorgen de trainingen in de prachtige hal van DLTC.
De prestatief ingestelde jeugd kan op jaarbasis meerdere 
trainingen per week volgen bij Tennisschool Drachten. 
Maar ook de beginner en recreant, zowel jeugd als senio-
ren, kunnen in niveaugroepen gebruik maken van de uitste-
kende trainingsfaciliteiten.
U kunt in een groepje gaan trainen, maar ook een privé  les 
hoort tot de mogelijkheden. Meer info op www.dltc.

Kortom, DLTC biedt u veel mogelijkheden om de tennissport 
te beoefenen. We nodigen u dan ook graag uit om deel 
te nemen en u op te geven voor de vele activiteiten van 1 
oktober 2014 tot 1 april 2015.

    

van 1 oktober tot en met 1 april 2015

Activiteiten & Trainingen

Bij goed weer kan er altijd 
buiten getennist worden.
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35+ Veteranentoernooi 

Bosma en Boonstra administraties

Begin maart 2015 wordt op tennispark 
van DLTC  het indoor 

Bosma en Boonstra administraties 35+ 
Veteranentoernooi georganiseerd.

Vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag strijden de 35+ ers, in de hoog-
ste categorie  wie de wisselbeker 
mag ontvangen, waar hun naam in gegraveerd wordt.
Dat het toernooi in het noorden van Nederland 
grote bekendheid geniet, mag duidelijk zijn. 
Dit jaar was het toernooi al ruim voor de 
sluitingsdatum volgeboekt.

Er wordt tijdens dit toernooi fanatiek gespeeld door 
de 35+ers en 45+ers. Het toernooi wordt geor-
ganiseerd voor de speelsterkten  5, 6 en 7.

Het toernooi bestaat al sinds de jaren 90, 
en is elk jaar weer een groot succes.

In december verschijnt er meer nieuws 
op de DLTC homepage www.dltc.nl.

De toernooicommissie 
35+ Veteranentoernooi.

Doe mee aan het oergezel-
lige 35+ toernooi in 
Tennishal De Folgeren op:

6, 7 en 8 maart 2015



 Jelly Sikkema
Als iemand hart voor de club heeft dan is het Jelly Sikkema wel. 
Sinds 1974 is ze lid van DLTC en heeft haar vrijwilligerstaken 
meer dan waar gemaakt. Het regelen zit Jelly gewoon in het 
bloed en daar heeft DLTC volop van weten te profiteren. 
Voor ze lid werd, was ze actief bij andere verenigingen. Turnde bij 
gymnastiekvereniging HerculesUdi en was daar jarenlang actief 
als bestuurslid en toen de kinderen nog op school zaten, maakte 
ze lange tijd deel uit van het schoolbestuur. 

Jelly is voor wat betreft de  geschiedenis van DLTC een wan-
delende encyclopedie. Ze weet heel veel te vertellen over het 
verleden. Ze heeft zelf ook duidelijk een stempel gedrukt op die 
historie van de club. Ze had 4 keer een bestuursfunctie (secreta-
riaat) onder de voorzitters Jan Stel,Ben Sprado,  Michiel Burema 
en Lykele Westerhof. Heeft zitting gehad in de beheercommissie, 
die de taak had de tennisorganisatie van de hal te regelen en te 
stimuleren.  Ook was  ze  regelmatig, samen met haar man Piet, 
achter de bar te vinden. Later maakte ze nog deel uit van de ve-
teranencommissie waarvan het  organiseren van het succesvolle 
Orthintoernooi een van de  belangrijkste bezigheden was. 

Ze was nog maar net lid of ze werd al gevraagd voor de be-
stuursfunctie secretaris. Het was in een periode dat het ledenaan-
tal gestaag groeide van 600 naar 1000 leden. Er waren plannen 
voor de bouw van een tennishal met 3 banen. “Daar komt heel 
wat bij kijken. In samenwerking met de toen opgerichte stichting 
STD (Stichting Tennishal Drachten) moest er van alles geregeld 
worden. Aanvraag bouwvergunning, aankoop grond, offertes 
aanvragen, uitbesteding enz. enz. Ontzettend veel werk.  Maar ik 
heb daar met heel veel plezier aan meegewerkt.” 

De ledenaanwas ging door, dus werd besloten tot aankoop van 
grond voor de nieuw aan te leggen banen 7 t/m 11. Dankzij een 
actief bestuur onder leiding van Michiel Burema, werd het park 
verder uitgebreid met de banen 7 t/m 11 en een paar jaar later 
kwamen daar de banen 12 t/m 15 nog bij. 

“De club groeide gestaag. DLTC was zo langzamerhand uit-
gegroeid tot een bedrijf en het viel dan ook niet mee om alles in 
goede banen te leiden. Zeker het personeelsbeleid leidde nog 
wel eens tot problemen. Het bestuur bestond tenslotte ook uit 
vrijwilligers en daar werd best wel een druk op gelegd. 
Maar met zoveel positieve mensen in het bestuur werden er altijd 
weer oplossingen gevonden.”

Jelly is een echt gezelschapsmens, altijd in voor een praatje. 
Maar ook niet onbelangrijk een goed luisterend oor.  Als secre-
taris ben je toch vaak een bindende factor binnen de club.

“ Belangrijk was ook het contact met de buurtbewoners. Bij 
zoveel veranderingen op het park was een goed overleg met 
de buren beslist noodzakelijk. Maar vergaderingen verliepen 
best wel positief.”

“DLTC is in het bezit van een uniek park en het besturen van 
zo’n omvangrijke club is niet gering.  Het is te hopen dat er 
leden opstaan om vrijwilligerswerk te doen, te beginnen bij 
het bestuur. Leden kunnen en mogen niet verwachten dat een 
incompleet bestuur een organisatie goed kan besturen.
De omschakeling van vrijwilligerswerk naar verplicht werk 
heeft de club veel leden gekost en dat is bijzonder jammer. 
Maar er moest wel iets veranderen. Het is gemakkelijk om nu 
te zeggen dat dit anders geregeld had moeten worden, maar 
ook dit werk werd door vrijwilligers gedaan en dat daarbij 
fouten zijn gemaakt was bijna onvermijdelijk. De club is ge-
woon afhankelijk van de bereidwilligheid van de leden en dat 
laat de laatste tijd toch wel een beetje te wensen over.
 
Dus leden meld je aan en werk mee aan de opbouw van de 
club, zodat er weer een opgaande lijn zichtbaar wordt.”
Om met de woorden van Jelly af te sluiten:

“DLTC is een fantastische club, 
waarbij ik me helemaal thuis voel.”   

Jantsje Kingma 

 

Als je de geschiedenis van DLTC induikt, dan zie je dat door de 
jaren heen er altijd leden zijn geweest die heel veel voor de club 
hebben gedaan. 
Vrijwilligerswerk waar je regelmatig meer dan 10 uur per week 
mee  bezig was en die inzet toonden daar waar nodig was.  
Zij waren (en zijn) de schakels binnen de club, die het wiel 
draaiende hielden.

In gesprek met:

Jelly Sikkema is een van die schakels. 
Als er iets geregeld moest worden dan kon je altijd 

een beroep op haar doen.
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Vanaf 1 januari 2015 wordt het clubnieuws alleen nog via een 
nieuwsbrief op de DLTC-homepage verspreid. Veel sportclubs 
gingen ons al voor en DLTC kan daarbij natuurlijk niet achterblij-
ven. Het is een flinke kostenbesparing en via internet kun je de 
leden dagelijks van het laatste nieuws op de hoogte brengen. 
In oktober nog een clubblad in oude stijl en dan is het einde 
verhaal.

Als je op internet googlet naar ‘Geschreven taal’ krijg je een 
waslijst aan mogelijkheden om je kennis te verdiepen in de ge-
schiedenis van de taal. De geschreven taal is het belangrijkste 
middel om historie vast te leggen. Je hoeft Wikipedia maar in te 
tikken en er rolt een schat van informatie aan je voorbij.

Schrijfmaterialen in de laatste 4000 jaar 
Gedurende de laatste 4000 jaar werden diverse materialen 
gebruikt om op te schrijven: klei, perkament, was, steen, hout, 
papyrus, papier, etc.). In de achtste eeuw na Christus ontdekte 
men in China de boekdrukkunst. In het midden van de elfde 
eeuw ging men er toe over om dat met “losse letters” of karak-
ters te doen. Pas in de vijftiende eeuw werd het ook in Europa 
ontdekt. 
In 1500 publiceerde men in China 800 000 boeken per jaar 
en dat deed men toen al eeuwen lang. In Europa bedroeg de 
productie in 1500 ongeveer 200 000 boeken per jaar. In 2000 
produceerde de wereld per jaar 10 miljard boeken en voor 
schriftelijke communicatie wordt 130 miljoen ton papier per jaar 
verbruikt en dat is 25 kilo per persoon. Met andere woorden: 
in 500 jaar tijd kwamen er 13 x zoveel mensen, 1000 x zoveel 
geletterden en de stapel leesvoer werd zelfs 20 000 x zo groot.  
In Afrika, in veel Arabische landen en in grote delen van Azië 
ligt dat echter wel even anders. Voorbeeld: “In 1996 werden in 
de 22 Arabische landen gezamenlijk slechts een kleine 2000 
literaire boeken gepubliceerd. Als er van een boek meer dan 
5000 exemplaren verkocht zijn, op een totale Arabische bevol-
king van 270 miljoen Arabieren, dan is het een bestseller.” 

EindE tijdpErk clubblad

1961 – 2014

Het clubblad houdt in zijn 
huidige vorm op te bestaan. 

In de vaart der volkeren 
ontkomt ook het DLTC-

clubblad niet aan publicatie 
via internet.

Foto’s boven
De stencilmachine had regelmatig 
kuren. EInd jaren 70 werden 2 
nieuwe typemachines aangeschaft.



Gevolgen van de ontdekking van 
geschreven taal. 

De ontdekking van geschreven taal had en 
heeft dus zeer grote gevolgen gehad. Over 
de hele wereld zijn (steeds meer) mensen 
van alles en nog wat gaan opschrijven - 
waaronder hun eigen geschiedenis - en 
zijn (steeds meer) mensen gaan lezen 
(wat anderen schreven), zijn (steeds meer) 
mensen vaker schriftelijk gaan communice-
ren en wordt er vaker (en steeds meer) in-
formatie schriftelijk bewaard over van alles 
wat mensen meemaken, doen, denken, 
vinden en uitvinden. Vooral in de westerse 
wereld heeft dat alles geleid tot een zgn. 
“schrijf- en leescultuur”. 

Ook bij DLTC is het duidelijk dat door de 
geschreven teksten het grootste deel van 
de historie bewaard is gebleven. De club – 
opgericht in 1922 – heeft een rijke historie, 
maar  voor 1960 is er maar weinig bewaard 
gebleven. Er is gelukkig nog een hand-
geschreven verslagenboek van bestuurs-
vergaderingen, dat nog enige informa-
tie geeft uit die beginperiode. De leden 
werden via het rondbrengen van convo-
caties op de hoogte gehouden van de 
gebeurtenissen. Er is echter geen enkel 
convocaat bewaard gebleven. Jammer. 

Het eerste clubbladomslag van 
1961 t/m 1972

Gelukkig hebben we van oud-leden, die 
rond de jaren zestig lid waren nog het 
een en ander kunnen achterhalen. Maar 
het meeste is bewaard gebleven dank zij 
de clubbladen, die in 1961 voor het eerst 
werden uitgegeven. 

Het uitgeven van een clubblad was ech-
ter geen geringe taak en kostte de vrijwil-
ligers regelmatig bloed zweet en tranen. 
Gelukkig waren in die tijd ook al leden die 
zich voor 120% inzetten om van het club-
blad een succes te maken, al viel dat in 
die tijd niet mee. De kopij werd verzameld 
en door typistes op stencilblad ingetypt. 
Waarna de gegevens werden uitgedraaid 
op een stencilmachine. Het stencilen 
verliep bepaald niet altijd vlekkeloos. 
De stencilmachine had vaak kuren of liep 
helemaal vast. Soms was de inkt te dik, 
dan kon men helemaal opnieuw begin-
nen. Het stencilpapier was regelmatig 
van slechte kwaliteit waardoor veel uitval. 
Hulde voor de volhouders van toen.

In 1989 werd voor de opmaak voor het 
eerst gebruik gemaakt van een com-
puter. Het clubblad werd in dat jaar voor 
het eerst gedrukt, dat was al een hele 
verbetering. Nog wel zwart/wit en foto’s 
werden op de drukkerij ingescand.  
De ontwikkeling van de computers heeft 
er aan bijgedragen dat het clubblad met 
zijn tijd meeging. Dank zij o.a. spelling-
controle, scanners, betere kopieerma-
chines, betere drukkwaliteit, groeide het 
clubblad uit tot een volwaardig magazine. 

In kleur
De leden hoeven het nog niet helemaal 
zonder clubblad te stellen. Het is de be-
doeling dat er nog 2x per jaar een kleu-
renmagazine wordt uitgebracht.

Jantsje Kingma.

Clubbladomslag 1980 t/m 1992

Clubbladomslag 1973 t/m 1976

Clubbladomslag 1993 t/m 1996

Clubbladomslag 1997 t/m 2003 Clubbladomslag 2004 t/m 2007 Clubbladomslag 2008 t/m 2013 Jubileumomslag 2012
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Volgend jaar wordt het reguliere DLTC-clubblad vervangen 
door nieuwsbrieven die alleen digitaal worden verspreid. 
Daarnaast wordt in de maanden maart en september een 
glossy uitgegeven. 
Voor de verzendcommissie – zoals de “nietploeg” officieel 
heet, betekent dit dat ze niet meer maandelijks bijeen hoe-
ven te komen om het clubblad verzendklaar te maken. 
De dames hebben aangegeven dat ze het best wel jam-
mer vinden, dat het werk stopt. Het nieten was zelfs zo 
populair dat 2 niet-leden aanschoven en meehielpen om 
het clubblad verzendklaar te maken. De “nietploeg” bestaat 
al zolang het clubblad bestaat. En meerdere dames heb-
ben jarenlange ervaring, daarom heb ik hen hen maar eens 
gevraagd om wat wetenswaardigheden op te schrijven.

Jantsje KIngma

Van de redactie

Jild oer?
Keapje sinnepanelen!

Ds Carsjenssingel 73 - 9216 VV  Oudega

Interesse?
Geïnteresseerd of meer willen weten over de aanschaf van 
zonnepanelen bel dan naar tel: 0512-371249 of mail naar 
Peereboom_bv@hotmail.com

De nietploeg in 1996
V.l.n.r.voor: Hieke Buma, Gerry van Bruggen, 
Miep Boer en Baukje Hettema. Achter: Tine Hoeksma, 
Willemien Tack, Marla de Boer, Alie Zwiers, 
Dickie Wieringa en Trienke Zwerver. 

Anno 2014
Links:
Tine Hoeksma, Gerry van Brug-
gen en Margreet Westra.
Rechts:
Jitske van Loenen, Geesje Nicolai 
en Marla de Boer.
Trienke Zwerver en Jelly Hoekstra 
ontbreken op deze foto’s.



Maar wisten jullie dat……

• Jitske de oudste van de ploeg is en dat ze elke maand de clubbladen                

naar de Post brengt

• Marla als hoofd verzending het werk delegeert en het tempo bepaalt

• Gerry vroeger de nietjes er in sloeg met oordopjes in

• Jelly nog steeds de hulp van Jitske nodig heeft bij het cryptogrammen

• Tine 1 keer vergeten was te komen 

• En wij haar via een los briefje in hun clubblad er aan herinnerden

• Margreet liefdevol kan vertellen over haar kleinzoon

• Trienke als eerste het clubblad leest en daarna begint met vouwen

• Geesje de enige is die niet kan tennissen maar zich erg thuis                 

• voelt in de ploeg

• In december het jaar  met een Sinterklaasfeestje werd afgesloten

• Er dan altijd op marsepeinstaaf getrakteerd werd

• De dames erg trouw kwamen om stickers te plakken

• Ze het erg vinden dat de “nietploeg” stopt

• Het niet leuk vinden dat het clubblad digitaal gaat 

• Het door hen minder gelezen zal worden

• Deze hechte groep lief en leed met elkaar deelt 

• Zal proberen toch af en toe bij elkaar te komen 

• De redactie het een prachtploeg vindt

• En hun via deze weg heel graag wil bedanken

• Voor alles wat ze gedaan hebben

DE “NIETpLoEg” 
    WErkELooS

In oktober a.s. komen 

wij, de “nietploeg”, nog 

één keer bij elkaar om de 

clubkrant te vouwen en 

te voorzien van adreseti-

ketten. Daarna gaat de 

clubkrant online, wat in-

houdt dat wij werkloos 

worden. 

Wij noemen onszelf nog 

steeds de “nietploeg”, 

omdat we vroeger ook de 

pagina’s moesten sorteren 

en de nietjes er in moes-

ten slaan. Iedere eerste 

donderdag van de maand 

konden jullie ons zien en 

vooral horen aan de lange 

tafel in de kantine. Deze 

groep vrijwilligers zorgde 

er elke maand weer voor 

dat de clubkrant bij de 

leden in de bus lag. Een 

aantal van ons doet dit al 

bijna 30 jaar!
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Activiteiten op het DLTC-park
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 Lawn Tennis Club
DLTC

DOET U MEE! AAN HET       
 

  KOEKENPANTOERNOOI
    op 24 september 2014

             
   DE KOSTEN ZIJN 5 € PER PERSOON.
Om 8.30 uur aanwezig zijn wij willen 
graag om 9 uur starten.
Speel tijd 40 min. 
Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld 
en zoveel mogelijk gemixed.
Bij slecht weer  denkt u dan wel aan uw 
binnen schoenen.
De intekenlijst hangt vanaf augustus in de hal. 
 

Kom naar het DLTC-park
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

DLTC 2014
De tennisweek voor alle  DLTC-leden: 
jeugd en senioren, wedstrijdspelers en recreanten!

van 20 t/m 28 september

DLTC bruist van de activiteiten. 
Altijd gezellig om mee te doen of 

gewoon voor een bezoekje.
Kijk voor meer informatie op 

www.dltc.nl. 

winterweekendcompetitie
Bedrijvencompetitie
Damescompetitie ma. di. wo.
Gemengde competitie do.
Huur een baan

Tennissen in de hal

Geef je wel op!

Op Tennispark De Folgeren Drachten
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Op Tennispark De Folgeren Drachten
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 Lawn Tennis Club

DLTC

De Giek 3 • 9206 AS Drachten • Tel.: 0512 - 524811
Fax.: 0512 - 548637 • info@vakgarageterpstra.nl

www.vakgarageterpstra.nl

Op een dag besluit u toch 
om in een auto te rijden van:

VAKKUNDIG
VOORDELIG

VERTROUWD
VEILIG

®

26 t/m 31 augustus 2014

Jeugdranglijsttoernooi *(1 ster)
Tot en met 12 jaar, geboren in 2002 en later  (JRT)*
Tot en met 14 jaar, geboren in 2000 - 2001    (JRT)*
Open toernooi tot en met 17 jaar, geboren in 1997 en later

Spelsoort: JE, ME, JD, MD

Tenniskidsevent:
Oranje 8 t/m 11 jaar, sterkte 1 en 2 (JE, ME)
Groen 10 t/m 12jaar, sterkte 1 en 2 (JE, ME)

Inschrijfgeld:  Enkel 11 euro p.p.
   Dubbel 6 euro p.p.

Toernooileider: De heer P. van der Sluis
Bondsgedelegeerde: De heer G. Jeeninga
Toernooiorganisatie: DLTC
Goedgekeurd door de KNLTB

Inschrijvingen vóór 15 augustus 2014, 9.00 uur. 
Uitsluitend via www.toernooi.nl

26 t/m 31 augustus 2014

Subsponsors

Drachtster Keitoernooi
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We genieten nog volop van het “buitenspelen” , 
maar vanaf oktober starten we ook weer met de 
hal activiteiten. Eén daarvan is het zondagavond-
recreatie-tennissen. 

Vanaf zondag 26 oktober starten we met de eerste 
van de 8 avonden die we gaan organiseren in het 
nieuwe winterseizoen. Aan het eind van elke speel-
zondag worden weer prachtige prijzen uitgereikt 
aan de meest “verdienstelijke” dame en heer van de 
avond. De prijzen worden wederom door Dirk Hoek-
man beschikbaar gesteld.

Het hoogtepunt van het seizoen is op 15 maart 
2015, de laatste speeldag, waar aan het eind van 
de avond de uitreiking zal plaatsvinden van de 
“Hoekman-Cup”. Deze wisselbeker zal op feeste-
lijke wijze overhandigd worden aan de speler/speel-
ster die bovenaan in het zondagavondklassement is 
geëindigd. Uiteraard zal vaker deelnemen de kans 
op het veroveren van deze felbegeerde tropee dus 

Start zondagavondtennis 26 oktober

Aanvang: 18.00 uur 15 minuten  
   eerder aanwezig zijn
Einde:  22.00 uur met na   
	 	 	 afloop	prijsuitreiking		
   en vrijblijvende nazit.
Kosten: € 6,50 per persoon
Contact: 0512 – 546 993

ZondagavondtennisZondagavondtennis

vergroten. U mag zich voor alle avonden opgeven.
Zoals gebruikelijk proberen wij u zoveel mogelijk op 
sterkte in te delen en spelen we 4 wedstrijden van 
een half uur. Het maximale aantal deelnemers per 
avond is 40 personen. 

Opgeven
Opgeven voor één of meer van de volgende 
zondagavonden kan via  zondagavondtennis@dltc.nl. 
Via de mail ontvangt u een bevestiging van deelname

  26 oktober  18 januari

   9 november    8 februari

 23 november  22 februari

 14 december  15 maart

Pedro Verhoeckx

D
ra

ch
ts

ter
 Lawn Tennis Club

DLTC

Gezellig bewegen?

Ga tennissen!



 De ledenadministratie door de jaren heen
Op 1 september wordt de ledenadministratie van DLTC overge-
dragen aan Annelies Bouma. 
In 1992 werd ik gevraagd om de ledenadministratie over te ne-
men. Op voorwaarde dat er dan wel geautomatiseerd mocht 
worden werd met het inwerken gestart, om in september 1992 de 
ledenadministratie over te nemen van Ellen van der Werf.
Tijd om eens te kijken wat er in 22 jaar ledenadministratie is 
veranderd, in een tijd van snelle administratieve en technische 
veranderingen.

 Kaartenbak
De ledenadministratie kreeg ik overgedragen in 3 kaartenbakken. 
Een kaartenbak voor jeugdleden, voor seniorleden en voor oud-
leden. Elk lid had hierin een kaart waar de benodigde gegevens 
op stonden. Elke verandering werd bijgehouden in een journaal 
met een volgnummer en de wijziging. Uiteraard werd een veran-
dering ook op de kaart gewijzigd. Voor een nieuw lid werd een 
kaart toegevoegd. Dezelfde informatie werd ook nog een keer op 
papier gezet voor de jeugdcommissie (voor zover het een jeugdlid 
betrof) en voor de penningmeester (Niek den Hartog). Tevens 
moesten de gegevens nog doorgegeven worden middels een mu-
tatielijst aan het administratiekantoor van de KNLTB, die dat toen 
nog uitbesteed had. De penningmeester had de gegevens nodig 
om acceptgirokaarten te maken voor contributie en de adreseti-
ketten voor het clubblad.

 Automatisering 1.0
De eerste actie na het overnemen van de ledenadministratie 
in1992 is geweest om alle gegevens in een database op de com-
puter te zetten. Niek den Hartog, hij was de enige in het bestuur 
die computerervaring had, had een computer en een printer 
gekocht voor de redactie (clubblad) en de ledenadministratie. 
Dit omdat de redactie en de ledenadministratie op één adres 
uitge-voerd werden. Omdat er toch wel een erg magere computer 
aan-geschaft was moest deze al spoedig vervangen worden. 
Deze is daarna door mij steeds vervangen in een combinatie van 
PC projecten bij mijn werkgever en een onkosten vergoeding 
van DLTC om althans wat computer betreft bij de tijd te blijven. 
Al spoedig bleek het praktischer om de acceptgirokaarten vanuit 
een database aan te maken. Tevens werden de adresetiketten 
voor het clubblad hier ook aangemaakt. Niek den Hartog vond dat 
helemaal niet erg. 
De trainingsgelden werden tot op dat moment nog contant door 
de trainers geïnd. Na verloop van tijd werden de trainingsgelden 
ook via acceptgiro in rekening gebracht. Hierdoor werd bereikt dat 
voor de penningmeester een veel beter zicht op de totale geld-
stroom verkregen werd.

      In 1996 
besloot de KNLTB ook te gaan automatiseren. Het administra-
tiekantoor werd afgeschaft en elke vereniging kreeg een ledenad-
ministratie programma. Via een telefoonnummer kon een verbind-
ing worden gemaakt met de KNLTB computer om gegevens 
heen en weer te zenden. De ontvangen en verzonden gegevens 
konden daarna min of meer automatisch verwerkt worden. Deze 
automatisering 1.1 kan het beste omschreven worden als zeer 
rampzalig. Het was de eerste keer (en ook de enige) dat DLTC 

meer dan 3000 leden had. Dit allemaal omdat er bij 
de omschakeling fouten waren opgetreden. Ik en ook 
andere verenigingen ontvingen daarna een uitdraai (ket-
tingformulier) met de 3000 leden, met het verzoek om 
aan te geven welke personen niet lid waren van DLTC. 
Daarna was het ledental weer teruggebracht op een 
1180, wat in 1996 het ledental van DLTC was.
Het programma van de KNLTB heb ik nooit gebruikt 
voor de ledenadministratie en werd alleen gebruikt voor 
het verzenden en ontvangen van gegevens.

 Automatisering 1.2
Hoewel er natuurlijk de nodige veranderingen zijn 
geweest, met name in het ontvangen en versturen van 
gegevens werd er eind 2013 besloten om het verou-
derde systeem bij de KNLTB te vervangen. Het resul-
taat was dat een maand lang de ledenadministratie 
geen gegevens kon uitwisselen met de KNLTB. Het ging 
dus bepaald niet vlekkeloos. Iedereen kreeg voor Mijn 
KNLTB nieuwe inlogcodes en deze werden vanuit het 
nieuwe systeem per e-mail verstuurd. Ik schat dat de 
helft van de e-mails niet aangekomen zijn. Ook ik kon 
niet inloggen in het systeem, omdat ik als ledenadmini-
strateur geen nieuw wachtwoord ontvangen had. Op dit 
moment kan gezegd worden dat het systeem redelijk 
functioneert, maar nog wel geoptimaliseerd moet wor-
den. Alle mogelijke toepassingen zijn binnen één sys-
teem ondergebracht in een centrale database, waarbij 
iedereen met zijn eigen bevoegdheden (beperkingen) 
informatie kan uithalen of veranderen.

 KNLTB passen
In 1992 werd er nog met de papieren KNLTB pas 
gewerkt. Elk jaar moest een pasfoto ingeleverd worden 
die door de ledenadministratie op de juiste afmetingen 
werd geknipt en daarna samen met de papieren pas 
in een plastic hoesje werd gesealed. Elk jaar weer een 
heel karwei. In naar ik meen 1999 was het mogelijk om 
ook een ledenpas te krijgen van het creditkaart formaat. 
DLTC heeft hier toen direct voor gekozen. Dit hield wel 
in dat de pasfoto op een speciaal fotoformulier opge-
stuurd moest worden naar de KNLTB. Dit fotoformulier 
was voorzien van een barcode en een  9 cijferig fot-
onummer. Het fotonummer werd dan in de ledenadmi-
nistratie ingevoerd en op deze manier gekoppeld met 
de juiste persoon. Vanaf dat moment hoefde niet elk 

stopt na 22 jaar met de ledenadministratie 

pIET kINgma 

Het eerste touchscreen op de Full Pointzuil.
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jaar meer een foto ingeleverd te worden. Dit verklaart 
ook dat sommige leden er nogal jeugdig uitzien, omdat er 
nog steeds een foto van 1999 of daarvoor gebruikt wordt. 
Omdat er voor het scannen van het fotoformulier per stuk 
bij de KNLTB betaald moest worden heb ik al spoedig 
besloten de foto’s thuis in te scannen en op het juiste 
formaat te brengen (300 bij 400 pixels) en daarna alsnog 
met het 9- cijferige fotonummer digitaal op te sturen naar 
de KNLTB. Nu sinds 2014 kan de gescande foto door de 
ledenadministratie zelf gekoppeld worden aan het bijbe-
horende lid.

 Afhangsystemen
In 1992 werd bij DLTC voor het afhangen nog gewerkt 
met een houder voor 4 pasjes voorzien van een klok 
(wijzers). De houder diende met de ingestelde begintijd 
op de afgeschreven baan worden gehangen. Een muur in 
de hal vol banen dus. Sommigen zullen het zich nog wel 
herinneren. In 1998  werd de tenniszuil aangeschaft. 
Dit computersysteem met een touchscreen was veel 
gebruiksvriendelijker en gemakkelijker voor de trai-
ners om trainingsbanen te reserveren. Nadelen waren er 
ook. Het systeem werkte in het begin verre van vlekke-
loos. De kaartlezer was zeer storingsgevoelig. 
Voor deze kaartlezer was een aparte pas naast de 
KNLTB pas nodig. Het ledenbestand werd één keer per 
jaar door de leverancier ververst. Nieuwe leden moesten 
door de ledenadministrateur handmatig staande voor het 
systeem, op rustige momenten, worden ingebracht. 
De storingsgevoelige kaartlezer werd later vervangen 
door een barcodelezer. De aparte kaart werd daarbij ver-
vangen door een plastic hoesje met een barcode. Eigen-
lijk is het tenniszuilprincipe nooit goed doorgebroken. 
Een beperkt aantal verenigingen hebben er maar gebruik 
van gemaakt. Toen het in 2006 ook gemoderniseerd 
moest worden, werd het overgenomen door JIBA Af-
hangbord en werd een totaal nieuw systeem geplaatst, 
wat over het algemeen voortreffelijk werkt. Eind 2006 
werd het afhangbord overgenomen door de KNLTB. 
Op het systeem kan ook gewoon met de KNLTB pas 
gewerkt worden en het ledenbestand kan door de leden-
administratie gewoon vanaf de computer thuis worden 
bijgewerkt. Wel moesten de foto’s nog handmatig stuk 
voor stuk worden toegevoegd. Vanaf 2014 is de database 
van het afhangbord volledig geïntegreerd in de KNLTB 
database.

 Bestuur
Door de jaren heen heb ik uiteraard verschillende bes-
turen meegemaakt. Ook bestuursleden komen en gaan. 
Wanneer er een goed rooster van aftreden bestaat is de 
continuïteit van uitvoering geen probleem. Echter te vaak 
ontstaat de situatie dat er een volledig nieuw team staat 
en het wiel weer opnieuw uitgevonden dreigt te worden. 
Wat opvalt is dat in welk bestuur dan ook, er steeds weer 
geconstateerd werd dat de communicatie beter moest. 
Communicatie is dan ook steeds weer een speerpunt in 
het beleid van elk bestuur geweest. In de praktijk blijkt dit 
steeds een moeilijk punt. Blijkbaar is er meer voor nodig 
dan het woord alleen maar te kunnen spellen.

 Ledenadministratie nu
De ledenadministratie heeft altijd assistentie gehad van iemand 
die controleerde of de betalingen binnen waren en assisteerde bij 
de uitgifte van de pasjes. In 1992 werd ik hierbij geholpen door 
Fré Roelofs. Opmerkelijk was dat Fré niet eens lid van DLTC 
was. Na 2 jaar werd ze opgevolgd door Jitske van Loenen die 
in 2006 weer werd opgevolgd door Hilbrand Geertsma. Allemaal 
voortreffelijke assistenten die veel werk verzet hebben en Hil-
brand doet dat nu ook nog. In 2010 is de voorbereiding gestart 
voor automatische incasso bij DLTC. Dit werd in 2011 ook inge-
voerd bij het incasseren van de contributie. Dit valt samen met 
het vervallen van de acceptgirokaart, omdat deze op termijn toch 
ging vervallen. De uitvoering van de automatische incasso ligt 
volledig bij Hilbrand en hij doet dit op een uitste-kende manier. 
Ik hoop dat de samenwerking tussen Hilbrand en Annelies op 
dezelfde manier zal verlopen als bij mij, dan is er niets op aan te 
merken.
Door de laatste automatisering bij de KNLTB zijn vanaf 2014 veel 
procedures voor de ledenadministratie veranderd, soms vereen-
voudigd, soms toegevoegd, maar in ieder geval direct inzichtelijk. 
Er hoeft niet meer gewacht te worden op verwerking, wat voor 
2014 alleen maar op werkdagen gebeurde. Annelies zal on-
getwijfeld haar weg ook vinden in de steeds weer veran-derende 
wereld van automatisering. 

De werkzaamheden voor de ledenadministratie en de daarbij 
behorende aanverwante werkzaamheden heb ik altijd met 
veel plezier voor DLTC gedaan.

Piet Kingma

Piet Kingma

De ledenadministratie is 
best wel een hele klus
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1
Ik eet vissen en vogels
Ik heb vier benen en een lange staart
Ik heb veel scherpe tanden
Wat ben ik ?
2
Ik leef in meren en rivieren
Ik eet vissen en vogels
Ik heb vier benen en een lange staart
Ik heb veel scherpe tanden
Wat ben ik ?
3
Mijn huid is groen en glibberig
Ik heb vier benen en platte voeten
Ik eet insecten en kleine vissen
Ik kan onderwater zwemmen en springen op het 
land
Wat ben ik ?
4
Hoeveel 9’s zitten er tussen 1 en 100 ?
5
Hoe kun je 8 achten bij elkaar optellen om het 
getal 1000 te krijgen ?
6
Wat heeft meer gewicht ? 1 ons goud of 1 ons 
veren ?

Anwoorden raadsels.
1. Kat
2. Krocodil
3. Kikker
4. 20
5. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
6. Ze wegen allebei 1 ons wat 
dus hetzelfde gewicht is

FUNpagINa

SUDOKU

DLTC is er ook voor de jeugd

Zoek de 10 verschillen.

Wat is het toppunt?
Wat is het toppunt van onaardig zijn?
Iemand met een bril veel sterkte wensen

Artis?
Een man stapt de bus in en vraagt aan de buschauffeur: 
“Gaat u naar Artis?” -Nee zegt de buschauffeur, “ik moet 
gewoon werken”

In de diepvries
“Hoe stop je een koe in de diepvries?” vraagt Simon aan     
  zijn vriend Keesje.
 - Keesje: “Weet ik niet”
Simon “Diepvries open, koe erin, diepvries dicht.”
- Dat is flauw, zegt Keesje.
Simon: “Oke maar hoe stop je een varken in de diepvries?”
- Nou.. diepvries open, varken erin en dan de diepvries    
  weer dicht doen, zegt Keesje.
“FOUT!” zegt Simon “Diepvries open, koe eruit, varken  
  erin, diepvries dicht!”.

Niet gedaan
Joris vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je ook straf krijgen 
voor iets dat je niet gedaan hebt?”
Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, jongen”.
“Gelukkig maar” zegt Joris. “Want ik heb mijn huiswerk niet 
gemaakt!”.

Snor
“Papa, er is een man met een snor aan de deur!””
 “Zeg maar dat ik er al een heb!”
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