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De grote tennistoernooien van het seizoen, Roland Garros en 
Wimbledon komen eraan. Het Roland Garros van Drachten, 
ons Pinkstertoernooi dus, is geweest. We kunnen terug zien op 
een voortreffelijk georganiseerd toernooi, met dank aan de vele 
tientallen leden die zich daarvoor hebben ingezet. Zonder die 
vrijwilligers is het onmogelijk om iets dergelijks te organiseren.

Ook voor de bardiensten geldt, dat de inzet van de leden es-
sentieel is. In de loop van dit jaar gaat een werkgroep opnieuw 
kijken naar de organisatie van de bardiensten. We draaien nu 
voor het derde jaar met de bardienstplanner van de KNLTB via 
internet. De werkgroep gaat na waar de knelpunten liggen en 
probeert met verbetervoorstellen te komen. Los daarvan, welk 
systeem je ook bedenkt, het staat of valt met de bereidheid van 
leden om een aantal uren aan de club te spenderen.

Begin juni start de verenigingsmanager met zijn werkzaam-
heden. De komende weken zal Freek Bokma bij de diverse 
commissies en het personeel  worden geïntroduceerd. We 
wensen Freek daar veel succes bij!

Albert Buist

KOUD HÉ!

Helaas was het tijdens het Pinkstertoernooi ‘jassen-
weer’. Er werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt van 
de terrasverwarmers.



   3

dels al - zal opnieuw via www.toernooi.nl worden gere-
geld. De betaling vindt  dit jaar voor het eerst plaats via 
iDeal, waardoor rijen bij de wedstrijdtafel zoveel mo-
gelijk worden vermeden. Elk lid - van de jongste jeugd 
tot de oudste senior - mag zich maximaal voor twee 
disciplines inschrijven en, omdat er twee weekenden in 
de negendaagse zitten, drie verhinderingen opgeven. 
Een verhindering kan ook zijn, dat je het gezellig vindt 
tijdens dit toernooi punten te halen met een bardienstje. 
De deelnemers dienen overigens wel beschikbaar te zijn 
in het finaleweekend. 

Wie nog suggesties of ideeën heeft? Mailtjes - ook van 
het bedrijfsleven, want zonder sponsoring kunnen we 
echt niet - zijn welkom op clubkampioenschappen@dltc.
nl.

De organisatie

 

Op het moment dat dit stukje tot stand komt, is het nog 
steeds geen voorjaar geweest. En het is al eind mei! 
De voorjaarscompetitie is geplaagd door kou, regen en 
wind, het pinkstertoernooi had zich ook wel met heel 
wat beter (terras)weer kunnen afspelen, kortom: herfst. 
Als de seizoenen zo blijven opschuiven, dan is er een 
lichtpuntje. Dan moet het goed komen, de laatste week 
van september met de jaarlijkse clubkampioenschap-
pen van DLTC. De negendaagse is dit jaar van 21 tot en 
met 29 september. Het kan nooit kwaad deze periode 
alvast zoveel  mogelijk vrij te houden in jullie agenda.

De organisatie is van plan er weer een mooi clubfeest 
van te maken met naast veel tennis ook alle ruimte voor 
bijvoorbeeld een smakelijke hap samen (op 28 septem-
ber) en ontmoeting, want.... dat is ook een belangrijk 
onderdeel van de clubkampioenschappen: elkaar niet 
alleen op, maar ook buiten de tennisbaan treffen.

Om over de opzet alvast een tipje van de sluier op te 
lichten: er komt zeker weer een freestyle-categorie, 
vorig jaar de grootste groep en al twee keer bejubeld 
om ,,de leukste combinaties en dito partijen’’. Ook komt 
er een categorie voor de echte beginners, want die mis-
sen we tot nu toe vaak bij de clubkampioenschappen. 
Wat is er nou leuker om je pas opgedane eerste ten-
nisvaardigheden ook eens tegen een ander te testen, 
die net als jij ook nog maar net het racket hanteert? 
En – niet onbelangrijk – je leert op deze manier ook je 
medeclubleden kennen. Voorts hoopt de organisatie op 
meer deelname in de damescategorie 7/8.

De mogelijkheid voor inschrijving – en dat kan inmid-

Zet de negendaagse van 
21 tot en met 29 september
alvast in je agenda

BEGINNERS GEZOCHT VOOR DE 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2013
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Het Midzomernachttoernooi voor senioren is 
terug van weggeweest! Vrijdag 21 juni willen 
we er weer een gezellige avond van maken en 
tennissen tot in de late uurtjes. 
 
Om 20:00 uur beginnen we met spelen en vra-
gen je daarom een kwartier voor aanvang 
aanwezig te zijn. 
 

MIDZOMERNACHTTOERNOOI
                       

 

Je wordt ingedeeld in poules van zo gelijk mo-
gelijke sterkte en speelt 4 wedstrijden van 
30 minuten. Doe mee met dit gezellige zomerse 
toernooi en geef je op via de lijsten in  
de hal of stuur een mailtje met je speelsterkte 
naar: seniorentennis@dltc.nl. 
 
Seniorentennis DLTC
Elsa Brasser

OPROEP!
Na een paar jaar clubwerk is het tijd om terug 
te zien of we op de goede weg zitten. 

Het bestuur wil daarom een werkgroep instellen van maxi-
maal 8 leden met als doel: voorstellen doen om ervoor 
te zorgen dat het (club)werk zo eerlijk mogelijk verdeeld 
wordt over de leden. En graag op een manier die een breed 
draagvlak heeft binnen onze mooie club. We willen voor 
november dit jaar een advies uitbrengen aan het bestuur, 
zodat dit vanaf volgend jaar van start kan gaan. 

Heb je ideeën over hoe dat (anders) zou kunnen, wil je 
meedenken? Dan willen wij je uitnodigen om deel te nemen 
aan de werkgroep. 

Stuur een mailtje naar Ab Alberts:  clubwerk@dltc.nl

OPROEP!OPROEP!
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Tijdens het Pinkstertoernooi 
kwamen velen genieten van span-
nende potten tennis.
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De laddercompetitie is los. Er zijn al zo’n 30 deelnemers en 
de eerste wedstrijden zijn al gespeeld. De deelnemers bij de 
dames en voor de jeugd blijven nog wat achter, maar daar kan 
natuurlijk verandering in komen.
Voor degene die een laddercompetitie niet kennen. Ladderen is 
een leuke manier om tegen andere DLTC leden te tennissen en 
kennis met elkaar te maken. 

Je schrijft je in en dan kun je andere deelnemers uitnodigen 
of je wordt uitgenodigd. Dit is tegen deelnemers die 4 treden 
hoger of lager staan op de ladder. Op deze manier kom je dus 
tussen leden te staan met ongeveer dezelfde speelsterkte. 
Dus ook heel geschikt voor nieuwe en beginnende tennisleden.
En mocht je even geen tijd hebben voor tennis, dan zet je jezelf 
op inactief en word je niet uitgedaagd.

Lees voor de spelregels en extra informatie: 
www.tennisladder.eu

Hoe kun je je opgeven? Mail je gegevens (naam, bondsnum-
mer van je KNLTB-pasje, geboortedatum, telefoonnummer en 
mailadres) naar ladder@dltc.nl. Als je ingeschreven bent krijg 
je via de mail een bevestiging met je eigen inlogcode.

En mocht je nog vragen hebben dan kun je deze mailen naar 
ladder@dltc.nl.

Wieger Prins

Ondanks alle artikelen over de Open Tennisdagen van eind 
maart bleef er toch een klein puntje onbelicht. De orga-
nisatie had de hulp ingeroepen van alle DLTC leden om 
mensen mee te slepen naar de tennisbaan, om toch maar 
zoveel mogelijk nieuwe leden te mogen begroeten. 
Sommigen hebben daar heel goed hun best voor gedaan. 

Op de foto neemt Jan Hoekstra een waardebon in ont-
vangst van onze sponsor Men Twenty 10 aan de Zuider-
buurt. Jan krijgt de prijs uitgereikt door Marjon Remmers 
voor het feit dat hij de meeste introducé’s mee naar het 
tennispark heeft genomen. 

Groeten,

Jeanine, Marjon en Tineke.

LEDENPRIJS OPEN TENNISDAGEN

Jan Hoekstra neemt de verdiende prijs 
in ontvangst van Marjon Remmers.

NOG EVEN WENNEN
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KEI-GAAF JEUGDTOERNOOI BIJ DLTC

DLTC Tennispark De Folgeren Drachten

www.vakgarageterpstra.nl

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

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

VAKKUNDIG
VOORDELIG

VERTROUWD
VEILIG

www.vakgarageterpstra.nl

Jeugdranglijsttoernooi *(1 ster)
Tot en met   8 jaar, geboren in  2005 of later
Tot en met 10 jaar, geboren in  2003  - 2004  
Tot en met 12 jaar, geboren in  2001 - 2002  (JRT)* 
Tot en met 14 jaar, geboren in  1999 - 2000   (JRT)*
Tot en met 17 jaar, geboren in  1996 - 1998   
 
Spelsoort:  JE,  ME,  JD,  MD

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

Wedstrijdleider:   De heer P. van der Sluis
Bondsgedelegeerde:    De heer J.W. Faber
Toernooiorganisatie:   DLTC
Goedgekeurd door de   KNLTB

Inschrijvingen vóór 7 juni 2013, 9.00 uur
Uitsluitend via www.toernooi.nl 

Subsponsors

17 t/m 23 juni 2013
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Drachtster Keitoernooi

Tennisvereniging DLTC organiseert gedurende het sei-
zoen diverse toernooien. Sommige alleen bestemd voor 
de eigen leden, maar ook verschillende ‘open’ toernooien. 
Het meest bekende toernooi is het Intersport Evink Pink-
stertoernooi, dat deelnemers van heinde en verre trekt en 
tennis op hoog niveau laat zien. 
Juni staat bij DLTC in het teken van de jeugd. Daarvoor 
organiseert de vereniging het befaamde Drachtster Kei-
toernooi, gesponsord door Vakgarage Terpstra.
Het Drachtster Keitoernooi dateert al van begin jaren 
negentig. Jaarlijks weten gemiddeld rond de honderd kin-
deren van zo’n dertig verenigingen Drachten te vinden. 

De naam ‘Drachtster Kei’-toernooi is ontstaan als ver-
wijzing naar de grote “KEI” die in het begin van de vorige 
eeuw aan It Súd is opgegraven, en vervolgens in het 
Van Haersmaparkje heeft gelegen. Enkele jaren geleden 
is de kei verhuisd naar de entree van Bertilla. 
De naam is zeer toepasselijk want het toernooi is gewoon. 

KEI-GAAF!
Het toernooi kent categorieën t/m 8, 10, 12, 14 en 17 jaar. 
Voor de categorieën t/m 12 en 14 is het een * toernooi en 
kunnen de deelnemers punten verdienen voor de KNLTB-
ranglijst. Daar wordt dan ook fanatiek om gestreden!

Dit jaar spelen de kinderen hun partijen van 17 juni t/m 23 
juni. Het tennispark is vrij toegankelijk.
 
U bent dus welkom om jonge talenten in actie te zien!

De toernooiorganisatie

Felicitaties voor Babs Roelofs en Sanne 
Weerstra Weersma. Ze zijn kampioen ge-
worden in de vrijdagavond competitie. 

KAMPIOEN 3013
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 TENNIS EN  TOERNOOI EN  WEEKEND

FOTOSESSIE PINKSTERTOERNOOI
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Op Pinkstermaandag werden alle finales van de 
42e editie van het Intersport Evink Pinkstertoer-
nooi van DLTC gespeeld. 

In de hoogste categorie ging de hoofdprijs naar Roderick 
Lagendijk (oud dltc-er) nu uitkomend voor TC Joure). Hij moest 
het in de finale opnemen tegen Devlon de Ridder (Leeuwar-
den). De wedstrijd werd in een twee setter beslist 6-2 en 6-4. 

Bij de dames ging de eindstrijd tussen Jeldou Jansma (Amster-
dam) en Eline Keur (Zoetermeer). Die finale werd gewonnen 
door Jeldou Jansma in een spannende driesetter 6-2, 5-7 en 
6-4.
De finales moesten in de hal gespeeld worden, i.v.m. het 
slechte weer.

Het toernooi kende een sterk deelnemersveld. In totaal zijn 
er op het Drachtster tennispark door ca. 250 deelnemers 280 
partijen gespeeld. 
70 kampeerders, 150 ontbijten, en 9 kilo snoep van snoepfab-
riek CCI, Richard v.d. Bie.
Het was een TOP weekend met TOP wedstrijden.

De grootste afvaardiging kwam van DLTC zelf met 52 deelne-
mers. 

RODERICK LAGENDIJK EN JELDOU JANSMA WINNAARS 
VAN HET 42E INTERSPORT EVINK PINKSTERTOERNOOI

 TENNIS EN  TOERNOOI EN  WEEKEND

Enkele uitslagen:
GD 7 Elly Jousma/Jens v.d. Brug (DLTC) – Vera Kanninga/Gertjan Abresch(Ten Woude) 7-6 en 6-1
DD 7 Wendy Dijkstra/Tilly Dijkstra (DLTC) – Fokelien en Anne Froukje Oosterhuis (DLTC) 6-1 en 6-3
HD 7 Jan Boonstra/DLTC)/Gerard de Leeuw (Kreilen) – 
         Ulke Tjeerdsma(Kreilen)/Bjorn de Roos (Gorredijk) 6-3 en 6-1
HE 7 Kai Adler (Duitsland) – Jens v.d. Brug (DLTC) 6-2 en 6-4
GD 6 Fleur Adema/Rik Imgerd Bosma - Anouk v.d. Heiden(DLTC)/Jacco Hanewald (Lauswolt) 6-1 en 6-1
HD 6 Johan Dijkstra/Jelmer de Haan (DLTC) – Ruben Kuipers/Hidde IJdema 1-6 6-3 en 11-9
HE 6 Peter v.d. Heide – Marco Haitjema (DLTC)
HD 5 Niels de Haan/Jelle Jan v.d. Duim (DLTC/Lauswolt) – Miclas Pengel/Mark Wester(Steenwijk) 7-5 en 6-3
GD 4 Joske v.d. Sluis/Niels Koetje (DLTC/Kolham)
DE 4 Tijn Bokma (DLTC ) – Ate de Jong (DLTC) 6-2en 7-5
GD 3 Joske v.d. Sluis/Niels Koetje (DLTC/Kolham)
HD 3 Tijn Bokma/Freek Bekhof (DLTC/ATW Wolvega 

Uiteraard gaat de speciale dank uit naar onze 
toernooisponsors Intersport Evink, Donkel en 
Donkel en Grolsch, en de snoepfabriek CCI, 
dankzij hen was het mogelijk om de toefjes op de 
taart te zetten.

Dank U wel sponsors, 
we zijn U dankbaar.

De toernooicommissie,
John Wieringa, Auke Hoekstra, Rob Schreuder en Riet 
Swildens.          

Jeldou Jansma en Roderick Lagendijk 
tesamen met de hoofdsponsor van het 
toernooi Henk Evink.
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De wedstrijden zijn, onder de 
bezielende leiding van Riet Swildens 
en haar kompanen allemaal zeer goed 
en sportief verlopen. De weergoden 
waren ons goedgezind, wat ook veel 
publiek heeft getrokken.
 
Door de inspanning van Janny van de 
Veen en Ton Renckens (onze ‘munten-
man’) is het gelukt om bijna alle bar-
diensten bezet te krijgen.

Om maar een paar high lights te noe-
men,  de spelers die gekampeerd heb-
ben konden ‘s morgens gebruik maken 
van het ontbijtbuffet wat iedere ochtend 
door Willemien Bester en anderen met 
liefde en zorg is klaargemaakt. Johan 
Knopf heeft o.a. op zaterdag voor een 
‘daghap’ gezorgd, die bestond uit een 
biefstuk of varkenshaas met sla en 
gebakken aardappels en was een groot 
succes. En volgens de bezoekers voor 
herhaling vatbaar. 

DOOR EEN TOP TEAM IS 
EEN TOP PRESTATIE GELEVERD.

Jack van der Hoek heeft zondag ham-
burgers ‘de luxe’  staan bakken en 
hiervoor stonden ze in de rij. En zelfs de 
ijscokar heeft, ondanks het weer en de 
temperatuur, een redelijke omzet ge-
draaid. 
 
Doordat het minder warm was dit jaar 
is er wat minder bier verkocht maar wel  
weer veel thee, want die was schoon op. 
De frituur heeft overuren gemaakt; 
om een beeld te geven er is: 
- ± 60 kilo patat verkocht;
- 17 kilo mayonaise;
- 2 grote emmers satésaus;
- 120 frikandellen;
- 140 hamburgers 
- en een kleine 100 kroketten.

 
Zoals één van de vrijwilligers zei: “
Wij mogen ons zelf wel een schouder-
klopje geven”, en dat klopt. Want het was 
fantastisch om te doen maar erg hard 
werken en dat schouderklopje aan ons 
zelf’  is dan ook dubbel en dwars ver-
diend. 
Zéker als het resultaat er dan naar is, 
dan is dat hartstikke leuk. Ik kijk uit naar 
volgend jaar, hopelijk kunnen we de re-
cords van dit jaar verbreken, maar graag 
wel met wat meer vrijwilligers. 
Graag zien we jullie terug op het Pink-
stertoernooi 2014!

Ilse Pfann
Voorzitter kantinbeheercommissie/
Pinkstertoernooi

Het Pinkstertoernooi was een groot 
succes, wat mede te danken is aan 

een selecte groep vrijwilligers. 

60 kilo patat verkocht60 kilo patat verkocht
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Sebastiaan Vink  3 juni
Laura Hogendijk  8 juni
Nathan Mulder  9 juni 
Sentayehu  van Zanten 10 juni  
AnnickGoedemoed 10 juni
Espen Postma 12 juni
Haye Bakker 13 juni
Jens Houthuijsen 14 juni
Jordi Wevers 15 juni
Ellis de Wit 21 juni

VERJAARDAGEN

KAMPIOEN 3013

kampioenen DLTC  woensdagmiddag jon-
gens Links : Mart Stroosma , rechts Kaj Smit.

Taart voor de kampioenen 
woensdagmiddag jongens.

Op woensdag 10 april was de eerste wedstrijd. 
We moesten tegen Harkema. Aan het begin waren 
we wel wat zenuwachtig maar het ging goed. Het was 
wel wennen om als team samen te spelen, maar het 
lukte ons wel. Meteen de eerste dag hebben we met 
3-0 gewonnen. De laatste twee wedstrijddagen waren 
heel spannend, want als we die wonnen, waren we 
kampioen. Tegen De Molen ging goed, en ook de laat-
ste wedstrijd tegen Franeker ging goed. We kregen een 
medaille en ook een taart, dat vonden wij heel leuk en 
lekker. Toen alles klaar was moesten we wel een shock 
verwerken, want we zijn zo blij dat we kampioen zijn.

Kaj en Mart

WANT WE ZIJN ZO BLIJ DAT 
WE KAMPIOEN ZIJN!
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Rood competitie.
Op 4 zondagen hebben Elena Riemers-
ma, Hannah Statema, Mats Haitel en 
Colin Waarts de rood competitie 
gespeeld, tegen andere jongens en 
meisjes uit Friesland, dat was in de hal 
van DLTC, zij speelden op miniveldjes, 
met mininetjes, op 4 baantjes, met speci-
ale rode tennisballen, die zijn iets groter 
en zachter dan een oranje tennisbal.
Zij speelden twee enkels en een dub-
belspel. Het enkelspel dat was niet zo 
ingewikkeld, maar wel lange rally’s. 
Het was echt geweldig om die kindertjes 
te zien spelen.
En dan het dubbelspel, daar moesten ze 
echt aan wennen, de ouders die hielpen 
met tellen, iedere keer vertellen waar ze 
moesten staan. Maar na een aantal wed-
strijdjes hadden ze het aardig door.

Oranje competitie.
Ook op 4 zondagen hebben Bente 
Kussendrager, Bente Poortinga 
en Aliene Posthumus  competitie 
gespeeld. 

ROOD/ORANJE COMPETITIE 
BIJ DLTC DRACHTEN

Zij hebben getennist bij de Beampipers.
Jacco v.d. Meulen, Lennard Vlietstra en 
Abe Lolkema bij DLTC in de hal.
Ze moesten tennissen tegen andere 
meisjes en jongens van andere clubs uit 
Friesland.
Ze speelden op ¾ veld wedstrijdjes van 
30 minuten, 2 enkels en een dubbelspel, 
met een speciale oranje bal.

’s Morgens om half acht waren Chan-
drika en Riet al begonnen met het meten 
en afplakken van de tennisbanen. 

Per gewonnen wedstrijd waren er twee 
punten te verdienen.
Het enkelspel was niet zo’n probleem, 
maar het dubbelspel, ja dan sta je 
opeens met z’n tweeën in het veld, dat 
was soms best ingewikkeld.
 

Het was een gezellige competitie en 
iedereen heeft dan ook een medaille 
verdiend.

Riet en Chandrika
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Boezzie

SUDOCU

KLEURPLAAT
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Spannende punten in wedstrijden: het zijn de momenten waarop we allemaal wel 

eens fouten begaan die we normaal nooit zouden maken. Pure tennis psycholo-

gie. Bij mij is het de scorende forehand. In trainingen of oefenwedstrijden geen 

probleem, maar op momenten wanneer de spanning toeslaat en dat klein beetje 

twijfel me eraan herinnert dat ik niet zoveel vertrouwen heb in mijn forehand als in 

mijn backhand, verlies ik er opeens controle over. 

Overgang van trainen naar wedstrijden spelen is een van de grootste uitda-

gingen voor spelers, en het kan ook vrij frustrerend zijn. We benadrukken winst 

dusdanig dat we zelden de bereidheid en het geduld kunnen opbrengen om uit 

onze comfort zone te stappen en ook in wedstrijden ons spel te durven aanpas-

sen. Zo gauw foutjes er insluipen en het belangrijk wordt in een wedstrijd, slaat de 

faalangst toe en vervallen de meesten van ons in onze oude spelpatronen en –be-

doelingen. Maak de voorbereiding op deze overgang van trainen naar wedstrijden 

daarom een onderdeel van je tennis strategie.

De psychologie van wedstrijden
Het eerste wat je kan doen om de pyschologie van wedstrijden onderdeel 
te maken van je tennis strategie is door op lange termijn te denken. Heeft je 

spel een belangrijke aanpassing nodig, vraag jezelf dan af of je bereid bent gedul-

dig genoeg te zijn om die aanpassing te maken. Ben je bereid om het risico te 
nemen een aantal wedstrijden te verliezen om je spel op lange termijn te 
verbeteren? 

Strategie is denken op lange termijn
Voor sommige spelers zal een besluit om vrijuit te spelen ongeacht het resultaat, 

zo bevrijdend zijn dat ze het positieve effect ervan direct zullen ervaren. Voor 

anderen zal het een langere weg zijn, met een aantal frustrerende verliespartijen 

onderweg. Desalniettemin, het besluit om met je tennis strategie bezig te zijn en 

op lange termijn te denken is zeker nodig om een punt te bereiken wanneer je 

comfortabel zal zijn met je nieuwe techniek, tactiek, of bepaalde mentale aspec-

ten van je spel. 

Heb je de bereidheid en geduld om je tennis psychologie aan te passen, en durf 

je vrijuit je nieuwe tenniskwaliteiten te tonen ook in wedstrijden, dan is de vol-
gende, en laatste stap, wedstrijdgerichte training. De meeste topspelers zijn 

het erover eens dat het simuleren van wedstrijdspanning tijdens trainingen zeer 

waardevol kan zijn. Maak wedstrijdgericht trainen dus ook een onderdeel van je 

tennis strategie.

DE STRATEGIE VAN WEDSTRIJDGERICHT TRAINEN

Het is winterseizoen nu ik deze tip schrijf en ik ben druk bezig om mijn forehand 

aanvallender en vaster te maken, een van mijn strategische tennis doelen. Naast 

de wekelijkse groepstraining speel ik ook nog een keer per week met een aantal 

jongens met wie de nadruk vooral ligt op het simuleren van echte tenniswed-

strijden. We spelen met verschillende vormen van puntentelling, en we spelen 

serieus. Nog steeds verval ik op bepaalde momenten in mijn standaard verdedi-

gende spel aan de forehand kant, maar de periodes in de wedstrijd waarin mijn 

aanvallende forehand het spel leidt zijn elke week langer. 

Er zijn verschillende manieren om wedstrijddruk ook tijdens trainingen te simu-

leren. Spreek bijvoorbeeld met je sparringpartner af dat een game of een set 

met maar 1 service uitgeserveerd moet worden. Of maak een regel dat je het 

punt automatisch verliest zo gauw je een backhand slice slaat (in geval je er aan 

werkt om een topspin backhand te ontwikkelen). Met een beetje creativiteit zijn 

er genoeg opties. Kortom, tennis strategie: werk bewust aan je ontwikkeling, 
train ook wedstrijdgericht, en je zult op lange termijn de vruchten plukken.
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Vakantiepas
Ook dit jaar zal er weer een vakantiepas uitgegeven worden. 
Deze pas is uitsluitend geldig tijdens de lagere schoolvakanties van 
6 juli tot en met 18 augustus. Ook niet leden kunnen een pas aanvra-
gen. De kosten bedragen € 35,00, dit is inclusief € 2,00 borg. Deze 
borg wordt weer terug ontvangen bij inleveren van de pas. De pas kan 
aangevraagd en afgehaald worden bij Piet Kingma, 
De Twee Gebroeders 5 in Drachten (0512-524695).

Nieuwe leden
Nieuwe leden krijgen bij de inschrijving direct een noodpas. Deze pas 
wordt in het bakje op de bar ge-plaatst. Als de KNLTB pas binnen is, 
wordt deze daar ook in geplaatst en kan de noodpas in het aparte 
bakje teruggedaan worden. Om vanaf je eigen computer te kunnen 
zien hoe druk het op de banen bij DLTC is heb je een inlogcode nodig 
voor (www.jiba-afhangbord.nl). Deze code kan worden aan-
gevraagd via lidmaat-schap@dltc.nl.
Met behulp van deze inlogcode kunnen ook in de bar-dienstplanner 
bardiensten gereserveerd worden. 

Ook nieuwe leden moeten een vorm van clubwerk doen.

VRAAG NU EEN VAKANTIEPAS AAN!

In de zomervakantie lekker tennissen 
met vrienden, gasten of familie?

BARDIENSTCOÖRDINATOREN / 
SLEUTELADRESSEN 

Week 23  3 t/m 9 juni
Jan de Munnik De Folgeren 3 

Week 24  10 t/m 16 juni
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 

Week 25  17 t/m 23 juni
Rob Smit Wimerts 163 

Week 26  24  t/m 30 juni
Hylke Simonides De Emma 11 

Week 27  1 t/m 7 juli
Jan de Munnik De Folgeren 3 

Nieuwe juniorleden
Demi Jans Moleneind zz 85  
Maarten de Koe Rottevalle

Nieuwe seniorleden
A.F. Berkhout Gjalt de Jongstraat 23  
A.F,J, Brouwer Sydwende 93  
T.P. Brouwer-Leenstra Sydwende 93  
J. de Haan Uthof 26  
I.H.E. Jans-Schuil Moleneind zz 85  
M. van Lieshout Pier Panderstraat 32  
G.K. Osinga Topaas 11  
R.P. van der Werf Paardenbloem 14  

Piet Kingma

LIDMAATSCHAP




