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DLTC

Tijdens de laatste bestuursvergadering is gesproken met  
verenigingsmanager Freek Bokma over zijn eerste ervaringen 
bij DLTC en zijn kennismaking met leden van diverse commis-
sies. Onderwerpen als sponsoring, clubblad, ledenwerving, 
jeugd en clubwerk kwamen aan de orde.

Ab Alberts informeerde de andere bestuursleden over de opzet 
van de clubwerk evaluatie. Het clubwerk draait nu voor het 
derde jaar.  Een werkgroep gaat bekijken waar het goed en 
waar het minder goed gaat.  Het advies aan het bestuur  zal in 
de ledenvergadering van november aan de orde komen.
De laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie zal 
geheel gewijd zijn aan de organisatie van DLTC. Hoe gaan 
we de interne communicatie tussen commissies en bestuur 
verbeteren? Is de traditionele verdeling van taken binnen het 
bestuur nog van deze tijd? Moeten we individuele bestuurs-
leden geen duidelijk mandaat meegeven om slagvaardiger te 
kunnen reageren? De vraag is gemakkelijker gesteld dan het 
antwoord gegeven.

Met de komst van de verenigingsmanager is het belang van de 
inzet van leden zeker niet minder geworden. Voorbeelden zijn 
de vervanging van alle tl lampen waardoor de hal weer goed 
wordt verlicht, de organisatie van het ouder- en kindtoernooi en 
het Keitoernooi. Bedankt!

Voor velen staat de vakantie voor de deur. 
Iedereen een goede vakantie gewenst!

Albert Buist

Het was een hele klus. In een week tijd zijn in de hal ruim 
250 TL-lampen vervangen door Ruud Sandbulte, Cor Nel, 
Hans van der Veen, Piet van der Vlugt en Piet Kingma.
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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 maximaal 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

De vernieuwing van afwatering en bestrating 
rondom de banen nr.7 en hoger werd al eerder dit 
jaar afgerond. De verwarmingsinstallatie van de 
hal en de kantine is geïnspecteerd op veiligheid, 
alle lampen in de hal zijn vervangen. Schilder-
werken Drachten zal de komende weken de 
buitenzijde van de hal schilderen.

Er zijn plannen om het middenstuk van het park 
op te knappen (de plastic banen) en de voorberei-
dingen voor de renovatie van de banen 1 t.m. 6 
gaan door. De kosten worden momenteel in beeld 
gebracht.

schilders geVraagd!

DLTC-KLuSSErS LET Op!

pArKBEHEEr

De wens bestaat om het plafond van de entree en 
de achterliggende ruimte te schilderen, zoals in 
de kantine. Welke klussers van de klusserslijst 
willen dit oppakken? 

Graag reageren naar parkbeheer@dltc.nl en 
clubwerk clubwerk@dltc.nl

Parkbeheer

HEB JE IDEEëN. MAIL zE DOOr!

Werkgroep  clubWerk
OprOEp!
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clubkampioenschappen

De vakantie staat voor velen van ons voor de deur en dan wil je 
liever nog even niet aan het najaar denken. Maar toch kan het 
geen kwaad daar even bij stil te staan, want hoe gemakkelijk 
wil je vergeten je op te geven voor de clubkampioenschappen 
van DLTC, van 21 tot en met 29 september. 
 
Dat kan namelijk al vanaf begin juni en geregeld is geregeld, 
nietwaar? Inschrijven gaat opnieuw via www.toernooi.nl. 

Nieuw is de manier waarop de betaling van het 
toernooigeld dient plaats te vinden. Dat gaat dit 
jaar voor het eerst via iDeal, waardoor rijen bij de 
wedstrijdtafel zoveel mogelijk 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. 

MELD JE ALVAST AAN VOOr DE 
CLuBKAMpIOENSCHAppEN VAN 
21 TOT EN MET 29 SEpTEMBEr

Om alvast even in de 
sfeer te komen, 

een passage uit het verslag van 
de clubkampioenschappen van 2012:

,,Opvallend was de enorme deelname die de 
categorie freestyle trok. Liefst vier poules 

met de leukste combinaties waren er. 
Ouders met een zoon die hun qua 

niveau al lang is ontstegen, stelletjes 
die qua speelsterkte anders nooit samen 
op de baan zouden staan in een toernooi, 
de trainers met een leuke partner, het was 

een bonte verzameling van koppels 
die ook nog eens voor de prachtigste 

en vaak lange partijen zorgden.’’

Ook dit jaar weer freestyle

2012  
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 september) en ontmoeting. 
We zijn trouwens reuze benieuwd hoeveel beginnende leden 
gehoor geven aan onze oproep in het vorige clubblad om vooral 
mee te doen. Heb je geen partner en wil je toch graag dub-
belen, meld je ook dan aan. Er is vaak heel veel te regelen, zo 
ook een blind date.
 
Wie nog suggesties of ideeën heeft? Mailtjes , ook van het be-
drijfsleven, want zonder sponsoring kunnen we echt niet,
zijn welkom op clubkampioenschappen@dltc.nl.
 
DE ORGANISATIE
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Sinds 1 juni is Freek Bokma onze verenigings-
manager. De verenigingsmanager ondersteunt 
het bestuur. Freek is benoemd voor 24 uur per 
week, voorlopig voor een jaar.

Wat is de achtergrond van het ontstaan van deze functie? 
Al jaren is duidelijk dat het bestuur onvoldoende aandacht kan 
geven aan zaken als personeelsbeleid, sponsoring, leden-
werving.  DLTC is een gezellige club maar tegelijkertijd een 
bedrijf met personeel in dienst en een kantine die vrijwel het 
gehele jaar is geopend. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers 
die woekeren met hun beschikbare tijd en vaak niet over de 
benodigde expertise beschikken. De verenigingsmanager als 
ondersteuner van het bestuur moet die tekortkomingen opvan-
gen. Hij heeft de kennis en de tijd om werk te maken van al die 
zaken die onvoldoende aandacht krijgen.

Op dit moment, eind juni, zijn er 44 deelnemers. Hiervan staan 
er 30 op de mannen ladder en hebben ze al 25 wedstrijden 
gespeeld.
 
Tennis en maak kennis met de leden van je tennisclub en speel 
het hele jaar door met TennisLadder! 
Via “www.tennisLadder.eu” kunnen spelers vrijblijvend uitdagen 
en/of uitgedaagd worden en werking gaat middels geautomati-
seerd e-mailprogramma van deze online-tennisladder.
 
Wil jij ook deelnemen, dan moet jij je eerst aanmelden door 
onderstaande gegevens te mailen naar ladder@dltc.nl

Verenigingsmanager

Waar praten we dan over?
-  leiding geven aan het personeel
-  adviseren van het bestuur
-  ondersteunen  van commissies
-  (mede)organisatie van evenementen
-  verbeteren externe en interne communicatie
-  optimaliseren organisatie
-  ondernemen van pr activiteiten
-  ledenwerfacties
-  rendementsverhoging trainingen
-  onderhouden contacten sponsors en verwerven nieuwe  
   sponsorcontracten
-  onderhoud en vernieuwing sportcomplex

Het bestuur heeft met Freek iemand gevonden die kennis en 
ervaring heeft om bovenstaande taken op te pakken. Iemand 
met zowel commerciële expertise als ervaring met vrijwilligers/
verenigingen. We hopen met de komst van Freek een flinke 
kwaliteitsslag te maken. 

Albert Buist

- naam
- man of vrouw
- lidnummer van DLTC (=bondsnummer op je KNLTB-pasje)
- geboortedatum
- e-mail adres dat gebruikt kan worden
- telefoonnummer
Voor informatie over de laddercompetitie, kijk dan op www.dltc.
nl of mail je vragen naar ladder@dltc.nl.
Wieger Prins

laddercompetitie begint op gang te komen.

AL 44 DEELNEMErS...........

.............MAAr Er KuNNEN NóG MEEr BIJ!

Slotavond competitie.

Gezelligheid op het terras.
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Slotavond competitie.

Gezelligheid op het terras.
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Op zondagavond 2 juni hebben we met een grote 
groep competitiespelers de voorjaarscompetitie 
afgesloten met een overheerlijk chinees buffet 
in de kantine. Een competitie die winderig, re-
genachtig, maar vooral heel koud verliep. 
Daarom was het des te leuker dat we op de laat-
ste avond met een zonnetje werden beloond.

Op 29 mei was de laatste speeldag van de woensdagmid-
dagjeugdcompetitie. Na de laatste wedstrijd konden de kam-
pioenen gehuldigd worden. Auke had voor Mart Stroosma en 
Kaj Smit een overheerlijke tennistaart laten maken. Met een 
medaille om hun nek konden ze deze met hun supporters in het 
zonnetje op het terras opeten.  Als laatste hebben alle teams 
met Auke patat gegeten. Ik denk dat iedereen van de jeugd op 
een geslaagde competitie terug kijkt.
Van de overige 38 competitie teams is het 3 teams gelukt om 
kampioen te worden. 

Voor het eerst dit jaar werd er op vrijdagavond competitie 
gespeeld door een team van DLTC. Sanne Weerstra en Babs 
Roelofs wisten deze primeur gelijk als kampioenen af te sluiten. 
Gefeliciteerd dames!
Het tweede mix team van Dea Muhamedagic, Nynke Schaap, 
Niels de Haan, Marco Haitjema en Johan Dijkstra heeft  een 
geweldige prestatie geleverd door kampioen te worden. Profi-
ciat!
Dit jaar had DLTC, op Jasper Drenthe na, een compleet nieuw 
eerste heren team. Samen met Jasper moesten Hoite Schaap, 
Lennard de Groot, Jouke Jan Schaap en Tijn Bokma 
zich bewijzen in de tweede klasse van de landelijke 
competitie. Het is ze als team gelukt om te promoveren 
naar de eerste klasse!!! Geweldig mannen. We kunnen 
ons nu al verheugen op volgend jaar, want reken maar 
dat we dan toptennis kunnen zien op ons park als deze 
mannen thuis spelen.
Deze competitie was natuurlijk nooit mogelijk geweest 
zonder onze VCL Auke Hoekstra. In een toespraak van 
Jan Koster werd Auke namens alle competitiespelers 
bedankt voor de organisatie en het in goede banen 
leiden van alle competities. Daarbij kon hij een mooie 
waardebon overhandigen als blijk van ieders waarder-
ing.

Marjon Remmers.

afsluiting Voorjaarscompetitie 2013

Deze competitie was natuurlijk nooit mogelijk geweest 
zonder onze VCL Auke Hoekstra. In een toespraak van 
Jan Koster werd Auke namens alle competitiespelers be-
dankt voor de organisatie en het in goede banen leiden van 
alle competities. 

Auke Hoekstra
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bardienstcoördinatoren / 
sleuteladressen 

Week 27  1 t/m 7 juli
Jan de Munnik De Folgeren 3 telefoon: 523708

Week 28  8 t/m 12 juli
pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 telefoon: 546993

13 juli t/m 25 augustus: zomervakantie

Week 35  26 augustus t/m 1 september
rob Smit Wimerts 163  telefoon: 532889 / 06-51292864

Week 36  2  t/m 8 september
Hylke Simonides        De Emma 11 telefoon: 542196

DOET U MEE! AAN HET      
 

  KOEKENPANTOERNOOI

Op 11 september 2013

Om 8 uur aanwezig zijn.
DE KOSTEN ZIJN 5 € PER PERSOON.

 
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.

GEEF JE JE WEL OP?
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Kampioenen. Vrijdag meisjes 
tm 17 L: Babs Roelofs, 
R: Sanne Weerstra 

Kampioenen heren 1 , Hoite 
Schaap, Lennard de Groot 
, Jouke Jan Schaap,Jasper 
Drenthe , Tijn Bokma

Kampioen Zondag DLTC mix 2 vlnr: Marco Haitje-
ma, Nienke Schaap, Niels de Haan. Johan Dijks-
tra en Dea Muhamedagic staan niet op de foto.

dltc clubkampioen
Voorjaarscompetiti 2013
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 Er werd vandaag niet op gravel gespeeld, maar op het zo-
genaamde Tennis Force(asfalt met een klein laagje gravel er 
over). Dit was natuurlijk in het voordeel van de thuisspelende 
partij. De heren van DLTC stonden mede daarom al met 3-1 
achter na de eerste 4 enkel partijen. Ze wisten dus dat er nu 
minimaal 1 van de dubbels moest  worden gewonnen om nog 
aanspraak te maken op de titel. In deze dubbels keek DLTC in 
beide partijen al tegen een set verlies aan. Lennard en Jouke 
Jan wisten alsnog de tweede set te pakken. Hoite en Jasper 
die de eerste dubbel speelden wisten de wedstrijd niet om te 
draaien en verloren de tweede set nipt met 7-5. Ondertussen 
werd de stand in Lelystad ook bekend en die was in het voor-
deel van DLTC. Lelystad had genoeg punten gepakt, en dus 
kon KJLTC niet meer kampioen worden. Dit betekende dus dat 
er ook met 4-2 mocht worden verloren. 

Alles draaide dus om die laatste dubbel. Het ging allemaal om 
die laatste derde set. Als Oldenzaal deze set wist te winnen dan 
waren zij kampioen, zo niet dan was DLTC kampioen.  Deze 
derde set begon matig, al snel keken de mannen tegen een 4-1 
achterstand aan. Ook in de game daarna ging het niet goed het 
werd 40-0, maar toch werd  deze game nog binnengesleept en 
dit zorgde voor een mentale domper voor Oldenzaal. 

dltc heren 1 kampioen

De daaropvolgende game werd ook binnengehaald en zo stond 
het 4-3. Lennard en Jouke Jan speelden uitstekend in deze 
belangrijke fase van de wedstrijd. Hun tegenstanders daarente-
gen gingen steeds meer onnodige fouten maken en konden hun 
goede spel niet volhouden. Dit zorgde voor een 5-4 voorsprong. 
Op 5-4 mocht Lennard de wedstrijd uitserveren. 
De eerste punten verliepen soepel en al snel waren daar de 
eerste wedstrijd punten. Maar Oldenzaal vocht zich knap terug 
en het werd 40-40.  Door een goede eerste service van Len-
nard werd wederom een matchpoint afgedwongen. 
Deze keer was het wel raak.  De service was te machtig en de 
return werd fout geslagen. Dit leidde tot grote vreugde bij de 
meegereisde supporters en mede competitiespelers. 

Ondanks het 4-2 verlies kon er toch gejuicht worden. Na 
een lange reis werden de heren in Drachten gehuldigd sa-
men met de andere teams die kampioen waren geworden. 
Een prachtige competitiedag met een geweldige afsluiting.

Jasper Drenthe, Hoite Schaap, Lennard de Groot,
 Tijn Bokma en Jouke Jan Schaap

Na een zinderend slot zijn de mannen van DLTC  kampioen geworden in de 2e Klasse Heren.
Nadat ze vorige week met 4-2 hadden gewonnen van mede concurrent KJLTC, was een gelijk 
spel genoeg in Oldenzaal. Ook mocht er met 4-2 worden verloren, maar dan waren ze afhan-
kelijk van de wedstrijd Lelystad - KJLTC.

Heren 1. Goed gemutst op weg naar huis.
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 Winnaars keitoernooi 
     Onderdeel              pos. Naam                          Club
     JD 17
                            1    Watze Boonstra+Sentayehu van Z D.L.T.C. - Drachten
                            2    Jens van den Brug+Jacco Hanewa D.L.T.C. - Drachten/T.C. Lauswolt
     ME 17
                            1    Carlijn Knoppers               T.V. Joure
                            2    Kamily Alkahef                 D.L.T.C. - Drachten
     JE 17
                            1    Jens van den Brug              D.L.T.C. - Drachten
                            2    Kaj Bokma                      T.V. De Molen Leeuwarden
     JE 14
                            1    Dax Donders                    T.V. Heerhugowaard
                            2    Niels Schattevoet              ‘t Kyllot
                            3    Sentayehu van Zanten           D.L.T.C. - Drachten
                            4    Watze Boonstra                 D.L.T. . - Drachten
                            V-1  Kaj Bokma                      T.V. De Molen Leeuwarden
                            V-2  Stefan Voortman               T.V. Stiens
     MD 12
                            1    Fenna Boonstra+Rediet van Zant D.L.T.C. - Drachten
                            2    Iyanlah Oosterhof+Kahlan Veen  A.T.W./Burmania
     JD 12
                            1    Yska Last+Daan Malingre        R.E.O./G.L.T.V. Cream Crackers
                            2    Lars van den Akker+Mats DijkstA. T.W./H.T.V. Ten Woude
     ME 12
                            1    Isabelle Popma                 L.T.V. Voorwijk
                            2    Esther van Zwol                H.T.V. Ten Woude
                            3    Sofie Anna Hatenboer           T.V. De Leechkamp
                            4    Kahlan Veen                    Burmania
     JE 12
                            1    Marvin Haspels                 T.V. Oranjewoud
                            2    Daan Malingre                  G.L.T.V. Cream Crackers
     JD 10
                            1    Sam Chin+Elmar Walsweer        H.T.V. Ten Woude
                            2    Kjell de Hek+Petter Veen       T.V. Buitenpost/Burmania
     ME 10
                            1    Leah Dijkstra                  H.T.V. Ten Woude
                            2    Jenna Wagenaar                 D.L.T.C. - Drachten
     JE 10
                            1    Yoav Versloot                  Dúndelle
                            2    Petter Veen                    Burmania
                            3    Kjell de Hek                   T.V. Buitenpost
                            4    Gregory Hekman                 T.C. ‘t Nylân

Totaal onverwacht hoorden we dat op 21 mei j.l.
op 86 jarige leeftijd is overleden

Hilda Mossou-Smid

Ze was jarenlang actief en enthousiast lid van DLTC.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 

bij het verwerken van dit verlies.

DLTC
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Van maandag 17 tot en met zaterdag 23 juni heeft weer het 
jaarlijkse Drachtster Keitoernooi Vakgarage Terpstra toer-
nooi plaats gevonden op  ons tennispark.  

Voor de categorieën t/m 12 jaar en t/m 14 jaar is dit toernooi 
een 1-ster toernooi, hetgeen betekent dat kinderen hier punten 
mee kunnen verdienen voor hun KNLTB rangpositie. Voor de 
categorieën t/m 8,  t/m 10 en t/m 17 jaar was het een open 
toernooi. Er deden 70 spelers mee met in totaal 82 inschrijvin-
gen. Iets meer spelers en iets meer inschrijvingen dan in 2012. 
Leuk ook om te zien dat een behoorlijk aantal spelers van vorig 
jaar ook dit jaar weer van de partij was. Een teken dat ons 
toernooi wel gewaardeerd wordt.

Het toernooi is dit jaar wel geteisterd door het slechte weer. 
Op drie speeldagen moesten we uitwijken naar de hal. Dat 
leidde ertoe dat er geschoven moest worden met partijen, wat 
voor de betrokkenen soms best vervelend is. Uiteindelijk is het 
allemaal gelukt om alle partijen volgens planning gespeeld te 
krijgen. 

Verslag Van het drachtster 
keitoernooi Vakgarage terpstra

Het niveau van het spel was ook dit jaar weer erg hoog. Het is 
mooi om te zien op een 1-ster toernooi hoeveel talent er in het 
noorden aanwezig is. Dit resulteerde in prachtig tennis op het 
park. De categorie jongens tot en met 10 is weliswaar geen 
1-ster categorie, maar we hebben wel echt fantastisch mooi en 
sportief tennis gezien in deze groep. Sportiviteit  voerde trou-
wens sowieso de boventoon tijdens het toernooi. Prachtig om 
te zien hoe je met elkaar een groot gevecht op de baan kunt 
uitvechten, maar toch op een sportieve en respectvolle wijze 
met elkaar om kunt gaan.
Kortom we hebben volgens mij een prima Keitoernooi achter 
de rug met een behoorlijk aantal DLTC-ers die in de prijzen zijn 
gevallen. 

Rest mij nog om alle mensen die mee hebben geholpen met de 
organisatie van het toernooi heel hartelijk te bedanken voor hun 
inzet.

Piers van der Sluis
Wedstrijdleider

Veel prijswinnaars waren al naar huis, maar zij die bleven 
wilden wel even poseren voor een foto.
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Babs roelofs 2 juli
Thijs de Haan 3 juli  
Inge de Vries 6 juli
Jacco Hanewald 7 juli  
Bente poortinga 9 juli
Alysha Kort 11 juli
Hilma Terpstra 21 juli
Nadine van der Meulen 21 juli
Tessel Storm 25 juli
Jens van den Brug 27 juli

Dagmar Stenekes 3 augustus
Watze Boonstra 12 augustus
Aliene posthumus 13 augustus
Lennard Vlietstra 13 augustus
Amber  Stuij 18 augustus
Mart Foekema 20 augustus
Evelien Scholtanus 30 augustus

Verjaardagen juli

Verjaardagen augustus

Allemaal alvast van harte gefe-
liciteerd en maak er maar een 

fantastische dag van.
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Boezzie

Probeer het plaatje volledig passend te krijgen, zodat alle geocache 
symbolen weer kloppen. De middelste is een vast gegeven en daar staat 
ons eigen logo. De cijfers hoeven niet recht te staan en kunnen dus in 
alle richtingen staan, vandaar het streepje onder het cijfer.
Het makkelijkste kun je deze puzzel maken door alle plaatjes uit te knip-
pen, zo dat je ze voor je op tafel kunt schuiven.

Bang voor onweer
Het was een hete zondag geweest en net toen mama 
klaar was haar kleine spruit in bed te stoppen, brak een 
hevige onweersbui uit.
De kleine jongen was doodsbang en vroeg met trillende 
stem “Mama, wil je vannacht bij mij slapen?”
Moeder gaf haar zoontje een flinke knuffel en zei: “ik 
kan niet want ik moet vannacht bij papa slapen”. 
Het jongetje was even stil en zei toen: 
“Wat een grote bangerik is hij toch hé”.
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ledenadministratie

Vakantiepas
Ook dit jaar zal er weer een vakantiepas uitgegeven worden. 
Deze pas is uitsluitend geldig tijdens de lagere school vakanties 
van 23 juli tot en met 28 augustus. Ook niet leden kunnen een 
pas aanvragen. De kosten bedragen € 35,00 , dit is inclusief 
€ 2,00 borg. Deze borg wordt weer terug ontvangen bij in-
leveren van de pas. De pas kan aangevraagd en afgehaald 
worden bij Piet Kingma, De Twee gebroeders 5 in  (0512-
524695).

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

Afhangbord/bardienstplanner/kassa
Wist je dat:

 - De gegevens in afhangbord alleen door de DLTC-ers zijn in 
   te zien.
 - Je zelf je e-mail adres niet meer(in profiel) kan aanpassen.
 - Dat je dit alleen kan door een melding aan lidmaatschap@  
   dltc.nl door te geven.
 - Dat het kan voorkomen dat je telefoonnummer niet is te 
   zien.
 - Dat je dit in je profiel zelf zo hebt ingesteld.
   Als dit niet de bedoeling was, ga naar profiel (naast je foto) 
   en zet on line diensten op ja.
 - Je zelf in de bardienstplanner kunt zien hoeveel punten 
   (naast bardiensten) met klussen verdiend zijn.
 - Dat het helemaal geen schande is als de punten behaald zijn, 

   Je desondanks nog bardiensten of klussen uitvoert. Vele an-   
   deren kijken ook niet op tijd en punten.
 - Dat je ook voor het uitvoeren van klussen een eigen verant-     
   woordelijkheid hebt en dat afwachten geen goede optie is.
   De coördinator zal uitgevoerde activiteiten doorgeven aan   
   clubwerk.
 - Dit dan zal resulteren in een aantal punten.
   Bij onvoldoende of geen punten aan het eind van het jaar   
   alsnog het afkoopbedrag in rekening zal worden gebracht.
 - Het ledenbestand, het afhangbord bestand en het kassabe-   
   stand afzonderlijke bestanden zijn en apart bijgehouden 
   worden.
 - Hierdoor tijdelijk verschillen in personen tussen deze bestan- 
   den kunnen bestaan.
 - Het daardoor niet altijd direct mogelijk is om met de ont-
   vangen KNLTB pas, deze bij de kassa op te waarderen.

Nieuwe juniorleden
Rens Demmendaal Rottevalle
Jesper Klaver Waterlelie 117  
Vincent de Koe Rottevalle
Senna Pronk Speenkruid 14  
Jort Tibbesma Rietpol 4  
Britt Weerstra Waterlelie 63  
Mirte van Weperen Waterlelie 45  

Nieuwe seniorleden
M. Besseling Dwarswyk 132  
S. Bijma Hooglandswijk 20  
J,G. Blom Dwarswyk 132  
T.A. Geerligs Zilverschoon 64  
A. Iedema Gjalt de Jongstraat 55  
G. Iedema Gjalt de Jongstraat 55  
O.H.C. de Jong Saffier 80  
A.J. Kuiper-Herder Lisdodde 62  
K.N. de Reus-Trompetter Hooglandswijk 65  
B.T. van der Weg JG van Blomstraat 16  

Piet Kingma

let op!

Geef door aan 
lidmaatschap@dltc.nl

Wijziging (meisjes)naam
Wijziging adres
Wijziging telefoon/06 nummer
Wijziging e-mail adres

geef een Vakantiepas cadeau!

Wist je dat het helemaal geen schande is, 
dat je meer punten haalt dan nodig is!
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     Kantinebeheer
en losse baanverhuur hal:  
Cornelie den Hoed
Inge Müller
(08.00-13.00uur) 516172
     Kantine  kantinebeheer@dltc.nl 
Ilse Pfann, voorzitter 0522-241495
Jack van der Hoek, vice voorz.518662
Ton Renckens 518953
Jannie van der Veen 06-14362941
      Kascommissie
Marjon Hollander 394173
Bart Schaafsma 461850  
Pieter Talsma 526248
      Laddercompetitie 
  Ladder@dltc.nl
      Lidmaatschap 
 lidmaatschap@dltc.nl    
Piet Kingma,   524695
      parkbeheer 
Piet van der Vlugt, groundsman 511418
 06-20887947
Piet Kingma, technische dienst 524695
Jan Baron, groenvoorziening 519490
Henk Heuvelink, ass. groundsm. 530721
      personeel DLTC
Freek Bokma, manager  06-22465783
Inge Müller, kantine 06-41404559
Cornelie den Hoed, kantine
Piet v.d. Vlugt, groundsman 511418

    Archief  archief@dltc.nl      
Piet Bakker 522504
    Baanverhuur hal  
 indoortennis@dltc.nl
Irene de Vries, baanverhuur hal 526126 
Alie de Vries, baanverhuur hal   301977 
     Bardienstcoördinatoren  
Klaas Willem Sietsma 06-51927701
Pedro Verhoeckx 546993
Jan de Munnik          523708
Hylke Simonides 542196
Rob Smit 06-51292864
     Bedrijvencompetitie
    bedrijventenniscompetitie@dltc.nl 
Grietje Hofstee, voorzitter 511087
    Clubwerk  clubwerk@dltc.nl
Ab Alberts                                   522821
     Competitie,  competitie@dltc.nl
Auke Hoekstra,  530786
Wobbe Haitsma 517207
Controle betaling./autom. incasso
Hilbrand Geertsma 517967
     ICT   ict@dltc.nl
Jetze Westra 512046
    Helpdesk kassa, kassa@dltc.nl
Rick Gjaltema                    513217
Marcel van Uffelen 511791
   Jeugdtennis  jeugdtennis@dltc.nl
André Dat 840561
Janneke van Zanten          341148
Wendy Boonstra 541019

Telefoon: Kantine:
0512-516172
Wedstrijdleiding: 
0512-545477

Website:
www.dltc.nl

Secretariaat:
Postbus 238
9200 AE  Drachten

     redactie
Jantsje Kingma 524695
Josien Tillema tekstcontrole 540583
Jeannette v/d Wal, webredacteur 533000
Patricia Luinstra 06-52352584
Nick de Jong 06-55523013

  Seniorentennis, 
seniorentennis@dltc.nl 
Elsa Brasser          537673
     Sponsoring  sponsoring@dltc.nl
Sjoerd van der Werf, spotlight 549572
     STD
Albert Buist, STD  523852
Jan Boonstra, STD  06-10374734
Pim Cuijper, STD
     Toernooicommissie
Auke Hoekstra 530786
Riet Swildens 533006
John Wieringa 06-57184433
     Trainers   training@dltc.nl
Jochem Huisman 06-23944593
Jelle Jan v/d Duim 06-42717881
Jort de Vries 06-33688751
     Verzendcommissie
Marla de Boer 518307
         Winterweekendcompetitie
 Winterweekendcompetitie@dltc.nl
Jan Koster 06-49972156

     zondagavondtennis
 zondagavondtennis@dltc.nl 

Bank DLTC:
Frieslandbank:
29.60.39829
Contributie en tennislesgeld 
overmaken op: Giro  DLTC 977712

Lidmaatschap
Piet Kingma
De Twee Gebroeders 5
9207 CK Drachten 
Tel. 0512-524695

Adreswijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap 
moeten schriftelijk worden gemeld (opzeggen voor 31 dec).

redactieadres
De Twee Gebroeders 5
9207 CK  Drachten 
Tel. 0512-524695

Grafische vormgeving 
en tekstopmaak: 
Jantsje Kingma 

Tennispark  De Folgeren, Folgeren 10a ,  9207 AB  Drachten

DLTC

Druk omslag: 
Drukkerij HanzeDruk Bolsward
Druk binnenwerk: 
Donkel & Donkel De dokumentmakers

Indien plaatsing van foto’s, genomen op 
het DLTC-park, in het clubblad of op de 
DLTCwebsite niet gewenst zijn, geef dit 
dan zo spoedig mogelijk door aan de 
redactie via redactie@dltc.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar worden 
gemaakt, zonder toestemming van de 
uitgever.

 

       Bestuur
Albert Buist voorzitter@dltc.nl 523852
Hans Volbeda secretariaat@dltc.nl   520588
Durk Koster penningmeester@dltc.nl 330327
Stefan Deinum tennisprestatief@dltc.nl 516252
Ab Alberts   clubwerk@dltc.nl           522821  
Ilse Pfann kantinebeheer@dltc.nl 0522 241495 

COLOFON


