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De clubkampioenschappen in 2013 hadden een flink aantal 
deelnemers, 164 senioren en 54 junioren streden om de eer.  
Ruim 200 deelnemers dus. En wat is er gestreden! Het weer 
werkte goed mee. Een prachtig einde van het zomerseizoen. 

Het winterseizoen  is alweer begonnen met vele activiteiten in 
de hal waaronder de trainingen. We hopen op volle groepen 
voor Maak Kennis Met Tennis, waarvoor  met advertenties 
en folders extra publiciteit is gezocht. In de wervingsactivi-
teiten maken we gebruik van een nieuwe term: Tennisschool 
Drachten. Daaronder vallen de activiteiten van de trainers.  
Er is geen  wijziging in de formele positie van de DLTC trainers. 
Tennisschool Drachten brengt onze trainingsactiviteiten extra 
onder de aandacht. Met een eigen website en logo wordt er aan 
de weg getimmerd.

In de laatste bestuursvergadering hebben we met Pieter Talsma 
en Joske van der Sluis de OpenTennisDagen 2013 geëva-
lueerd. Elders in dit blad daarover meer. We zijn blij dat de 
organisatoren ook in 2014 bereid zijn dit evenement te orga-
niseren.

De redactiecommissie legt de laatste hand aan een nieuwe 
website, een hele klus. Eind november gaat de vernieuwde site 
online.

Het bestuur bereidt de algemene ledenvergadering voor van 
november. Stefan Deinum heeft zijn termijn erop zitten en is 
niet herkiesbaar. Hans Volbeda heeft aangegeven beschikbaar 
te zijn voor een nieuwe termijn. Het bestuur zoekt daarom aan-
vulling van de gelederen. Schroom niet de telefoon te pakken of 
een mail te sturen! (voorzitter @dltc.nl/06-49968595).

Albert Buist

Mooi toch...!!
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DLTC is in beweging. Al loopt organisatorisch nog niet alles op 
rolletjes, het is toch merkbaar dat er verandering in de lucht zit. 
Deze zomer was dat al te merken aan succesvolle evenemen-
ten zoals Open Tennisdagen. Dankzij de grote inzet van veel 
vrijwilligers, was een positieve opleving bij de andere georgani-
seerde toernooien ook merkbaar. Maar ook modernisering van 
het trainingsbeleid, zal vast positief werken.  
Er is begonnen met de aanpak van het, zo langzamerhand 
toch wel wat verouderde park. De hal staat er in die frisgroene 
kleur en trotste letters DLTC, weer mooi bij. Het is duidelijk, het 
beleidsplan dat 2 jaar geleden in werking is gezet, begint lang-
zaam vorm te krijgen.

DLTC zat even in een dipje, maar krabbelt met de kop omhoog 
weer uit het dal. Een mooie toepasselijke spreuk is. “Wij zijn 
nog niet waar we moeten wezen, maar we zijn ook niet meer 
waar we waren.”

Leegloop bij de redactie
Ook voor de redactie geldt: stilstand is achteruitgang. Het laat-
ste jaar is door Patricia Luinstra en Nick de Jong hard gewerkt 
om de DLTC homepage te vernieuwen. Een tijdrovende klus. 
Maar met enthousiaste inzet hebben ze de klus geklaard.  De 
teksten moeten nog even worden ingevuld, maar in november 
kan de nieuwe site de elektronische snelweg op. 

Helaas hebben Patricia en Nick inmiddels afscheid genomen 
van de redactie. Jammer! Maar ze hebben zoveel andere plan-
nen, dat het clubwerk even op de tweede plaats komt. Patricia 
en Nick, jullie hebben voor je enorme inzet een speldje ver-
diend. Heel hartelijk dank voor het vele werk dat jullie hebben 
gedaan voor de club.
In verband met drukke werkzaamheden bij haar nieuwe 
baan heeft Renske Anjema haar functie als webredacteur 

neergelegd. Hartelijk bedankt voor je betrokkenheid en inzet 
voor de redactie Renske.
Maar gelukkig heeft zich een goede vervanger gemeld. Albert 
Riemersma heeft zich spontaan aangemeld. Een man met 
kennis van zaken aangaande o.a. webdesign en daar zijn we 
reuze blij mee. Albert, van harte welkom en we wensen je een 
plezierige samenwerking bij de redactie toe.

Het clubblad.
Veel verenigingen zijn ons al voorgegaan en ook DLTC slaat de 
weg in van volledige digitale communicatie. Het clubblad ver-
schijnt nu nog 10 keer per jaar, maar om kosten te reduceren 
heeft de redactie met de wens van het bestuur ingestemd, om 
het clubblad in de toekomst volledig digitaal te verspreiden. De 
redactie heeft gekozen voor een geleidelijke overgang. Volgend 
jaar verschijnen er 8 exemplaren, waarvan 2 in full colour. In 
2015 komen er nog 6 gedrukte clubbladen uit en daarna ligt 
het in de bedoeling om 4 full colour magazines per jaar uit te 
geven.

Clubblad staat op de website.
In dit clubblad staan weer heel veel foto,s.  Helaas zijn ze niet 
in kleur. Maar als je even de moeite neemt om de DLTC-web-
site op je computer te openen (www.dltc.nl), vind je daar een 
gekleurd exemplaar. 

Enkele leden hebben, om de kosten te drukken, al te kennen 
gegeven dat ze het clubblad alleen nog digitaal willen ontvan-
gen. Mocht jij het clubblad voortaan ook alleen digitaal willen 
ontvangen, stuur dan een mail naar redactie@dltc.nl. Met 
ingang van januari is het clubblad via een link te openen.

Jantsje Kingma
Redactie

Van de redactie

DLtC is in beweging

WIJ zIJN NOg NIeT WAAr We MOeTeN WezeN, 
MAAr We zIJN OOK NIeT Meer WAAr We WAreN
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gezoCht!!
DLTC zoek een kantinemedewerker/ster voor woensdag 
en donderdag van 07.30 uur tot 13.30 uur.

Ingangsdatum 1 december 2013.
 
De werkzaamheden betreffen schoonmaak, het doen 
van bestellingen en het bedienen van klanten.

Wij bieden:
  -  een prettige werkomgeving,
  -  zelfstandig werken.

Wij vragen:
  -  een flexibele houding in verband met inzet bij toernooien e.d.,
  -  een klantvriendelijke werkhouding,
  -  enige werkervaring.

Sluitingsdatum:
1 november 2013 

Heb je belangstelling of vragen, mail dan naar voorzitter@dltc.nl.
In je sollicitatie wel motivatie en relevante werkervaring aangeven.

Het bestuur van DLTC

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

Datum : maandag 25 november  
Tijd : 20.00 uur
Plaats : clubgebouw DLTC

Op de agenda staan o.a. de evaluatie van 3 jaar 
clubwerk en een presentatie door de verenigingsman-
ager van de zaken die aangepakt worden om DLTC 
vooruit te helpen. 

Belangrijk dus dat je er bij bent

Doe mee, denk mee en praat mee!

aLgemene LeDenVergaDering DLtC
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Na wat heen en weer gemail  (wat een uitvinding!) hebben 
AB ALBerTS en ik eindelijk een “interviewafspraak “ kun-
nen maken. Ik was wat aan de vroege kant  in de kantine 
en maakte een praatje met wat mensen die daar aanwezig 
waren.  “AB?, kijk daar komt ie aangelopen”. 
een vriendelijk ogende man kwam de kantine binnen en 
stelde zich aan me voor ( jawel als…Ab Alberts).
We hebben in de verder lege kantine zitten praten. Nou ja.. 
we?  Ab bleek een geanimeerde prater en een gedreven 
bestuurslid.

 Ab tennist nu zo’n 5/6 jaar. Via  “Maak kennis met tennis” 
is Ab bij onze club gekomen. Hij werd gegrepen door het 
spelletje en heeft spijt dat hij niet veel eerder is begonnen. 
Maar tennis leek hem een moeilijke sport ( en dat is het ook 
toch?) Ab is wel altijd op recreatief niveau met sport bezig 
geweest. Zo heeft hij o.a. volleybal, basketbal, voetbal, zaal-
voetbal en zwemmen beoefend (ik bedoel maar, tamelijk 
sportief dus…). Nu vooral tennis, wandelen en fietsen, dat 
laatste vaak samen met zijn vrouw. Ze hebben drie volwassen 
kinderen, twee zoons en een dochter die ook nog wel eens 
mee wandelen.

Ab doet mee aan de voorjaarscompetitie ( met een gezellig 
team!) op woensdagavond en de winterweekendcompetitie. 
Verder speelt ie op een vaste avond.
Ab werkt als GZ psycholoog orthopedagogiek bij Talant in 
Drachten en woont in de Drait (en gelukkig toch gekozen voor 
DLTC). 
Nog maar net lid al begonnen als gewone vrijwilliger achter 
de bar, is Ab nu lid van het bestuur van onze club. Als taken-
pakket heeft hij CLUBWERK, met onder meer de coördinatie 
van vrijwilligers. Dit clubwerk is gestart om de benodigde 
werkzaamheden zo eerlijk mogelijk onder de leden te verde-
len. Daar is ook het afhangsysteem uit voortgevloeid.
Er was binnen het vrijwilligerswerk teveel versnippering door 
allerlei commissies. Dit ging ten koste van de communicatie, 
waardoor er wel eens wat mis ging.  Nu wil het bestuur zoveel 
mogelijk alles onder een noemer brengen:  bardiensten, 
klussen, kantine- en parkbeheer.  Het losse klussen voor de 
vereniging is nooit een probleem geweest. Hiervoor staat een 
schare trouwe vrijwilligers altijd klaar. Maar vooral de bardien-
sten leveren problemen en onvrede op.

DLTC is een club  waar de kantine heel vaak open is, vergele-
ken met clubs in de omgeving.  Het gevolg daarvan is dat 
er ook veel bardienst gedaan moet worden. In het tweede 
half jaar van 2009 is bij navraag bij allerlei clubs gebleken 
dat de invulling van de bardiensten, vooral bij grotere clubs, 
ook moeilijk rond te krijgen is. Bij kleinere verenigingen is 

vaak een meer persoonlijke benadering en worden de leden 
er  persoonlijk op aangesproken. Daar is een grotere sociale 
controle. Door gebruik te maken van het Afhangbord-systeem 
hebben de leden een grotere zelfstandigheid.

Ab vindt DLTC een fantastische club en wil dat graag zo 
houden. Er zijn veel leden die klussen voor de verenig-
ing doen. Maar bardiensten zijn minder populair. Daardoor 
verliezen velen de motivatie.  DLTC was in een aantal jaren 
snel in omvang toegenomen, maar de werkstructuur bleef 
jaren hetzelfde. Dat ging wringen. Zo heeft een aantal sleute-
ladressen  zich teruggetrokken omdat te vaak mensen niet 
voor hun bardienst op kwamen dagen ( slechte zaak!) en het 
“sleuteladres”  zich dan verantwoordelijk voelde om zelf die 
dienst over te nemen. De belasting  werd te zwaar. Eeuwig 
zonde!  Met het deel van de leden dat probleemloos bereid is 
iets voor de club te doen is Ab zeer content.

Nu is er dus een werkgroep Clubwerk opgericht die gaat 
evalueren hoe het clubwerk bevalt en welke ideeën er zijn om 
iedereen met plezier een aandeel in het werk van de vereni-
ging te laten doen. Die werkgroep borrelt van de ideeën.  O.a. 
om onze kantine klantvriendelijk te houden en iets te ver-
zinnen voor de incourante tijden.

De leden mogen hun mening geven via een enquête. Ab hoopt 
op veel respons, zodat er een breed draagvlak komt voor het 
verdere ontwikkelen van Clubwerk.
Na  ruim een uur gezellig te hebben gepraat moesten we wel 
een eind maken aan ons gesprek omdat Ab tennisles had, 
maar ik had het idee dat Ab nog lang niet uitgepraat was.

Astrid Boomsma

Maak kennis met.....!

 ab aLberts

Ab Alberts
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Bij het schrijven van dit artikel, zijn de club-kampioenschappen nog in volle gang, daarom kunnen we nog geen eindresultaten vermel-den, maar nog wel een paar mooie foto´s meepikken. 
Op de site en in het volgende clubblad vindt u meer nieuws.

CLubkampioensChappen
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bardienstcoördinatoren / sleuteladressen

Marc Overwijk    1 oktober
elena riemersma    2 oktober
Bram Vink     3 oktober
Jasmijn Dat     5 oktober  
Mart Stroosma    6 oktober
Davey Bosma    9 oktober
Abe Lolkema     9 oktober
Joyce Vriesema  13 oktober
Sophie Hoekstra  16 oktober
Jasper Dat   23 oktober
Valerie Punter   27 oktober
Mats Haitel   29 oktober
Anna-Jitske Jacobi  30 oktober

VerjaarDagen

Feest

 Week 40  30 september t/m 6 oktober
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 

 Week 41  7 t/m 13 oktober
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 

 Week 42  14  t/m 20 oktober
Hylke Simonides De Emma 11 

 Week 43  21 t/m 27 oktober
Hylke Simonides De Emma 11 

 Week 44  28 oktober t/m 3 november
Jan de Munnik De Folgeren 3 

 Week 45  4 oktober t/m 10 november
Jan de Munnik De Folgeren 3 
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Is er de wens om volgend seizoen competitie te spelen, dan dienen 
de volgende zaken in de gaten gehouden te worden: 

1. Iedereen dient zich zelf op te geven (dus ook onze toppers)!
2. U kunt zich als team opgeven, maar de indeling zal uiteindelijk bepaald   
 worden door de trainers en competitieleiders (i.v.m. speelsterkte kan   
 afwijking van de gevraagde indeling noodzakelijk zijn). Ook zal het 
 kunnen voorkomen, dat een extra speler bij het team geplaatst wordt.
3. Als u zich opgeeft voor competitie, dan verplicht u zich tot het verrichten   
 van bardiensten (geldt alleen voor senioren en wordt gezien als    
 clubwerk).
4. De kosten van de competitie (ballen, inschrijfgeld, maar ook eventuele   
 boetes) komen voor rekening van de teams.  
5. Opgave dient binnen te zijn vóór 1 november a.s. 
 De manier waarop kunt u lezen op het inschrijfformulier.

 Auke Hoekstra

VoorjaarsCompetitie 

De zomer is nog maar net voorbij en we zijn alweer bezig met de 
voorbereidingen van de competitie 2014.  Achterin dit blad treft u de in-
schrijfformulieren voor deelname aan  deze competitie. 
Uiteraard kunt u zich ook opgeven via onze website www.dltc.nl

Daag jezelf eens uit en doe mee aan de zomercompetitie 2014. In de maanden april en juni kun je in 
teamverband mee doen aan deze competitie, die wordt georganiseerd door de KNLTB. Je speelt met je 
team 7 wedstrijden bij clubs rondom in Friesland of soms ver daarbuiten. Dat hangt af van het soort com-
petitie waarvoor je je opgeeft.

Uitgebreide informatie betreffende de competitie 
vindt u op de KNLTB site. www.knltb.nl.

op pagina 11 VinD je een insChrijFFormuLier
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 FriesLanD - VoorjaarsCompetitie 
Speeldata 2014 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ma. 7/4 pasen 5/5 26/5 pinkster 
Di. 8/4 22/4 - 6/5 27/5
Wo. 9/4 23/4 - 7/5 28/5
Do. 24/4 - 8/5
Vr. 25/4 - 9/5

Za. Kon.
dag - 31/5 LK voor 

RK
LK voor 

RK

Zon - - 1/6 pink-
ster 

LK voor 
RK

 

Bijzondere dagen: 
 
Goede vrijdag : vrijdag 18 april  
Paasdagen : zondag 20 + maandag 21 april  
Meivakantie : za. 26 april t/m ma. 5 mei (week 18 + 19)  
Koningsdag : zaterdag 26 april (i.p.v. 27 april)  
Hemelvaartsdag : donderdag 29 mei  
Pinksterdagen : zondag 8 + maandag 9 juni  

Verplichte inhaaldagen 

(in deze volgorde te benutten):  
o 26 april: voor alle zaterdagcompetities  
o 27 april: voor alle zondag jeugdcompetities t/m 14 (regio)  
o 29 april: voor alle dinsdagcompetities  
o 30 april: voor alle woensdagcompetities  
o 1 mei: voor alle donderdagcompetities  
o 2 mei: voor alle vrijdagcompetities  
o 3 mei: voor alle zaterdagcompetities  
o 4 mei: voor alle zondagcompetities  
o 29 mei (Hemelvaartsdag): voor alle competitiesoorten  
o 30 mei: voor alle vrijdagcompetities  
o week 23: eigen speeldag  
o week 24: eigen speeldag  

Wedstrijden om te komen tot afvaardiging naar het Lands-
kampioenschap (LK) voor regiokampioenen (RK):  
Za.dames (GDR/FRI) hoofdklasse - za.dames 17+ (OVE) 1e 
klasse za. 7 juni 2014  
Za.heren (GDR/FRI) hoofdklasse - za.heren 17+ (OVE) 1e 
klasse za. 7 juni 2014  
Za.gemengd 17+ (OVE) 1e klasse - za.gemengd (GDR/FRI) 
hoofdklasse za. 7 juni 2014  
 
Speeldata fase rood en oranje TenniskidsNL  
(iedere eerste zondag van de maand m.u.v. de wintermaanden 
december - januari - februari):  
Zondag 2 maart 2014  
Zondag 6 april 2014  
Zondag 4 mei 2014  
Zondag 1 juni 2014  
Zondag 6 juli 2014  
Zondag 3 augustus 2014  
Zondag 7 september 2014  
Zondag 5 oktober 2014  
Zondag 2 november 2014 

De herfst heeft inmid-
dels bij DLTC zijn sporen 
achtergelaten. 
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Naam: .......................................................................................................... Geb.datum: ...........................................

Adres: .......................................................................................................... 

Plaats: .........................................................................................................

Telefoon: ........................................................................................................ m/v
Geeft zich op voor één van de competitiesoorten 

Competitiesoort  (aankruisen)

 Dinsdag  Dames 18 + (dubbelspel) 4 x DD
 Dinsdag  Dames 50 + (dubbelspel) 4 x DD  
 Donderdag  Dames (enkel + dub bel) 4 x DE - 2 x DD
 Woensdag   Heren 35 +  4 x HD
 Donderdag   Heren 50 +  4 x HH
 Zaterdag  Dames   4 x DD
 Zaterdag  Heren    4 x HE - 2 x HD
 Zaterdag  Heren 35+  4 x HE - 2 x HD
 Zaterdag  Gemengd  HE - DE - HD - DD - GD
 Zaterdag  Gemengd 35 +  HE - DE - HD - DD - GD
 Zaterdag  Gemengd zonder singel  DD - HD - 2 x GD
 Zondag  Gemengd  2HE - 2DE - 2HD - 2DD - 2GD
 Zondag  Heren   4 x HE - 2 x HD  
 Zondag  Heren 35 +  4 x HE - 2 x HD 

Handtekening: .....................................................................................................................               

Naam: ...............................................................................        Geboortedatum: .....................................................

Straat: ...............................................................................      Postc./plaats:     .................................................... 

Telefoon:...................................................................................................................................................................... 

Geeft zich op voor één van de hieronder vermelde competitie soorten 

en verplicht zich voor alle zeven wedstrijden.

Competitiesoort (aankruisen)
 Woendag jeugd (voor leerlingen van de basisschool t/m 12 jaar)
 Vrijdag jeugd (voor leerlingen van de basisschool t/m 12 jaar)
 Vrijdagmiddag meisjes (t/m 17 jaar) 
 Zaterdag jeugd (geboren na 31-12-1994)    Gemengd     Jongens  Meisjes
 Zondag Gemengd        Zondag Jongens      

Competitie ervaring: ja/nee
Gegevens KNLTB-pas lidnummer ..................     Speelsterkte  .......... .  (KNLTB-pas)
Bij opgave door een jeugdlid dient ook één der ouders/verzor gers te ondertekenen. 
Ouders/verzorgers van jeugdleden, die competitie spelen kunnen verzocht worden het vervoer te ver zor gen.

Handtekening  ..............................................  Handtekening (ouder/verzorger)  ........................................................

Opgave,   voor 1 november 2013,  schriftelijk (Postbus 238, 9200Ae Drachten) , via de website of  inleveren 
in het postvakje van  de trainers in de hal van DLTC.

Opgave, voor 1 november 2013,  schriftelijk (Postbus 238, 9200Ae Drachten) , 
via de website of  inleveren in het postvakje van  de trainers in de hal van DLTC.

insChrijFFormuLier zomerCompetitie jeugD 2014

insChrijFFormuLier zomerCompetitie senioren 2014

Competitie ervaring: ja/nee

	Ik verplicht mij voor alle   
 competitiedagen 
	Ik geef me op als reserve

Gegevens KNLTB-pas 
lidnummer:       ............................. 
speelsterkte:  ...............................
Bij opgave door een jeugdlid dient ook 
één der ouders/verzor gers te onderte-
kenen.

	

DLTC

DLTC
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Na de OpenTennisDagen (OTD) zijn 31 deelnemers gestart met Maak 
Kennis Met Tennis. Onder de bezielende leiding van onze trainers Jort, 
Jelle Jan en Jochem zijn de nieuwe potentiële leden enthousiast aan 
de slag gegaan. Mooi om te horen dat er veel positieve reacties kwa-
men over de kwaliteit van onze trainers. Mannen, een mooi en verdiend 
compliment. en nog belangrijker, het levert ook echt resultaat op. Van 
de 31 zijn er inmiddels 19 lid geworden bij DLTC en daarmee komt het 
totaal aantal nieuwe leden uit de OTD op totaal 20. Daarmee is in totaal 
43% van de deelnemers aan de OTD lid geworden en dat is iets waar we 
enorm trots op zijn.

Het bestuur heeft tijdens de evaluatie haar waardering uitgesproken voor de profes-
sionele en enthousiaste aanpak van het OTD team. Tevens is er besloten om ook in 
2014 mee te doen aan de OTD van de KNLTB en het OTD team zal dit wederom op 
gaan pakken. Ook Freek Bokma sluit zich aan bij het team. 

Langs deze weg willen we nogmaals een ieder 
danken voor zijn/haar inzet.

Namens het OTD team 2013,

Joske van der Sluis en Pieter Talsma.

20 nieuwe LeDen

Dankzij De opentennisDagen
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Wijziging lidgegevens
Wijziging van naam (i.v.m. huwelijk of het omgekeerde), ad-
resgegevens, telefoonnummers en e-mail adressen graag door-
geven 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 ledenpas 
niet meer voldoet (volgens uzelf of volgens uw medetenniss-
ers), dan is nu de tijd gekomen een nieuwe pasfoto (echte 
pasfoto, geen ingescand exemplaar) op te sturen naar de 
ledenadministratie. Vooral de jeugd wil hier graag gebruik van 
maken. Nu doen dus. Foto’s ontvangen na 1 januari zullen niet 
resulteren in een vernieuwing op de KNLTB pas.
 

Opzeggingen
Opzeggingen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren 
en wel voor 1 januari 2014. Dit kan per e-mail 
lidmaatschap@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 ontvangen afmeldingen worden bevestigd in 
het november- en decembernummer.

Nieuw Senior lid
C.H. Affourtit Suderheide 6  
W.M. Hoekstra Laagland 2  
N. Huitema-Tijmstra Sydwende 89  
E.A. Pruiksma De Ee 70  

Nieuw junior lid
Vincent Bouwens Jelle Plantingstraat 52  
Bente Broersma De Zwaden 26   
Mana Oshima Lisdodde 14  
Kees Robbertsen Moezel 98  

Piet Kingma

bijzonDere sChepseLs
Als je de moeite neemt om even langs de boomwallen rond-
om het tennispark te wandelen, kom je, naast de blijkbaar 
onontkoombare rommel, prachtige creaties van de natuur 
tegen. Tijdens mijn wandeling zag ik zeker 10 verschillende 
soorten paddestoelen. Beslist de moeite waard om even een 
plaatje van te schieten.

Jantsje kingma

LiDmaatsChap
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A.  Nu komt de Aap uit de mouw    Nu blijkt pas de ware bedoeling

B.  Je beste Beentje voor zetten  Je uiterste best doen

C.  Dat is een fluitje van een Cent  Dat is een makkie

D.  Een Duit in het zakje  Je ermee bemoeien

E.  Een Ezel stoot zich geen 2x aan dezelfde steen    Je maakt niet 2x dezelfde fout

F.  Ik dank je Feestelijk  Ergens echt geen zin in hebben

G.  Geen Gat meer in zien  Geen oplossing meer weten

H.  Twee Handen op één buik    Alles met elkaar eens zijn

I.  Hij gaat niet over 1 nachtje Ijs  Hij is voorzichtig, denkt goed na

J.  Een huishouden van Jan Steen  Een slordig en rommelig huishouden

K.  Een Kind kan de was doen  Dat is heel gemakkelijk

L.  Hij is zo mak als een Lammetje    Hij is erg rustig en zachtaardig

M. Iemand iets op de Mouw spelden  Iemand iets wijs maken

N.  Geen Nagel om zijn gat te krabben  Geen geld of bezittingen hebben

O.  Iemand de Ogen uitsteken  Iemand jaloers maken

P.  Daar heb je de Poppen aan het dansen    Nu beginnen de moeilijkheden

Q.  Op je Qui vive zijn  Op je hoede zijn, oppassen

R. Hij is door de Ratten besnuffeld  Hij is raar of gek

S.  Op het puntje van de Stoel zitten  Je ongemakkelijk voelen

T.  Met de mond vol Tanden staan    Niet weten wat je moet zeggen

U. Een Uiltje knappen  Een dutje doen

V.  In Vuur en vlam staan  Verliefd zijn, heel enthausiast zijn

W. Water naar de zee dragen  Nutteloos werk doen

X.  Hij is een mooi eXemplaar  Hij is niet te vertrouwen

Y.  Loop niet zo te Ysberen  Loop niet steeds heen en weer

Z.  Het neusje van de Zalm    Het allerbeste

abC spreekwoorDen 
Weet jij wat onderstaande gezegden betekenen?
Dek met een papier de rechterzijde af, zodat je het antwoord 
niet kunt lezen.
Leuk om in een groep te doen.
Laat het antwoord op een papier schrijven en wie de meeste 
antwoorden goed heeft, heeft gewonnen.

boezzie
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In welk jaar is het eerste tenniskampioenschap    
gespeeld?
□ 1877  
□ 1930  
□ 1853  
□ 1913 

Hoeveel games moet een speler minimum win-
nen om een set te kunnen halen? 
□ 8 games  
□ 6 games  
□ 4 games  
□ 2 games 

Hoe hoog moet het net hangen in het midden 
van het veld?
□ 1 meter  
□ 91,4 cm  
□ 81,4 cm  
□ 1,10 meter 

Hoe groot is het verschil tussen de breedte van  
de baan bij dubbelspel en enkelspel?
□ 2,74 meter  
□ 3,74 meter  
□ 3,13 meter  
□ 2,13 meter 

Hoe ver staan de netpalen buiten  
het speelveld? 
□ 93cm  
□ 91cm  
□ 81cm  
□ 83cm 

Op welke ondergrond word Roland Garros 
gespeeld?
□ Gravel  
□ Hardcourt  
□ Gras  
□ Tapijt 

Wat betekent ´love´ bij tennis? 
□ Vriendschappelijke match  
□ Match point  
□ Gelijk stand  
□ 0 punten 

Wat is het beroemdste grastoernooi?
□ Wimbledon  
□ US Open  
□ Roland Garros 

Waar werden de eerste tenniskampioenschappen  
gehouden?
□ Madrid  
□ Berlijn  
□ Londen  
□ Parijs 

Hoeveel lijnrechters zijn er minimum aanwezig bij  
een professionele tennispartij? 
□ 4  
□ 8  
□ 2  
□ 10 

In welk jaar is het eerste tenniskampioensc-
hap gespeeld? 
1877  

Hoeveel games moet een speler minimum win-
nen om een set te kunnen halen? 
6 games  

Hoe hoog moet het net hangen in het midden 
van het veld? 
91,4 cm  

Hoe groot is het verschil tussen de breedte van 
de baan bij dubbelspel en enkelspel? 
2,74 meter  

Hoe ver staan de netpalen buiten het 
speelveld? 
91cm 

Op welke ondergrond word Roland Garros 
gespeeld? 
Gravel  

Wat betekent ´love´ bij tennis? 
0 punten  

Wat is het beroemdste grastoernooi? 
Wimbledon  

Waar werden de eerste tenniskampioenschap-
pen gehouden? 
Londen 

Hoeveel lijnrechters zijn er minimum aanwezig 
bij een professionele tennispartij? 
8 

tennisquiz
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DLtC weert ziCh goeD in 
beetsterzwaag

Helaas geen verslag, 
maar wel een heleboel 
foto´s die een verhaal 
vertellen.




