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DLTC

Op 23 november vond het eerste KNLTB jaarcongres 
plaats in het Papendal complex. Onze Joske (van der 
Sluis) en Pieter (Talstra) presenteerden de opzet van 
de Open Tennis Dagen van DLTC. Dat zij daarvoor uit-
gekozen werden, daar zijn we trots op!

Een presentatie van prof. Maarten van Bottenburg was erg interessant. 
Hij heeft onderzoek gedaan naar de terugloop van belangstelling voor 
tennis. 

Opvallende zaken: 
□	 ook	in	Duitsland	kennen	tennisverenigingen	een	vergelijkbare	
 terugloop als in Nederland
□	 ook	andere	sportbonden	in	Nederland	hebben	forse	tikken	
 opgelopen in ledental
□	 een	relatie	met	individualisering	lijkt	er	niet	te	zijn
□	 toch	slagen	in	Nederland	sommige	verenigingen	erin	om	tegen	
 de trend in wel ledenwinst te boeken
□	 meer	dan	de	helft	van	de	nieuwe	leden	haakt	weer	af	binnen	drie	jaar.	
□	 naast	ledenwerving	moet	ledenbehoud	hoog	op	de	agenda	staan	van		
 de tennisverenigingen, bijvoorbeeld door begeleiding nieuwe leden.

Dan	tot	slot	de	Algemene	ledenvergadering	van	25	november.	Centraal	
stonden	presentaties	van	Ab	Alberts	(evaluatie	clubwerk)	en	Freek	Bokma	
(ombouw	plastic	banen	naar	een	playground,	te	realiseren	voor	1	april	
met	steun	van	sponsoren	en	STD).	

Hans	Volbeda	gaat	een	tweede	termijn	in	als	secretaris	van	het	bestuur.	
Zijn	we	blij	mee!	En	tot	slot,	het	afscheid	van	Stefan	Deinum	als	bestuurs-
lid	prestatief.	Stefan,	bedankt	voor	je	inzet	in	het	bestuur	in	de	afgelopen	
drie	jaar.	En	fijn	dat	je	bereid	bent	om	je	in	te	gaan	zetten	voor	spon-
soring. 

Albert Buist

Begin	november	heeft	de	meer	dan	honderd	
jaar	oude	eik	(achter	baan	6)	de	storm	niet	
geheel	zonder	schade	doorstaan.	

Steunend	en	kreunend,	moest	ze	in	de	storm	
haar	meerdere	erkennen.	Een	DLTC-lid	zei		
later daarover: 
	“Spytich.	De	flarden	hingje	der	by”.

“Spytich. De flarden hingje der by”.

Drachtster Lawn Tennis Club

December 2013
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Geschokt is gereageerd op het plotselinge overlijden van 
Trijnie Dokter. 

17 Jaar lang is Trijnie Dokter enthousiast en actief lid geweest van DLTC. 
Voor veel leden was ze een bekend persoon en op de baan moest menig 

tegenstander(ster) het onderspit delven.
DLTC wenst de familie veel sterkte met het verlies.

afscheid 
cornelie den hoed

Op donderdag 28 november heeft Cor-
nelie den Hoed afscheid genomen van 
DLTC. Waar ze in het verleden al di-
verse keren achter de bar in de kantine 
te vinden was, was dat de laatste 2 jaar 
op contractbasis. 

Cornelie vindt het jammer dat ze DLTC 
gaat verlaten, ze is toch 2 jaar één van 
de gezichten van DLTC geweest. 
Ze is iemand die zich voor de volle 
honderd procent inzette voor de taken 
waar ze voor aangenomen was. 

Cornelie, namens DLTC bedankt voor 
je inzet voor de club.

Hans Volbeda biedt Cornelie den 
Hoed namens de club als dank een 
bos bloemen aan.
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24 november de avond van de debutanten
Sanne	Wiegersma,	Monika	Stoffels,	Andries	v.d.	Velde,	Anke-
Mare	Haanstra,	Mark	en	Rick	Gjaltema,	Ruurd	Mulder	en	
Frederique	Broeze	deden	voor	het	eerst	in	hun	DLTC	carrière	
mee	aan	dit	“zondagavondtennisevent”	en	zeker	niet	onver-
dienstelijk.
Totaal	34	deelnemers	droegen	op	24	november	bij	aan	een	
ouderwets	(ont)spannende	tennisavond.	Helaas	door	ziekte	
en	“vergeetachtigheid”	hebben	we	het	maximale	deelnemers-
veld	van	40	spelers	niet	kunnen	halen,	maar	we	komen	toch	
langzaamaan	weer	op	het	vertrouwde	opkomstniveau.	
Een	hoog	niveau	,	niet	alleen	qua	tennisspel	maar	ook	wat	
betreft	de	genoeglijke	sfeer	is	de	laatste	zondagavond	ruim	
gehaald.	Bijzonder	trots	was	de	commissie	om	de	voormalig	
kampioen	Durk Peereboom weer op de spelerslijst te kunnen 
presenteren, daarnaast zorgden ook enkele oudgedienden, 
waaronder	Maarten	Felix,	Jelmer	en	Siebe	Klaver	en	Berber	
Bak voor de nodige spanning in de wedstrijden.
De	commissie	“zondagavondtennis”	voelt	het	aankomen	dat	
er	binnenkort	weer	een	periode	aanbreekt	dat	er	met	een	
reserve	deelnamelijst	gewerkt	zal	moeten	worden.	
Vooralsnog is er nog plaats op 15 december, dus geeft u 
zich	alvast	op,	want	vol	is	vol	!

Aanmeldingen voor 15 december tot nu toe zijn:

Tot slot in dit sportverslag de vermelding van de winnaars 
van de afgelopen 2 edities en de top van het algemeen 
klassement:
10	november:	Laura	Mulder	(debutante)	en	Ype	Tiekstra
24	november:	Meintje	Hof	en	Andries	v.d.	Velde	(debutant)

Algemeen klassement na 3 speeldagen
																												wedstr.				games

1	 René	 Meeuwisse	 9	 72
2	 Mark		 Besseling	 8	 69
3	 Monique	 Hoekstra	 8	 67
4	 Dirk	 Hoekman	 8	 65
5	 Leo	 Mud	 	 7	 48

Resterende speeldagen 
vervolg seizoen 2013 – 2014:

19 januari,  9 februari,  
23 februari en 16 maart.

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.

ZondagaVondtennis bij dltc dat wil je niet missen !

Ab	Alberts
Aldert	de	Jong
Andries	v.d.	Velde
Anita	Nikolaas
Anke-Mare	Haanstra
Anneke	Mud
Bart	Schaafsma
David	Alberts
Dirk	Hoekman
Frederique	Broeze
Gea	Mulder
Hanna	Blom
Hilda Boonstra

start 27 oktober

Jantina	v.d.	Woude
Jelmer	Klaver
Leo	Mud
Maarten	Felix
Mark Besseling
Meintje Hof
Monika	Stoffels
Monique	Hoekstra
Nick	de	Jong
Pedro	Verhoeckx
Remco	de	Jong
René Meeuwisse

ZondagaVondtennisZondagaVondtennis

Aanmelden via zondagavondtennis@dltc.nl 
Pedro Verhoeckx

Helaas	zal	op	15	december	de	gehele	familie	Mulder	ont-
breken,	omdat	moeder	Helen	dan	haar	50ste	verjaardag	mag	
beleven,	voor	ons	een	geldig	excuus	om	afwezig	te	zijn.	Na-
mens	het	hele	zondagavondtennis-deelnemersveld	alvast	een	
geweldig	feest	gewenst	en	we	vertrouwen	erop	dat	“Abraham”	
Ruurd	nog	vele	jaren	in	liefde	voor	haar	mag	zorgen.
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In dit toernooi worden de volgende 
rubrieken gespeeld:

35+ HD, DD en GD speelsterkte 5,6,7 en 8
45+ HD, DD en GD speelsterkte 6 en 7

In Tennishal 
De Folgeren
Drachten

7, 8 en 9 maart 2014

Opgave via:
www.toernooi.nl

Wedstrijdleider:
     R. Swildens
Bondsgedelegeerde: 
    Mevr. J. Stelwagen
Toernooiorganisatie: DLTC
Goedgekeurd door de KNLTB 

35+ toernooi

Subsponsors

Rubrieken: 35+ HD - DD - GD    5, 6, 7 en 8 
 45+ HD - DD - GD   6 en 7

Veteranen

35+ Veteranentoernooi 
bosma & boonstra administraties 2014

Deelnemers	kunnen	max.	voor	1	rubriek	en	2	spelsoorten	in-
schrijven
Alle	wedstrijden	worden	gespeeld	om	twee	gewonnen	sets.
Eventueel een 3e set wordt als super tie-break gespeeld.
 
Alle	“veteranen”die	35+	zijn,	kunnen	aan	dit	toernooi	meedoen.
Je	moet	wel	lid	zijn	van	de	KNLTB.	

De	inschrijving	voor	het	35+	toernooi	sluit	op	27	februari	2014.
Meld je aan, zodat we een leuk en gezellig toernooi kunnen 
organiseren.
 
Toernooicommissie
John Wieringa
Riet Swildens.
 

Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 maart 2014, organiseert
Tennisclub DLTC weer het jaarlijks indoor 35+ veteranentoernooi.

wacht niet te lang, want Vol is Vol....!

Mij	is	gevraagd	of	ik	een	stukje	wilde	schrijven	over	het	
zondagavondtennissen.
Aangezien	ik	laatst	zelf	heb	ervaren	hoe	leuk	en	leerzaam	het	
is, doe ik dat graag.
Voor	mijzelf	was	het	de	eerste	keer	dat	ik	meedeed,	en	was	ik	
benieuwd hoe het zou gaan.

Het is jaren geleden dat ik heb getennist en het leuke van op 
deze	manier	tennissen	is	dat	je	erg	veel	leert	van	het	dubbel-
spel.
Iedereen	heeft	z’n	eigen	manier	van	spelen	en	doordat	je	
rouleert,	speel	je	vier	keer	tegen	andere	tegenstanders,met	
steeds een andere partner.

Los	van	het	leerzaam	zijn,	vind	ik	het	een	leuke	manier	om	
kennis	te	maken	met	nieuwe	mensen.
Het grappige is, dat ik deze avond zelfs eerste ben geworden 
in	mijn	poule	:)
Een	mooie	opsteker	na	een	gezellige	avond	waarin	ik	heerlijk	
heb kunnen tennissen.

Kortom......	Mocht	je	twijfelen	of	je	zou	gaan,	niet	doen,	maar	
geef	je	op	voor	de	volgende	zondagavondtennis	op	10	novem-
ber.

Monique Hoekstra

Verslag ZondagaVondtennis
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Zondag	29	december	willen	we	het	jaar	feestelijk	afsluiten	
met	het	oliebollentoernooi.	Zoals	elk	jaar	belooft	het	weer	een	
sprankelende	dag	te	worden	met	fantastische	wedstrijden.	
Natuurlijk	is	onze	“Meester	Oliebollenbakker”	Pedro	weer	van	
de partij en zal iedereen voorzien van overheerlijke, eigenge-
bakken	oliebollen	en	appelflappen. 
 
Je	wordt	ingedeeld	in	poules	van	zo	gelijk	mogelijke	sterkte	en	
speelt	4	wedstrijden	van	30	minuten.	Opgave	is	mogelijk	tot	en	
met	maandag	23	december	18.00	uur	via	de	lijsten	in	de	hal	of 
via	de	e-mail;	seniorentennis@dltc.nl. Inschrijving	gaat	op	datum	
en	tijd,	om	problemen/discussies	te	vermijden	gelden	de	vol-
gende	regels:	niet	volledig	ingevulde	velden	maken	de	

*oliebollentoernooi senioren* 

Datum        : zondag 29 december  
Aanvang    : 10.30 uur (graag een kwartiertje eerder 
           aanwezig zijn, zodat we tijdig kunnen beginnen)  
Einde         : ca. 16.30 uur  
Inleg           : EUR 7,00

Inschrijven kan vanaf half november alleen 
via www.toernooi.nl 

*Oliebollentoernooi Senioren*  Oliebollenbakker Pedro

tennis? ook in de winter!
Wie	denkt	dat	tennissen	alleen	onder	een	strakblauwe	hemel	plaatsvindt	
en	een	stralende	zon,	die	heeft	het	echt	mis!	Waar	vroeger	het	tennis-
seizoen van april tot oktober liep, tegenwoordig gaat tennis het hele jaar 
door. 

Zeker bij dltc! 
Zo	liggen	er	op	het	tennispark	aan	de	Folgeren	twee	kunstgrasbanen	die	
ook	in	de	koudere	periode	bespeeld	kunnen	worden.	Gewoon	een	kwes-
tie	van	een	extra	hemdje	aantrekken	

Ook	heeft	DLTC	een	riante	tennishal	met	5	binnenbanen.	De	club	
gebruikt de hal voor tennislessen en toernooien. Er is een winterweek-
endcompetitie	en	een	bedrijvencompetitie.	Particulieren	kunnen	ook	zelf,	
eenmalig	of	voor	een	langere	periode,	een	baan	huren.	
Hoogtepunt	is	het	Bosma	&	Boonstra	35+	toernooi	begin	maart.

Wintertraining?	Of	een	baan	huren?	Voor	meer	informatie:	www.dltc.nl 

inschrijving	ongeldig	en	het	is	niet	toegestaan	je	naam	in	te	vul-
len op een reeds doorgehaalde regel. Vergeet niet je telefoon-
nummer	en	speelsterkte	te	vermelden.	
 
Er	kunnen	maximaal	60	personen	deelnemen	aan	dit	evene-
ment,	dus	wees	er	snel	bij.	
Mocht	er	geen	plaats	meer	zijn,	
dan kun je je op de reservelijst 
inschrijven.	 
 
Seniorentennis DLTC  
Elsa Brasser 
Tel.: 0512-537673 
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Dennis Wijkstra  4 december
Anouck van der Heide  5 december
Jorrit Hoekstra  6 december
Michelle Vriesema  6 december 
Rediet van Zanten  10 december
Mirte van Weperen  14 december
TjitskeSchievink  15 december
Mark Spaan  24 decembe
Elly Jousma  30 december

Verjaardagen 
december

BARDIENSTCOöRDINATOREN / SLEUTELADRESSEN 

Week 49  2 t/m 8 december
Hylke	Simonides	De	Emma	11	

Week 50 & 51 9  t/m 22 december
Jan	de	Munnik	 De	Folgeren	3	 	

Week 52 &1  23 december 2013 t/m 5 januari 2014
Pedro	Verhoeckx	De	Nijverheid	9	 Week 2 & 3  6 t/m 19 januari
Hylke	Simonides	De	Emma	11	

Week 4 & 5  20  januari t/m 2 februari
Jan	de	Munnik	 De	Folgeren	3	

Week 6  3  t/m 9 februari
Pedro	Verhoeckx	De	Nijverheid	9	

allemaal alVast Van harte gefeliciteerd
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Nieuwe initiatieven
voor DLTC Drachten

Play ground
De huidige banen 7 en 8 van het tennispark van DLTC worden 
getransformeerd tot een nieuwe playground voor de jeugd van Drachten.
Het parkje krijgt 4/5 mini-banen, een oefenmuur met "hippe" visuals en een 
eigen stek(hang-out), waar de kinderen elkaar kunnen ontmoeten.Tennisvereniging DLTC is de eerste 

tennisclub in Noord-Nederland die voor 
haar jeugdleden een eigen tennispark(je) 
realiseert, een kidsplayground.
In 2012 is de KNLTB gestart met een 
nieuwe methode "tenniskids".

Door veranderingen in wedstrijden, 
competities en trainingen door te voeren 
wil de bond de tennissport verslavend leuk 
maken. Verschillende soorten ballen en 
andere maatvoering van tennisveldjes eisen 
een andere kijk op tennis en inrichting van 
een tennispark.

Met de realisatie een kidsplayground speelt 
DLTC in op die behoefte en hoopt daarmee
de jeugd van Drachten te winnen voor de 
tennissport.

Kids playground

Hang out

Oefen spot

Tenniskids
Het KNLTB-programma Tenniskids biedt kinderen op een leuke en inspirerende manier de 
gelegenheid het tennisspel te leren. Tenniskids is hoofdzakelijk ontworpen voor de kinderen, 
maar eigenlijk is het voor alle leeftijden en niveaus een leuke manier van tennis spelen (MKMT). 
Met behulp van aangepaste materialen en tennisbanen wordt de succesbeleving vergroot.

De ontwikkeling en belevingswereld van kinderen zijn belangrijke uitgangspunten binnen het 
programma Tenniskids. Daarin past ook de visie van een tennisaccomodatie dat is ingericht en 
specifieke tennis faciliteiten biedt voor de kinderen.

Visie KNLTB :
"Een tennisaccomodatie die is ingericht en specifieke tennisfaciliteiten biedt voor kinderen, 
zal een positieve aantrekkingskracht hebben op (nieuwe) (jeugd)leden, het plezier in tennis 
vergroten en een positieve bijdrage leveren aan een inspirerende tennisomgeving"."De rode baan"

De rode baan is een baan met een 
afmeting van plm 11 bij 6 meter. 
Deze baan is erg geschikt voor 
kinderen die in fase rood zitten. 
Echter in de praktijk zal blijken dat 
ook meer gevorderde kids op het 
park gebruik zullen maken van een 
rood baantje. 
Het spelen op een rode baan is goed 
voor het ontwikkelen van de 
verschillende slagen, uiteraard met 
de juiste bal, de rode stage 3 bal.
DLTC realiseert een "jeugdparkje" 
met 5 rode banen, zeer geschikt 
voor trainingen, maar ook interne 
en externe jeugdtoernooien.

Sponsoring
Zoals bij iedere sportvereniging is ook DLTC mede afhankelijk van sponsoring.
De playground is een uitdagend en spannend project voor DLTC en u als 
mogelijke sponsor.
U ondersteund een nieuw innoverend plan, de eerste playground in 
Noord-Nederland. De vereniging speelt in op de nieuwe methode tenniskids 
van de KNLTB, met de realisatie van een prachtige faciliteit die aansluit op de 
behoefte en belevingswereld van kinderen. De trainers van DLTC zijn sinds kort 
mede verantwoordelijk voor de organisatie van alle jeugdevents en doen dat 
vanaf 1 oktober onder de naam van Tennisschool Drachten.
Rob Joling initiatiefnemer van Tennisfoundation Friesland en tot voor kort 
voorzitter van de KNLTB Friesland, heeft zijn financiële steun toegezegd.

Nieuwe initiatieven
voor DLTC Drachten

Play ground
De huidige banen 7 en 8 van het tennispark van DLTC worden 
getransformeerd tot een nieuwe playground voor de jeugd van Drachten.
Het parkje krijgt 4/5 mini-banen, een oefenmuur met "hippe" visuals en een 
eigen stek(hang-out), waar de kinderen elkaar kunnen ontmoeten.Tennisvereniging DLTC is de eerste 

tennisclub in Noord-Nederland die voor 
haar jeugdleden een eigen tennispark(je) 
realiseert, een kidsplayground.
In 2012 is de KNLTB gestart met een 
nieuwe methode "tenniskids".

Door veranderingen in wedstrijden, 
competities en trainingen door te voeren 
wil de bond de tennissport verslavend leuk 
maken. Verschillende soorten ballen en 
andere maatvoering van tennisveldjes eisen 
een andere kijk op tennis en inrichting van 
een tennispark.

Met de realisatie een kidsplayground speelt 
DLTC in op die behoefte en hoopt daarmee
de jeugd van Drachten te winnen voor de 
tennissport.

Kids playground

Hang out

Oefen spotTijdens de algemene najaarsvergade-ring 
gaf Freek Bokma een inkijkje in het werk 
waarmee hij als manager van DLTC mee 
bezig is. Naast het project Tennisschool 
Drachten - een project om binnen DLTC 
de organisatie van training en jeugdwerk 
meer te stroomlijnen – staat momenteel 
het realiseren van de jeugd-playground 
in de startblokken. De  huidige banen 7, 8 
van het DLTC tennispark worden getrans-
formeerd tot een nieuwe playground voor 
de jeugd van Drachten. Er komen 4/5 mini-
banen, een oefenmuur met “hippe” visuals 
en een eigen stek (hang-out), waar de kin-
deren elkaar kunnen ontmoeten.

DLTC is de eerste tennisclub in het noor-
den die voor haar jeugdleden een eigen 
tennisparkje realiseert, een eigen kidsplay-
ground. In 2012 is de KNLTB gestart met 
een nieuwe methode “tenniskids”. 

Door veranderingen in wedstrijden, com-
petities en trainingen door te voeren wil 
de bond de tennissport verslavend leuk 
maken. Verschillende soorten ballen en an-
dere maatvoering van tennisveldjes eisen 
een andere kijk op de inrichting van een 
tennispark.
Met de realisatie van een kidsplayground 
speelt DLTC in op een behoefte en hoopt 
daarmee de jeugd van Drachten te winnen 
voor de tennissport.  

Freek Bokma 
geeft uitleg.
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Uitgangspunten
 Clubwerk, dan werkt de club
 We proberen clubwerk eerlijk te verdelen
 Clubwerk kan ook leuk zijn
 Het verbeteren van clubwerk is een voortdurend 

proces
 Blijf verbeteringen aangeven en koester  wat goed gaat

Knelpunt: leden <> bardiensten

Beschikbaar: 287 leden

Bardiensten: 1150

Per lid: 4 bardiensten

Nu: gemiddeld 3

6%
1%

12%

19%

0%
1%

15%6%

40%

Afkopers 
Ziekte
Leeftijd 70+
Leeftijd 18-
Sponsor
Bestuur
Klus/commissie
“Dienstweigeraars”
Beschikbaar

Enquete

 Doel 1: draagvlak
 Doel 2: oplossingen en goede ideeën inventariseren
 Samen komen tot een prettige verdeling van het werk!

Belangrijkste aandachtspunten
 Communicatie en informering kunnen beter
 Persoonlijke benadering werkt
 Planner  is naar tevredenheid
 Verplicht karakter  is vervelend, vervang dit door 

enthousiasmeren en/of belonen
 Bar kan minder open, rustige diensten eruit
 Coordinatie kan beter

Tijdens	de	algemene	ledenvergadering	op	maandagavond	25	november	j.l.	werd	door	Ab	Alberts	(clubwerk)	mid-
dels	een	mooi	opgezette	diapresentatie,	de	uitslag	van	de	enquête	bekend	gemaakt.	Via	deze	enquête	hebben	
ruim	200	leden	van	de	gelegenheid	gebruik	gemaakt,	om	hun	visie	over	clubwerk	kenbaar	te	maken.	

De	presentatie	gaf	een	aardig	beeld	hoe	de	leden	over	clubwerk	denken	en	met	suggesties	kwamen	hoe	het	beter	
of	anders	zou	kunnen.	Iets	waar	clubwerk	weer	verder	mee	kan.	

Het	zou	te	ver	gaan	om	de	presentatie	in	zijn	geheel	af	te	drukken	in	dit	clubblad,	maar	binnenkort	verschijnt	deze	
op	de	DLTC	homepage,	met	het	complete	verslag.

Jantsje	Kingma

Presentatie enquête

Ab Alberts tijdens de presentatie.
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oProeP! oProeP! 
Voor de bardiensten

 

Voor de Dames- en gemengd competitie op maandag- dinsdag- 
en donderdagmiddag, van januari tot eind maart,
zijn er te weinig vrijwillgers voor het schenken van een kopje 
koffie of thee.
 
Daarom doen wij een OPROEP, schrijf je in op afhangbord, zo-
dat de dames en heren nog even gezellig na kunnen zitten
om een kopje koffie of thee te drinken en gezellig even na te 
praten.
 
Riet Swildens en Willemien Bester.

Wijziging lidgegevens
Wijzigingen	in	naam,	adresgegevens,	telefoonnummers	of	
e-mail	adressen	graag	nu	doorgeven	aan	de	ledenadmini-
stratie.

Nieuwe	foto	KNLTB	pas
Mocht	het	zo	zijn	dat	uw	foto	op	de	huidige	KNLTB	pas	niet	
meer	voldoet		(volgens	uzelf	of	volgens	uw	medetennissers),	
dan	is	nu	de	tijd	gekomen	om	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.	Ook	voor	
naamswijzigingen	i.v.m.	met	huwelijk,	of	het	omgekeerde	is	
nu	de	tijd	gekomen	om	dit	door	te	geven	aan	de	ledenad-
ministratie.	Hierdoor	zal	in	2014	een	correcte	naam	op	de	
KNLTB	pas	komen	te	staan	zonder	extra	kosten.

lidmaatschaP

Opzeggingen
Opzegging	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	Gebroeders	5,	9207	CK	in.	
Tot	en	met	december	ontvangt	u	nog	wel	het	clubblad.	

Aanpassingen speelsterkte
In	begin	november	zijn	de	speelsterktewijzigingen	door	de	
KNLTB	doorgevoerd	in		de	lidgegevens.	Zowel	verhoging	als	
verlaging	van	de	speelsterkte	kunnen	voorkomen.	Controleer	
eventueel	uw	nieuwe	speelsterkte	op	Mijn	KNLTB.	De	nieuwe	
speelsterkte	zal	natuurlijk	op	de		KNLTB	pas	2014	gebruikt	
worden

Contributie 2014
Op	de	ALV	van	26	november	is	besloten	de	contributie	voor	
2014	niet	te	verhogen.

  

Piet Kingma
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kleurPlaat

Benodigdheden
☺  Wit A4 formaat papier (net zoveel papier als gasten +  
 een paar extra)
☺ Pennen (net zoveel pennen als gasten)
☺ Donkerrood of Groen A2 formaat karton
☺ Zwarte stift (Edding)
☺ Gestapelde Kerstboom koek

   Voorbereiding
Schrijf met de stift alle woorden die te maken hebben met 
Kerst, op het A2 karton.

Schrijf deze woorden ook op een A4 papiertje en schrijf 
onder elk woord de woorden en voornamen die je kunt 
maken van de letters van het betreffende woord.
☺ Kerst: Rest, rek, set, ster, kers
☺ Kerstdagen: Kees, dag, set, rek
☺ Stal: Las, tas, lat
☺ Ster: Set
☺ Vrede: Eed, rede
☺ Geboorte: Geert, Bert, Gert, boor, goor, tor 
☺ Kerstboom: Bert, rest, rek, set, boom 
☺ Kerstballen: Bert, rest, rek, set, bal 
☺ Piek: Ik, eik, pek, (geen vieze woorden natuurlijk)
☺ Krans: Ans, kans 

Maar er zijn nog veel meer woorden te bedenken.

kerst woorden Zoeken sPel

Speluitleg
Als al je gasten lekker aan de koffie 
met Kerstgebak zitten, geef je 
iedereen een pen en een papier.

Daarna zet je het grote karton met 
alle Kerstwoorden in de kamer neer, 
wellicht kun je een eetstoel bijtrekken 
en het karton hier op zetten, zodat 
iedereen het goed kan zien.

Nu mogen jullie gasten hun hersenen gaan pijnigen om te 
kijken, hoeveel andere woorden ze kunnen maken met de 
letters van 1 Kerstwoord.

Diegene die de meeste woorden heeft gevonden, wat uit-
eraard ook nog normale Nederlandse woorden zijn, heeft 
gewonnen en krijgt de overheerlijke zelfgebakken Gesta-
pelde Kerstboom Koek!

Prettige kerstdagen!

kerst woorden Zoeken sPel
Een gezellig Kerst-familiespel!


