
Van het bestuur
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor 
een tennisvereniging. Met 71 junioren scoort DLTC nog redelijk, maar dat kan 
nog beter als je kijkt naar het  potentieel in Drachten e.o. 
Daar willen we wat aan gaan doen. 

Hoe?

Jarenlang is het al een lelijk stukje van ons mooie park, de “plastic”  banen 
in het midden van de accommodatie. We gaan dit omtoveren tot een aantal 
minibanen voor de jeugd. Er komt een playground waar ze lekker een balletje 
kunnen slaan.  Het plan is financieel mogelijk gemaakt door STD en sponsoren. 
 
Het bestuur heeft de Grontmij de opdracht gegund.  
De aanleg start in maart. De playground zal straks het mooiste stuk van het 
park zijn en met deze investering willen we nog meer jeugd trekken.

Wat wordt er aangelegd? Een vijftal minibanen
 en de mogelijkheid van een baan bij de oefenmuur. Een plek voor ouders om 
naar hun kinderen te kijken, deels
overdekt, een schommel en een tafeltennismogelijkheid. De banen passen in 
het KNLTB programma van het jeugdtennis, Tenniskids. 
DLTC is één van de eerste clubs die daarop insteken.

Groundsman

De beoogde opvolger van onze groundsman Piet van der Vlugt is bekend. 
Hij heet Cor Nel en veel leden zullen hem kennen, want Cor is een fanatiek ten-
nisser. Hij zal vanaf 1 maart nog meer op de baan zijn, maar dan in de hoedanig-
heid van groundsman.
We nemen nog geen afscheid van Piet. Hij heeft aangegeven graag nog een 
tijdje door te willen gaan. Daarom hebben we met Piet en Cor een overgangsre-
geling afgesproken waarbij Piet geleidelijk aan uren afstoot en Cor uren over-
neemt. Op deze manier kan Piet ook zijn kennis aan zijn opvolger overdragen.
Cor is op 1 maart begonnen, zodat hij het gereedmaken van de banen voor het 
seizoen 2014 helemaal kan meemaken. We wensen hem veel sterkte en plezier 
toe in zijn nieuwe functie.

Albert Buist
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het Verleden
Waarom koos je voor tennis?

“Mijn vader was lid van de club en razend enthousiast tennisser. 
Hij nam me regelmatig mee naar de baan en daardoor werd  ik 
ook aangestoken. Ik was 11 jaar toen ik lid werd.
De jeugd tot 18 jaar kreeg toen nog gratis tennisles en omdat ik 
blijkbaar wel enig talent vertoonde, heb ik jarenlang bondstrai-
ning gehad. Met de tennistechniek die ik toen geleerd heb, heb 
ik altijd mijn voordeel kunnen doen. Ik was gewoon sportmin-
ded, want van tafeltennis, badminton en nu ook golf kan ik ook 
genieten”.

Hoe verliep je tenniscarrière?
Het spelletje interesseerde mij en daardoor heb ik altijd vrij in-
tensief getennist, maar ook het gezelligheidsaspect was voor mij 
erg belangrijk. Je moet het naar je zin hebben anders houd je 
het niet zolang vol. Toch heb ik wel enige successen geboekt in 
mijn tenniscarrière. Uitzonderlijk was wel dat we drie jaar ach-
tereen de Frieslandcup mee naar Drachten mochten nemen. We 
speelden in die tijd nog met authentieke houten rackets. Maar 
toen de kunststofrackets, met van die grote bladen, op de markt 

 
  Het is uniek en meer dan dat!

In gesprek met Klaas Berga

Het is vrij uniek om 53 jaar lid van een tennisclub te 
zijn, hoe heb je dat zo lang vol gehouden.

Een van de redenen is dat je mensen leert kennen die 
van hetzelfde spelletje houden. Daarmee optrekt om 
leuke dingen te doen bij de club.  Je volgt training, doet 
mee aan competitie en andere tennisactiviteiten en 
doet met plezier vrijwilligerswerk omdat dat er ook bij 
hoort. 

Niet onbelangrijk was de gezelligheid binnen de club. 
Je had je eigen groep waar je je thuis bij voelde. 
Wij hebben bij voorbeeld de Frieslandcup gewonnen 
en in die tijd was het nog gebruikelijk dat we de an-
tieke beker mee mochten nemen naar Drachten.  In de 
winter hadden we met ons team op dinsdagavonden 
een klaverjasavond. De beker werd dan gebruikt om 
lootjes te trekken, om wie van de deelnemers de beker 
de volgende week op de schoorsteenmantel mocht 
hebben.

kwamen, waren mijn tennispartner Jens Hoogendijk en ik 
met die ‘mattenkloppers’ duidelijk in het voordeel. 
Een hoogtepunt was - samen met Ronald van Meurs - het 
winnen van Friese kampioenschappen in de B categorie. 
Maar ook in de landelijke competitie Heren hebben we 
prachtige wedstrijden gespeeld.   

Je bent bij DLTC ook trainer ge-
weest.

Dat was in de tijd dat tennisclubs nog om trainers zaten 
te springen. In die tijd volgde ik een opleiding aan de 
ALO, maar dat bleek geen goede keus, waarna ik de 
dienstplicht moest vervullen. In de periode tussen dienst-
tijd en de volgende opleiding HBO personeelswerk, heb 
ik tennisles gegeven bij DLTC, maar ook bij andere clubs 
in de buurt. Een leuke en plezierige gelegenheid om een 
zakcentje bij te verdienen.   

Klaas Berga tijdens het 
Pinkstertoernooi in 1985

Na ruim 50 jaar nog altijd enthousiast 
van een potje tennis

53 Jaar lid van DLTC
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Heden
Als ik oude verslagen doorlees kom ik herhaaldelijk de 
naam Klaas Berga tegen als vrijwilliger in de een of andere 
commissie. Welke vrijwilligersfuncties heb je zoal bekleed?
“DLTC is een club met actieve leden en met elkaar is het 
ook leuk om iets voor de club te doen.  Als voorzitter van 
de jeugdcommissie heb ik een tijdlang in het bestuur zitting 
gehad. Maar het mee organiseren van toernooien, zoals b.v. 
het pinkstertoernooi was leuk werk. 
Ook was ik regelmatig te vinden achter de bar, bijkomstig-
heid is dat je op een andere manier veel leden leert kennen. 
En ik ben een tijdlang voor DLTC bondsgedelegeerde bij de 
KNLTB geweest. Clubwerk hoort er gewoon bij”.

Wat vind/vond je het leukst aan DLTC?
“Door het actief deelnemen aan het sportgebeuren, leer je 
veel mensen kennen, waardoor je je thuis voelt binnen de 
club”.

“Wat heb je minder leuk gevonden 
  bij de club?

“Ik heb ervaren dat een bestuurstaak ondankbaar kan zijn. 
Je ervaart dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. 
Je hebt te maken met verschillende karakters en daardoor 
zit je niet altijd op een lijn. Als je een bestuursfunctie hebt, 
moet het clubbelang voorop staan, maar je merk toch dat 
men verschillende petten op heeft en daardoor was besluit-
vorming wel eens m oeilijk.

De laatste jaren is het clubwerk niet meer aanvaardbaar. 
Om de tent draaiende te houden heeft de club vrijwilligers 
nodig. En omdat het vrijwillig was deed je het werk ook vaak 
met plezier. Maar de verplichting roep teveel aversie op en 
dat heeft de club helaas veel leden gekost”.

Toch nooit overwogen om over te 
stappen naar een andere club?

“Daar heb ik wel over gedacht, maar het DLTC-park is mooi 
dichtbij en ik vind het spelletje nog te leuk om er mee te stop-
pen”.

Toekomst
“Tennis staat als sport momenteel niet bepaald in het mid-
delpunt van de belangstelling. Zeker bij de jeugd niet. 
Hoe kunnen wij de jeugd weer meer tennisminded krijgen?
Het is goed dat er momenteel veel aandacht is voor een 
jeugdplan, meer jeugd op het park kan alleen maar positief 
werken. Maar belangrijk is ook om rekening te houden met 
de ‘vergrijzing’ het is een groeiende groep en DLTC kan daar 
veel aan hebben. Ze spelen op andere tijden en het is goed 
voor een betere baanbezetting.  Het aanbieden van activi-
teiten, b.v. een uurtje tennis en daarna gezellig met elkaar 
klaverjassen, 
zal gunstig werken op ledenbehoud”. 

Als ik voorzitter was dan zou ik……??
“Verenigingswerk voor leden en met leden moet voorop-
staan. Als dat op afstand word bestuurd, dan wordt het niks”.

De winaars van de Frielandcub in 1995. 
V.l.n.r.: Klaas Berga, Johan Meijer, 
Pieter Dijkstra en Henk Evink.
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Een eigen jeugdparkje 

zaterdag 29 maart, van 10.00 tot 16.30 uur
Een enthousiaste groep leden, aangevuld met verenigingsmanager Freek Bokma, is inmiddels druk 
bezig om hier een leuk programma voor op te zetten. Het progamma is nog niet compleet, maar dui-
delijk is al wel dat voortgeborduurd wordt op de opzet van vorig jaar.  Dat betekent gratis poffertjes, 
prijsvraag, aantrekkelijk aanbod voor Maak Kennis met Tennis én lidmaatschap, zelf een voorzichtig 
balletje slaan, demonstraties van onze toppers en nog veel meer.
Bijzonder dit jaar is dat tijdens de Open Tennisdag ook de nieuwe playground zal worden geopend. 

Kom langs op 29 maart en neem je buurvrouw, neefje of favoriete caissière mee!
Houd de website en facebook in de gaten voor het nieuws rondom de Open Tennisdag!

Open  Tennisdag bij DLTC
DLTC doet ook dit jaar mee met de Open Tennisdagen van 
de KNLTB. Dat heeft ons vorig jaar ruim dertig nieuwe leden 
opgeleverd. Dit jaar valt de Open Tennisdag bij DLTC op

Opentennisdag voor jong en voor oud
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Tennisvereniging DLTC is de eerste tennisclub in Nederland 
die voor haar jeugdleden een eigen tennispark(je) reali-
seert, een kidsplayground. 
De huidige banen 7 en 8 van het tennispark van DLTC wor-
den getransformeerd tot een nieuw jeugdparkje. Medio 
maart/april kan de jeugd van gebruik maken van dit bijzon-
dere initiatief. 
In 2012 is de KNLTB gestart met een nieuwe methode “ten-
niskids”.
 
Door veranderingen in wedstrijden, competities en trainin-
gen door te voeren wil de bond de tennissport verslavend 
leuker maken. Verschillende soorten ballen en andere maat-
voering van tennisveldjes eisen een andere kijk op tennis en 
inrichting van een tennispark. 
Met deze playground speelt DLTC in op die behoefte en 
hoopt daarmee meer jonge jeugd in Drachten te winnen 
voor de tennissport. 
 
De methode “Tenniskids” is hoofdzakelijk ontworpen voor 
de kinderen, maar eigenlijk is het voor alle leeftijden en 
niveaus een leuke manier van tennis spelen.
De ontwikkeling en belevingswereld van kinderen zijn be-

langrijke uitgangspunten binnen het programma Tenniskids. 
Daarin past ook de visie van een aangepaste tennisaccom-
modatie, die specifiek ingericht is voor jonge kinderen, een 
plek waar zij uitgedaagd worden om lekker een balletje te 
slaan of te spelen. 
Binnen het programma Tenniskids wordt gesproken over de 
fasen rood, oranje en groen. 
Deze kleuraanduiding geeft aan in welke fase van ontwikke-
ling en vaardigheden het kind zich bevindt.  
DLTC realiseert een “jeugdparkje” met 5 rode banen en 1 
oranje baan, zeer geschikt voor trainingen, maar ook interne 
en externe jeugdtoernooien. 
De oefenmuur geeft een goede mogelijkheid alle tennis-
slagen te oefenen. De kinderen, maar ook oudere jeugd, 
gebruiken de muur om zowel individueel als met meerdere 
personen te oefenen. Tijdens het slaan op de oefenmuur 
ontstaan nieuwe spelletjes. Om een optimaal gebruik van de 
muur te realiseren is het belangrijk de muur te betrekken bij 
de tennislessen. 
 
De oefenmuur is beschilderd met visuals en hittingpoints, 
waardoor jonge kinderen in hun eigen belevingswereld wor-
den uitgedaagd tot langdurige “muurrally’s”. 

Een eigen jeugdparkje 

Het oude speelveldje was al een geliefde plek voor tennisspelltjes.

een playground voor de    
tenniskids van Drachten
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De hang-out, overkapping midden op het 

jeugdparkje is een leuke ontmoetingsplek voor 

de jonge jeugd van DLTC. Ook de ouders kunnen 

gedurende de trainingen of toernooien gebruik 

maken van deze faciliteit. 

Het is belangrijk dat de tennisjeugd zich betrok-

ken gaat voelen bij een eigen faciliteit, een 

eigen parkje, een eigen clubhuis(je). 

De jeugd kan in deze luxe sferen even uitrusten 

en gezellig met elkaar “chillen”. Bij de hang-out 

staat ook een tafeltennistafel en een speel-

toestel. Deze overkapping is een uitstekende 

faciliteit als startpunt voor de organisatie van 

de trainingen, competities, toernooien en .... 

feestjes. 

Nieuwe initiatieven
voor DLTC Drachten

Play ground
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De playground heeft een eigen agenda en zal dagelijks intensief worden bespeeld. Op een aantal dagen worden op het parkje trainingen gegeven. Op verschillende momenten kan jeugd uit Drachten, die geen tenniservaring heeft en geen lid is, onder begeleiding van stagiaires de eerste “slagen” maken in de ten-nissport.  
 
DLTC wil de playground inzetten om met name het jeugdtennis in Drachten en omgeving weer in de “lift” te krijgen. De organisatie is in handen van onze trainers van Tennisschool Drachten, onderdeel van DLTC.
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DLTC is vorig jaar begonnen met een ladder-
competitie, een fenomeen dat steeds meer 
handen en voeten krijgt. Er zijn nu 37 heren 
en 12 dames die elkaar geregeld uitdagen 
voor een potje tennis. Zij hebben tot nu toe 53 
wedstrijden gespeeld, de laatste zelfs nog in 
oktober. 
Alleen de jeugd heeft het ladderen nog niet 
ontdekt. Het is bij één opgave gebleven, maar 
wie weet... Het is nooit te laat om in te stap-
pen.
Leuke bijkomstigheid van de laddercompetitie 
is dat er ook afspraken worden gemaakt buiten 
het ladderen om. Naast het wedstrijdelement 
is er dus nóg een mooie reden om mee te doen 
aan de laddercompetitie:
Leer uw mede-clubleden kennen.
 
Voor degene die het systeem van de ladder-
competitie 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 deelne-
mers uitnodigen of je wordt uitgenodigd. Je 
speelt tegen deelnemers die hooguit 4 treden 
hoger of lager staan op de ladder. Op deze 
manier speel je dus altijd tegen iemand van 
ongeveer dezelfde speelsterkte. Het systeem is 
ook heel geschikt voor nieuwe en beginnende 
tennisleden.

Zwaan kleef aan

En mocht je even geen tijd hebben voor tennis, 
dan zet je jezelf op inactief en word je niet 
uitgedaagd.

Hoe kun je je opgeven? 
Mail je gegevens (naam, bondsnummer van je 
KNLTB-pasje, geboortedatum, telefoonnum-
mer en mailadres) naar ladder@dltc.nl. Als 
je ingeschreven bent, krijg je via de mail een 
bevestiging met je eigen inlogcode.
Lees voor de spelregels en extra informatie: 
www.tennisladder.eu
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze 
mailen naar ladder@dltc.nl.
 
Leuk als jij ook meedoet.

Wieger Prins
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N V S C U K A E I L B A C K H A N D S I
A T E A N E S C L R I L T E V K L R R B
L B K G B I U A R I A C U U U K N C V E
K S R L C T G L E B K N V L K D C E C L
L N B I T T C C S G B T V L N E T I B U
L A N B G E R I U Y K V A A T E K C A R
G B V L V N N C N E K A H I C C K N E C
C R G N L N E B B L U E B U V G A V O U
I G T R E I S G S L R U B S A K B M R K
O D L T V S S L C O G I C E V T P A R G
O E G N C B R T F V E R S L I E T A I B
N M E K A A U N I E S L K S T T X V R B
R P K N S A U R A U E B G I G U E L K T
E E I L V N L C E E S N T N U T N G U K
O R R E I U E S P G K I E N R L Z U R S
T T N V I V T N P U E I E E E N O K I C
K K V A I K E T U O N C N T U C H A N N
K C T R V T V K U N S T G R A S W K T G
V G T G A R K N A V G N L U E E L L N I
G S S G I R C B N G E A C R A I R T E S

TENNISBAAN
RACKET
TENNISBAL
GRAVEL
KUNSTGRAS
SLEEPNET
DEMPER
WHOZNEXT
FOREHAND
BACKHAND
OPSLAAN
VOLLEY
TOERNOOI
COMPETITIE
TENNISLES
ACE

Kindercryptogram    
1 2 3 4 5 6

7

8 9

10 11

12 13 14 15 16

17

18 19 20 21

22 23

24 25 26

27

28 29

Horizontaal
1   dier voor om je hals
5   kind van je ouders, niet je broer
7   O vader, nee zijn vader
8   mand met de eerste, 12 in een jaar
9   grap over verbrande sigaret?
10 kalkoen met kalkgebrek
12 geef ‘r in bes een ruwe opening
15 voor geld en om te zitten
17 kom moeder dat is een leesteken
18 jullie missen deze maand een el
20 ontbrekend voorwerp van een ….dongbel
22 tamelijk geen school hebben
24 verwarde les om een lelijk gezicht
25 dierentuin en NS zorgen voor manlijke 
 nakomelingen
27 een verwarde koe is goed
28 indien je bladgroente omdraait
29 snel, een vorm van popmuziek

Verticaal
1  onverstandige kathedraal
2  dat is zo te horen ‘s keet op die rolschaats
3  uitgestorven loopvogel, zingt 2x dezelfde toon
4  werk dat je kan trekken in het water
5  gestreepte paardachtige om over te steken
6  dát krijg ik soms van die baard
11 de laatste druppel doet ‘m overlopen 
13 zie je een mannetjeshond in de treuzelaar?
14 mag ik ‘s draaien voor een lange lat 
15 in het engels is die wastobbe slecht
16 fransen zeggen “nee” tegen de kloosterlinge
19 grote schuur om schepen de weg te wijzen?
21 “i” niet achter als materiaal uit slagtanden
22 van chocolade of van sneeuw
23 metaal dat je moet smeden als het heet is
24 geef die groente een mep
26 met e-loze soep kan je de afwas doen
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De tennistrainingen van DLTC vallen vanaf 1 oktober onder 
“Tennisschool Drachten”.
De Tennisschool is onderdeel van de vereniging. Een goed 
geoliede tennisopleiding met de juiste uitstraling is voor de 
tennisjeugd van DLTC, maar ook voor de plaats Drachten een 
pré. 
Een belangrijke doelstelling is om meer jeugd naar de ver-
eniging te halen, een moderner jasje kan daartoe bijdragen. 
De vereniging speelt onder andere in op die doelstellingen 
met de realisatie van een tenniskids playground, een eigen 
jeugdparkje voor kinderen tot en met plusminus 12 jaar.

De trainers van Tennisschool Drachten, Jort de Vries, Jelle-
Jan van der Duim en Jochum Huisman zijn verantwoordelijk 
voor de organisatie van trainingen, jeugdactiviteiten en 
toernooien.
Naast het schooltennisproject in maart organiseren de trai-
ners op 2 april een schooltennistoernooi.
Dit toernooi is voor alle basisschoolkinderen in Drachten en 
omgeving, ook voor degene die nog nooit getennist hebben. 
Een mooi voorbeeld van een nieuw initiatief van Tennis-
school Drachten.

De trainers verzorgen verschillende trainingsprogramma’s 
en bieden daarnaast een activiteitenprogramma, geschikt 
voor alle doelgroepen van de vereniging, zowel recreatief 
als prestatief.

Via maak kennis met tennis is het mogelijk om op een 
financieel aantrekkelijke wijze eerst trainingen te volgen. 
Negen lessen kosten voor een jeugdlid 25 euro en voor 
een seniorlid 40 euro. Daarna is het opnieuw mogelijk een 
korte serie lessen te volgen en voor een gereduceerde prijs 
lid te worden.

TENNIssCHOOL DrACHTEN

DLTC trainers Jort 
de Vries, Jochem 
Huisman en Jelle Jan 
van der Duim aan 
het werk tijdens de 
open tennisdag.

11



12

DLTC is een vereniging waarin het tennissen op recreatief 
niveau in een sfeervolle omgeving centraal staat. 
De vereniging beschikt over een breed aanbod aan 
diensten en activiteiten, waarbij de gezelligheid, sfeer 
en kwaliteit van het aanbod voorop staat. Een vaste 
kern van vrijwilligers zal ook deze zomer weer diverse 
activiteiten organiseren voor de leden. Om de gezellige 
sfeer te realiseren worden er speciale activiteiten zoals 
clubtoernooien en toss-avonden georganiseerd. 

Via de website, facebook of ons clubblad informeren we 
iedereen over de diverse activiteiten.  Hieronder een 
greep uit het aanbod.

Toss
Voor leden die op een vaste ochtend of avond willen 
spelen zonder te hoeven afspreken, wordt een toss op de 
woensdagochtend en dinsdagavond georganiseerd. 
Je kunt komen en gaan wanneer je wilt,  zonder druk en 
verplichting. Met ‘tossen’ kun je de conditie op peil hou-
den en leg je leuke contacten. De toss start in de eerste 
week van april. 

Openingstoernooi
Dit jaar organiseren we op zondag 30 maart het openings-
toernooi. Dit toernooi is erg geliefd, omdat we dan weer 
voor het eerst op gravel kunnen spelen. Daarmee is het 
een ideale voorbereiding voor de voorjaarscompetitie! 
De gezelligheid staat voorop, maar fanatiek tegen een bal 
meppen is niet verboden. Schrijf je nu in voor deze gezel-
lige start van het nieuwe tennisseizoen!

Midzomernachttoernooi
Vorig jaar hebben we een oude traditie opnieuw leven 
in-  geblazen. Op de langste dag van het jaar gaan we een 
onderlinge strijd aan tot middernacht. Dat levert een bijzon-
der sfeertje op. Natuurlijk staat ook hier het plezier na afloop 
centraal.

Koekenpantoernooi
We gaan niet met koekenpannen spelen, maar lekker bal-
len onder het genot van een hapje en een drankje. Op een 
woensdagochtend, voor elk niveau.

Slottoernooi
Dit jaar niet het laatste weekend van het seizoen (dan worden 
de finales van de clubkampioenschappen gespeeld), maar wel 
in september. We houden jullie op de hoogte. 

Het concept van de recreatieve toernooien is gezellig, 
sportief, maar ook een potje tennis op (eigen) ni-
veau, met een “natje en een droogje”. 

Dit concept bleek het afgelopen jaar een groot succes. 
We hopen dit in 2014 met jullie te continueren!

Seniorentennis
Het concept van de recreatieve toer-

nooien is gezellig, sportief, maar ook een 
potje tennis op (eigen) niveau, met een 

“natje en een droogje”. 

12

Oliebollentoernooi 2013

Ouder-kindtoernooi
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Eens per jaar trekt tennisclub DLTC alles uit de 
kast om een spetterend toernooi te organiseren: 
Het Intersport Evink Pinkstertoernooi. 
Ook dit jaar zal het Pinkstertoernooi weer plaats-
vinden. Achter de schermen is de organisatie al 
druk bezig om van alles in gang te zetten. 

Het Pinkstertoernooi heeft gelukkig ook ditmaal 
Inter Evink bereid gevonden het toernooi te 
sponsoren. Zonder deze sponsor zou het heel 
lastig, zo niet onmogelijk zijn, om dit toernooi te 
organiseren. 

Van vrijdag 6 juni tot en met maandag 9 juni is 
het tennispark De Folgeren bezet door ongeveer 
250 spelers. 
Het Inter Evink Pinkstertoernooi kan bogen op 
een lange traditie; het wordt dit jaar de 43e 
editie. Het toernooi heeft hierdoor een goede 

Pinkstertoernooi 2014

reputatie opgebouwd en er is altijd veel belang-
stelling voor van spelers. Sommige komen zelfs 
uit het buitenland. 

Zet het Pinksterweekend dus alvast in  je agenda! 
Of om zelf mee te doen, óf om naar die vele 
prachtige en spannende wedstrijden te kijken. 

Namens de toernooicommissie, 
Riet Swildens.

Vrijdag 6 juni tot en 
 met maandag 9 juni
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We leven in een wereld dat plannen en druk, druk, 
druk een steeds grotere rol spelen. Het kan dan 
ook geen kwaad om de periode dat de clubkampi-
oenschappen van DLTC in 2014 worden gehouden, 
alvast in je agenda te noteren. Die zijn van zater-
dag 20 tot en met zondag 28 september.
Zo, deze negen dagen zijn alvast afgeschermd, 
nietwaar? Want wie wil dit gezellige clubfeest nu 
missen? Bij meer dan een kwart van onze leden 
hebben de clubkampioenschappen een warm 
plekje, getuige de deelname elk jaar weer, en dat 
willen we graag zo houden.

Als je daarbij ook nog eens jaar in jaar uit de steun 
hebt van sponsors als Administratie- en Advies-
bureau Bosma-Boonstra, Klaverblad Makelaar 
Jacob Meek en IJssalon Min12/Mediastore Erwin 
Venema, dan heb je een geweldig fundament.

Elk lid - van de jongste jeugd tot de oudste senior 
- mag zich maximaal voor twee disciplines inschrij-
ven en, omdat er twee weekenden in de negen-
daagse zitten, drie verhinderingen opgeven. De 
deelnemers dienen overigens wel beschikbaar te 
zijn in het finaleweekend. De senioren spelen weer 
voor de punten voor hun rating.
De clubkampioenschappen zijn ook interessant 
voor beginnende clubleden, want een beter 
podium om mede-clubleden te ontmoeten is er 
niet. En heb je geen partner en wil je toch graag 

dubbelen, meld je, zodra dat mogelijk is op www.
toernooi.nl, ook dan aan. Er is vaak heel veel te 
regelen, zo ook een blind date.

Het is nog te vroeg om al teveel van het pro-
gramma te zeggen, maar de feestelijke avond met 
lekker eten op zaterdag 27 september is zeker. 
En voor de jeugd zijn er – naast het tennis – met 
steun van onze trainers ook zeker weer de nodige 
extra's. 

De organisatie staat natuurlijk open voor sugges-
ties en ideeën. Ook zij die op wat voor manier dan 
ook zouden willen meewerken aan het welslagen 
van de clubkampioenschappen, worden van harte 
uitgenodigd te reageren. Wij zien de reacties met 
belangstelling tegemoet op clubkampioenschap-
pen@dltc.nl
 
DE ORGANISATIE

Clubkampioenschappen 2014
Doe mee, denk mee, zet de jaarlijkse 
clubnegendaagse alvast in de agenda
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Clubkampioenschappen 2014

 DLTC organiseert gedurende het seizoen diverse toer-
nooien. Sommige alleen bestemd voor de eigen leden, 
maar ook verschillende ‘open’ toernooien. Het meest 
bekende toernooi is het Pinkstertoernooi, dat deel-
nemers van heinde en verre trekt en tennis op hoog 
niveau laat zien. 
Dit jaar staat augustus in het teken van de Jeugd. 
Dan vindt in week 35 van dinsdag 26 tot en met zon-
dag 31 augustus weer het befaamde Drachtster Kei-
toernooi plaats, gesponsord door vakgarage Terpstra.
Het Drachtster Keitoernooi dateert al van begin jaren 
negentig. Jaarlijks weten gemiddeld rond de honderd 
kinderen van zo’n dertig verenigingen, Drachten te 
vinden. 

De naam ‘Drachtster Kei’-toernooi is ontstaan als 
verwijzing 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 Drachtster Keitoernooi bestaat eigenlijk uit twee 
gedeeltes. Voor de leeftijdscategorieën tot en met 12 
en 14 jaar is het een  één ster jeugdranglijst toernooi. 

Een KEI-gaaf jeugdtoernooi

Dat betekent dat de kinderen punten kunnen behalen 
voor hun ranking op de KNLTB-ranglijst. Voor de an-
dere leeftijdscategorieën is het een open toernooi. 

Dit jaar is voor het eerst door de KNLTB voor een 
andere opzet gekozen. De kinderen worden niet meer 
ingedeeld naar leeftijd, maar naar kleur (speelsterkte 
en grootte van het speelveld). Zo zijn er nu de cate-
gorieën rood, oranje en groen. De verwachting is dat 
het spelen van toernooitjes met deze indeling voor de 
kinderen veel aantrekkelijker wordt. 

De trainers van DLTC participeren actief in het Drach-
tster Keitoernooi. Elke dag is er de gelegenheid om 
voor aanvang van de wedstrijden onder leiding van 
de trainers te trainen en een warming up te doen. 
Daarnaast gaan de trainers ook de kinderen van onze 
club actief observeren tijdens de wedstrijden, om hun 
vervolgens tijdens de trainingen nog gerichter te kun-
nen begeleiden.

Uiteraard bent u eind augustus van harte welkom om 
de kinderen te komen aanmoedigen en te genieten 
van prachtig jeugdtennis.

Toernooi organisatie

bij DLTC

De prijsuitreiking



ACTIVITEITEN & TOERNOOIKALENDER DLTC 2014
MAART       

7, 8 & 9 maart 35+ toernooi 9.00 tot 18.00 uur  
8 & 9 maart. Jeugdweekend Schiermonnikoog weekend   
9 maart. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 tot 12.00 uur  
29 maart.         Jeugdactiviteiten  10.00 tot 15.00 uur  
29 maart.         Open Dag / Opening Playgr. 10.00 tot 17.00 uur  
30 maart. Openingstoernooi Senioren 10.30 - 17.00 uur  
1 t/m 31 maart. Schooltennisproject 13.30 tot 16.30 uur  

APrIL       
2 april. Schooltennisjeugdtoernooi 13.00 - 17.00 uur  
donderdag 3 april Start Competities KNLTB  Dames(middag) Heren(avond) 
zaterdag 5 april. Start zaterdagcomp. (12 teams) 13.00 - 19.00 uur  
Zondag 6 april. Start Zondagcompetities KNLTB 9.00 tot 18.00 uur  
6 april. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 tot 12.00 uur  
7 april. StartStart Trainingen & MKMT Tennisschool Drachten  
dinsdag 8 april. Start Damescomptitie 13.00 tot 17.00 uur  
woensdag 9 april. StartStart Herencompetitie 18.00 tot 22.00 uur  
10 april. Donderdagcompetitie  Dames(middag) Heren(avond) 
12 april. Zaterdagcompetitie  Zaterdagcompetitie13.00 - 19.00 uur 
13 april. Zondagcompetitie KNLTB 9.00 tot 18.00 uur  
15 april. Dinsdagcompetitie 13.00 tot 17.00 uur  
16 april. StartHerencompetitie 18.00 tot 22.00 uur  
17 april. Donderdagcompetitie  Dames(middag) Heren(avond) 
19 april. Zaterdagcompetitie  Zaterdagcompetitie 13.00 - 19.00 uur 
21 april. Zondagcompetitie KNLTB 9.00 tot 18.00 uur  
22 april. Dinsdagcompetitie 13.00 tot 17.00 uur   
23 april. StartHerencompetitie 18.00 tot 22.00 uur  
24 april. Donderdagcompetitie Dames(middag) Heren(avond) 
28 april. Zondagcompetitie KNLTB 9.00 tot 18.00 uur  
22 april t/m 25 april. Vriendjes & Vriendinnetjes alle jeugdlessen BO  
23 april. Sportweek Drachten Playgr. 13.30 tot 18.00 uur  

MEI       
4 mei. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur   
6 mei. Dinsdagcompetitie 13.00 tot 17.00 uur  
7 mei. StartHerencompetitie 18.00 tot 22.00 uur  
8 mei. Donderdagcompetitie Dames(middag) Heren(avond) 
10 mei. Zaterdagcompetitie  Zaterdagcompetitie 13.00 - 19.00 uur 
11 mei. Zondagcompetitie KNLTB 9.00 tot 18.00 uur  
13 mei. Tennisclininc 50+ 19.30 uur   
13 mei. Dinsdagcompetitie 13.00 tot 17.00 uur  
14 mei. StartHerencompetitie 18.00 tot 22.00 uur  
15 mei. Donderdagcompetitie Dames(middag) Heren(avond) 
17 mei. Zaterdagcompetitie  Zaterdagcompetitie13.00 - 19.00 uur 
18 mei. Zondagcompetitie KNLTB 9.00 tot 18.00 uur  
20 mei. Dinsdagcompetitie 13.00 tot 17.00 uur  
21 mei. StartHerencompetitie 18.00 tot 22.00 uur  
22 mei. Donderdagcompetitie Dames(middag) Heren(avond) 
24 mei. Zaterdagcompetitie  Zaterdagcompetitie 13.00 - 19.00 uur 
25 mei. Zondagcompetitie KNLTB  9.00 tot 18.00 uur  
27 mei. Dinsdagcompetitie 13.00 tot 17.00 uur  
28 mei. StartHerencompetitie 18.00 tot 22.00 uur  
31 mei. Zaterdagcompetitie  Zaterdagcompetitie 13.00 - 19.00 uur 
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ACTIVITEITEN & TOERNOOIKALENDER DLTC 2014
JUNI       

1 juni. Zondagcompetitie KNLTB 9.00 tot 18.00 uur  
1 juni. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur   
7,8 en 9 juni. Open Pinkstertoernooi Drachten 9.00 - 20.00 uur   
15 juni. Junior / Seniortoernooi 10.00 - 13.00 uur  
19 juni. Ladiesday Friesland Locatie onbekend  
21 juni. Midzomernachttoernooi 19.00 - 24.00 uur  

JULI       
2 juli. LesserstoernooiLesserstoernooi Senioren 19.00 - 23.00 uur  
5 juli t/m 17 augustus. Zomervak. Onderwijs Zomervakantie Onderwijs   
6 juli. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur  

AUGUsTUs       
3 aug. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur  
11 t/m 17 augustus Jeugdkamp/ToernooiJeugdkamp / Toernooi Beetsterzwaag   
25 t/m 29 augustus Jeugd Kei Toernooi 16.00 tot 20.00 uur  
30 & 31 augustus Jeugd Kei Toernooi 9.00 tot 17.00 uur  

SEPTEMBER       
7 sept. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur  
10 sept. Start Najaarscompetitie Heren 18.00 - 22.00 uur  
13 sept. Lesserstoern./BarbecueLesserstoernooi  Barbecue 15.00 tot 18.30 uur  
14 sept. Slottoernooi Senioren 10.30 tot 17.00 uur  
17 sept. Najaarscompetitie Heren 18.00 - 22.00 uur  
20 & 21 sept. Friesland CupFriesland Cup Senioren 10.00 tot 18.00 uur  
24 sept. Najaarscompetitie Heren 18.00 - 22.00 uur  
20 t/m 28 sept. Clubkamp. Senioren 16.00 tot 22.00 uur &  
20 t/m 28 sept. Clubkamp. JeugdClubkamp. Jeugd weekenden 9.00 tot 21.00 uur  
31 sept. Najaarscompetitie Heren 18.00 - 22.00 uur  

OKTOBEr       
woensdag 1 oktober. StartStart Indoorcompetitie DD      
donderdag 2 oktober. Start Indoorcompetitie GD     
zaterdag 4 oktober. Start Winter / Weekend Comp.     
5 okt. ROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur  
maandag 6 oktober. Start Indoorcompetitie DD     
maandag 6 oktober. Start Trainingen MKMTStart Trainingen & MKNMT Tennisschool Drachten  
dinsdag 7 oktober. Start Indoorcompetitie DD     
26 okt. Start Indoor JeugdcompNieuwe 9.00 -12.00 uur 

NOVEMBER       
1 nov. Indoorjeugdcompetitie 9.00 - 12.00 uur   
2 nov. ROGROG Jeugdwedstrijdjes 9.00 - 12.00 uur   
8 nov. Indoorjeugdcomp. Indoorjeugdcompetitie 9.00 - 12.00 uur   
15 nov. Indoorjeugdcompetitie 9.00 - 12.00 uur   
22 nov. Indoorjeugdcomp. Indoorjeugdcompetitie 9.00 - 12.00 uur   

DECEMBER       
6 dec. IndooeIndoorjeugdcompetitie 9.00 - 12.00 uur   
13 dec. IndoorjeugdcompIndoorjeugdcompetitie 9.00 - 12.00 uur   
27 dec. Oliebollentoernooi Jeugd 12.00 - 16.00 uur  
31 dec. Oliebollentoernooi Sen. 12.00 - 16.00 uur
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Op 7, 8 en 9 maart was er het op het tennispark van DLTC veel spektakel. Het Bosma & 
Boonstra administraties 35+ Veteranentoernooi werd in dat wekend georganiseerd.
Dat het toernooi in het in het noorden van Nederland grote bekendheid geniet, mag duidelijk zijn. 
Al ruim voor de opgave sluitingsdatum was het toernooi al volgeboekt
Er wordt tijdens dit toernooi fanatiek gespeeld door 35+- en 45+plussers.
Het toernooi bestaat al sinds de jaren 90, en is elk jaar weer een groot succes.
De deelnemers komen uit heel Friesland, maar leden van DLTC zijn toch in de meerder-
heid.
De winnaars van de hoogste categorie ontvangen een wisselbeker, 
waar hun naam in gegraveerd wordt. Zij kunnen dan het jaar erop 
hun titel weer verdedigen.
 
De toernooicommissie 35+ Veteranentoernooi.

Spannende partijen en veel gezelligheid, 
daar doen we het voor

35+ VETEraNENToErNooI 
BoSma EN BooNSTra aDmINISTraTIES

Jild oer?
Keapje sinnepanelen!

Ds Carsjenssingel 73 - 9216 VV  Oudega

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


