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Van de Voorzitter
Het Pinkstertoernooi is met ruim 200 deelnemers en met prachtig weer, soepel 
verlopen. Dank aan iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd.  
Zonder iemand tekort te willen doen, bedank ik met name Ilse Pfann en Riet 
Swildens voor hun aandeel in de organisatie.

We hebben een aantal vacatures, sommige al behoorlijk lang. Dan is het noe-
menswaardig als een vacature soepel wordt vervuld. Na vele jaren stopt Piet 
Kingma met de ledenadministratie. Hij wordt opgevolgd door Annelies Bouma 
die momenteel door hem wordt ingewerkt.  Sterkte met deze klus Annelies!

Het bestuur heeft inmiddels drie sessies achter de rug over de organisatie van 
de vereniging. Via de KNLTB ondersteunt Jaap Broersma ons. Alle activiteiten 
van de club zijn geclusterd bij een bestuurslid ondergebracht, Dit nieuwe orga-
nogram maakt in een oogopslag duidelijk bij wie je over welke zaken terecht 
kunt. We gaan uit van vijf bestuursleden (echt het minimum), maar we hebben 
er op dit moment vier. Na de vakantie komen we hier uitgebreid op terug.

Er wordt een werkgroep geformeerd voor renovatie van de kantine. De per-
sonele bezetting van de werkgroep is vrijwel rond.  In september gaan we van 
start. Het bestuur vraagt de werkgroep om voorstellen te doen om de kantine te 
vernieuwen.

De laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie is inmiddels geweest. 
Nu eerst bijtanken en dan na de vakantie er weer tegenaan. Iedereen een pret-
tige vakantie toegewenst!

Albert Buist

De inzet van Pfann en Riet Swildens was, samen met een groot 
aantal vrijwilligers groot. Zij zorgden voor een gestroomlijnde 
organisatie tijdens het Pinkstertoernooi.
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Janke Burema - Hoekstra

Volkomen onverwacht kwam het bericht dat 

Alie van der Bij 
op 16 juni op 67 jarige leeftijd is overleden.

Alie was 32 jaar lang het gezicht van de 
DLTC-kantine. In 1984 werd ze aangenomen 
voor schoonmaakwerkzaamheden, wat later 
uitgroeide  tot een fulltime baan. Omdat de 
werkzaamheden voor 1 persoon te veelomvat-
tend werden, werd in 1992 Willemien Bester 
haar vaste collega.

Het is beslist uniek dat een werknemer zo lang 
in dienst is van een tennisclub. Zelf schreef ze 

in een interview over haar baan: “Het voelde een 
beetje als mijn eigen bedrijfje. Met het groeien 
van de club groeide mijn verantwoordelijkheid 
mee en dat gaf veel voldoening. Je kent bijna 
alle leden en als je zolang bij het zelfde bedrijf 
werkt, zie je jonge leden opgroeien tot volwas-
sen tennissers. Kwamen ze vroegen wat snoep 
kopen, nu vragen ze om een biertje”.

Alie was ook een enthousiast tennisster, Ze was 
28 jaar lid van DLTC en deed jaren mee aan de 
competitie.

DLTC wenst de familie veel sterkte bij het ver-
werken van het verlies.

DLTC

Schokkend was het bericht dat zo kort na het verlies 
van haar man Michiel, oudvoorzitter van DLTC, Fokke 
Jan en Merel zo vlug ook afscheid moesten nemen van 
hun moeder

Janke Burema – Hoekstra
Janke is op 15 juni op 65 jarige leeftijd overleden.
Ze werd lid in 1986 van DLTC, was recreatief tennisster 
en was daarom veelvuldig tijdens het tossen op het 
park aanwezig. 
Afscheid nemen van iemand waar je zo van houdt doet 
zeer, maar de mooie herinneringen zullen altijd blijven.  
Wij wensen Fokke Jan en Merel heel veel sterkte in 
deze moeilijke tijd.

DLTC

Verlies
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Het meisjesteam t/m 17 jaar: Sterre Storm; Ellie Jousma; Michelle Vriezema; Anouck van der 
Heide is kampioen geworden in de landelijke KNLTB zondagcompetitie.

Zet vast in uw agenda:
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

DLTC 2014
De tennisweek voor alle  DLTC-leden: 
jeugd en senioren, wedstrijdspelers en recreanten!

van 20 t/m 28 september
p.s.: Mocht je niet mee kunnen doen dan is 14 september het slottoernooi!

Kampioen 2014
Competitie
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DLTC is vorig jaar begonnen met 
de laddercompetitie

Er komen steeds meer deelnemers op alle niveau’s.
Hierdoor hoor je ook steeds meer leuke verhalen op de club over 
de ladder. Dit is ook waar de ladder voor bedoeld is. Bijvoorbeeld 
enthousiaste mails dat ze leuke wedstrijden tegen onbekende leden 
hebben gespeeld. Ook afspraken om nog een keer te tennissen na een 
leuke pot tennis.
Ook de opmerking en nu dus als tip voor alle deelnemers: Als jezelf 
geen mensen uitdaagt, zul je nog hoger op de ladder komen! Dus …...! 
Succes en veel plezier.

Voor degene die het systeem van 
de laddercompetitie niet kennen:

Ladderen is een leuke manier om tegen andere DLTC-leden te tennis-
sen en kennis met elkaar te maken.
Je schrijft je in en dan kun je andere deelnemers 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 

op naar de top!
tegen iemand van ongeveer dezelfde speelsterkte. Het systeem is ook 
heel geschikt voor nieuwe en beginnende tennisleden.
En mocht je even geen tijd hebben voor tennis, dan zet je jezelf op 
inactief en word je niet uitgedaagd.

Hoe kun je je opgeven? 
Mail je gegevens (naam, bondsnummer van je KNLTB-pasje, geboor-
tedatum, telefoonnummer 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

Single Heren
1 Jacob Meek
2 Jan Boonstra
3 Jan-Arend Posthumus
4 Edwin Roelofs
5 Sibold Brouwer
6 Maarten Felix
7 Martin Sijtsma
8 Henk Cremers
9 Jan Koster
10 Wim Venema
11 Alwin Brouwer
12 René Meeuwisse
13 Ben Koot
14 Sander Koopmans
15 Wieger Prins
16 Hans Stroes
17 Aldert de jong
18 Sietze Jan Hof
19 Rein Annema
20 Henk van der Bij
21 Harrie de Jong
22 Pieter Talsma

Single Dames
1 Tilly Dijkstra
2 Berna Meeuwisse
3 Wendy Dijkstra
4 Mariska van den Engel
5 Annelies Bouma
6 Renske Anjema-Wiegersma
7 Chandrika van der Meulen
8 Berber Bak
9 Trynke Zuiderveld
10 Sytske Welling
11 Betty de Jong
12 Tanja Geerligs
13 Frederique Broeze
14 Monique Hoekstra
15 Sietske Bijma
17 Titia Lolkema

Dubbel
1 Ben Koot / Sander Koopmans
2 Marjon Remmers / Rixt Dekens
3 Aldert de jong / Harrie de Jong
4 Wim Venema / René Meeuwisse
5 Shanti Wever / Johan Feenstra
6 Ab Alberts / Dirk Hoekman
7 André Dat / Gudo Amperse
8 Henk van der Bij / Sietske Bijma
9 Mark Besseling / Hanna Blom

ladddercompetitie 23-06-2014

23 René Bergsma
24 Ton Renckens
25 Pedro Verhoeckx
26 Jan de Munnik
27 Albert Buist
28 Piers van der Sluis
29 Martin van Dekken
30 Gudo Amperse
31 Roelof Riemersma
32 Johan Feenstra
33 Ben Spall
34 Ab Alberts
35 André Dat
36 Roel de Wagt
37 Sjirk Bijma
38 Jan de Haan
39 Menno Postma
40 Erik Keekstra
41 Bas Terpstra
42 Mark Besseling 
43 Oscar de Jong
44 Hylke Simonides

Deelnmers
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Gelukkig is er de ANWB. De wisselbeker wordt aanbeden.

Niet alleen door TOP tennis een TOP toernooi en dus een TOP 
wekend, maar ook doordat het TOP weer was en vooral door 
de inzet van TOP vrijwilligers was het Pinkstertoernooi 2014 
geslaagd.

 Al jaren vormt Riet samen met John, Auke en Rob de toernooi-
commissie en verzorgen ze de wedstrijden. Aan deze samen-
stelling gaat wat veranderen want John gaat DLTC verlaten en 
het Pinkstertoernooi was de laatste keer dat hij bij DLTC achter 
de wedstrijdtafel heeft gezeten. John is verhuisd naar 
Groningen en daar bij een club lid geworden. Begrijpelijk maar 
jammer dat we een vertrouwd gezicht moeten missen. Riet 
heeft tijdens het Pinkstertoernooi John op gepaste wijze be-
dankt. 

Door Marcel van Uffelen wordt al jaren de geldstroom en de 
kassa beheert. Ieder jaar weer heeft Marcel er voor gezorgd dat 
de kassa en later de pinautomaat op tijd én goed functioneert. 
En hij maakt op donderdag voor het toernooi en de dinsdag aan 
het eind van het toernooi de balans op. Taken die hij zorgvuldig 
en met veel betrokkenheid uitvoert. Of eigenlijk moet ik zeggen 
heeft uitgevoerd, want Marcel heeft aangegeven dat hij op 1 
januari 2015 met zijn werkzaamheden voor de kassa stopt.

En al jaren verzorgt Willemien Bester het ontbijt waar ieder jaar 
weer meer gebruik van wordt gemaakt. Elke ochtend maakt 
Willemien voor meer dan 40 kampeerders, samen met een 
aantal vrijwilligers, het ontbijt. En heeft ze voor iedere vrijwil-

liger lekkere soesjes en een leuk cadeautje. Zaterdagavond 
heeft Johan Knopf voor 60 deelnemers ‘Daghappen’ klaar 
gemaakt. De eerste ‘Daghap’ werd om 17.30 geserveerd en de 
laatste om 22.30.

Wat we dit jaar anders hebben gedaan is het benaderen van de 
barvrijwilligers.  Want het was ieder jaar een enorme klus om 
de bardiensten bezet te krijgen. Dit jaar hebben we diegenen 
die vorig jaar bardienst hebben gedraaid tijdens het Pinkster-
toernooi persoonlijk gemaild. Hierop hebben we veel positieve 
respons gekregen waardoor we vrij snel de bezetting rond 
hadden.

Er zijn ontelbaar grote en kleine vrijwillige taken uitgevoerd, het 
voert te ver om die allemaal te noemen als voorbeeld heb ik er 
een paar uitgelicht.

Uiteraard is er ieder jaar wat te verbeteren. Geluiden over 
prijzen van consumpties of deelnemersveld bereiken ons ook. 
Hier wordt naar geluisterd en nemen wij mee in de evaluatie.
Al met al kijken we terug op een geslaagd TOP Pinkstertoernooi 
en zien we jullie graag als vrijwilliger, deelnemer of als bezoe-
ker in 2015!

Namens de Pinkstertoernooicommissie
Ilse Pfann

Intrainen?

Dankzij vrijwilligers was ook het Pinkstertoernooi 2014 weer TOP!

Super verzorgd ontbijt.

Ook dit jaar stal tijdens het Pinkstertoernooi 
de jeugd weer de show

Het washok?
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In de hoogste categorie ging de hoofdprijs naar 
Stefan Deinum. Hij moest het in de finale
opnemen tegen Roderick Lagendijk. De wedstrijd 
werd in een twee setter beslist 6-3 en 6-0.
Bij de dames ging de eindstrijd tussen Sarah Jellema
 (Leeuwarden) en Eline Keur (Zoetermeer). Die finale 
werd gewonnen door Sarah Jellema. 6-1 en 6-1.

Het toernooi kende een sterk deelnemersveld. 
In  totaal zijn er op het Drachtster tennispark door ca. 
250 deelnemers 280 partijen gespeeld. 
70 Kampeerders, 150 ontbijten, en 9 kilo snoep van 
snoepfabriek CCI, Richard v.d. Bie.
De grootste afvaardiging kwam van DLTC zelf met 
44 deelnemers. 

Het was een  TOP weekend met TOP wedstrijden.

Uiteraard gaat de speciale dank uit naar onze 
toernooisponsors Intersport Evink, Donkel en Donkel.
De snoepfabriek CCI, dankzij hen was het mogelijk om 
de toefjes op de taart te zetten.
Dank U wel sponsors, we zijn U dankbaar.

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

steFan deinUm en saraH Jellema Winnnen Het 
43e intersport eVinK pinKstertoernooi.

Met TOP Tennis en TOP Toernooi en TOP Weekend

Enkele uitslagen:
DD 7  Joyce Vriesema/Michelle Vriesema – 
 Mariska Kuipers/Jannie Veenstra 6-1 6-1
DE 6  Lotus Wilting – Loes v.d. Wetering 6-4 6-0
DD 5  Lasmijn Sibma/Lotus Wilting – 
 Fleur Adema/ Maeike Poelstra 6-4 6-4
DE 5  Sanne Wiegersma – Diede Hoekstra 6-1 5-7 en 6-4
HE 5  Hidde Hoekstra – Niels de Haan 6-3 1-6 en 6-3
GD 4 Anke-Mare Haanstra/Dirk Peerenboom – 
 Jamie v. Doorn/Hans Melaard 6-3 5-7 en 10-7
HE 4  Hoite Schaap – Chris Mulder 6-3 6-1
HE 3  Stefan Deinum – Roderick Lagendijk 6-3 6-0

Sara Jellema, Hoofdsponsor Ger Evink en 
Stefan Deinum, tijdens de prijsuitreiking.

Op Pinkstermaandag werden alle finales van de 43e editie van het 
Intersport Evink Pinkstertoernooi van DLTC gespeeld. 

Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
nieuwe pingpongtafel. 

Hoe was de stand ook weer?
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Drachtster keitoernooi 
 Vakgarage Terpstra
Je hebt nog een paar weken de tijd 
om je in te schrijven voor het su-
pergezellige Drachtster Keitoernooi 
Vakgarage Terpstra. 

Het leukste jeugdtoernooi voor de 
jeugd van 8 t/m 17 jaar in Friesland. 

Niet meer twijfelen, maar gewoon 
doen! Van 26 t/m 31 augustus 2014 
op het tennispark van DLTC.

Je kunt je nog tot vrijdag 15 augustus 
2014 inschrijven op www.toernooi.nl 
of www.tenniskids.toernooi.nl

Piers van der Sluis
Toernooicommissie

Bardienstcoördinatoren 
/ sleUteladressen 

Zomerperiode

Week 27  30 juni  t/m 6 juli
Hylke Simonides De Emma 11 telefoon: 542196

Week 28  7  t/m 13 juli
Jan de Munnik De Folgeren 3 telefoon: 523708

Week 29  14 t/m 20 juli
Hans van Engen Kletsterlaan 19 telefoon: 513256

Op Tennispark De Folgeren Drachten
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Op Tennispark De Folgeren Drachten
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DLTC

De Giek 3 • 9206 AS Drachten • Tel.: 0512 - 524811
Fax.: 0512 - 548637 • info@vakgarageterpstra.nl

www.vakgarageterpstra.nl

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

VAKKUNDIG
VOORDELIG

VERTROUWD
VEILIG

®

26 t/m 31 augustus 2014

Jeugdranglijsttoernooi *(1 ster)
Tot en met 12 jaar, geboren in 2002 en later  (JRT)*
Tot en met 14 jaar, geboren in 2000 - 2001    (JRT)*
Open toernooi tot en met 17 jaar, geboren in 1997 en later

Spelsoort: JE, ME, JD, MD

Tenniskidsevent:
Oranje 8 t/m 11 jaar, sterkte 1 en 2 (JE, ME)
Groen 10 t/m 12jaar, sterkte 1 en 2 (JE, ME)

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

Toernooileider: De heer P. van der Sluis
Bondsgedelegeerde: De heer G. Jeeninga
Toernooiorganisatie: DLTC
Goedgekeurd door de KNLTB

Inschrijvingen vóór 15 augustus 2014, 9.00 uur. 
Uitsluitend via www.toernooi.nl

26 t/m 31 augustus 2014

Subsponsors

Week 30  21  t/m 27 juli
Pedro Verhoeckx  De Nijverheid 9 
Week 31  28 juli t/m 3 augustus
Sietze Hof  De Folgeren 11 
Week 32  4 t/m 10 augustus
Hylke Simonides  De Emma 11 
Week 33  11 t/m 17 augustus
Hans van Engen Kletsterlaan 19 

Week 28 t/m 33 zomervakantie

Week 34  18  t/m 24 augustus
Jan de Munnik  De Folgeren 3 
Week 35  25  t/m 31 augustus
Pedro Verhoeckx  De Nijverheid 9 
Week 36  1 t/m 7 september
Sietze Hof  De Folgeren 11 
Week 37  8 t/m 14 september
Hylke Simonides  De Emma 11 
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Omdat de communicatie steeds meer via e-mail gaat (mailing 
via afhangbord), wordt een correct e-mail adres steeds 
belangrijker.
Hoewel u uw e-mail adres vanaf 2014 zelf kunt wijzigen via 
Mijn KNLTB kan dit ook door de ledenadministratie gebeuren.

Geef door:
• Wijziging (meisjes)naam
• Wijziging adres
• Wijziging telefoonnummer en of 06 nummer
• Wijziging e-mail adres

Aan lidmaatschap@dltc.nl

Vakantiepas
Ook dit jaar zal er weer een vakantiepas uitgegeven worden. 
Deze pas is uitsluitend geldig tijdens de lagere school vakan-
ties van 5 juli tot en met 17 augustus. Ook niet leden kunnen 
een pas aanvragen. De kosten bedragen € 30,00 , dit is in-
clusief € 2,00 borg. Deze borg wordt weer terug ontvangen bij 
inleveren van de pas. De pas kan aangevraagd en afgehaald 
worden bij Piet Kingma, De Twee gebroeders 5 in  (0512-
524695).

let op!

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.

Piet Kingma

lidmaatscHap

DOET U MEE! AAN HET       
 

  KoeKenpantoernooi
    op 24 september 2014

             
   DE KOSTEN ZIJN 5 € PER PERSOON.
Om 8.30 uur aanwezig zijn wij willen 
graag om 9 uur starten.
Speel tijd 40 min. 
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 Wel op!
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Interessante weetjes
Het langst geregistreerde punt dat ooit in een officiële partij 
gespeeld is duurde 51 minuten en bestond uit 1029 slagen. 
Dit was een enkelpartij tussen twee 11-jarige meisjes (Noelle 
van Lottum en Sandra Begijn), die waarschijnlijk niet voor 
elkaar onder wilden doen. Vragen die hierbij opkomen (en waar 
wij het antwoord niet van weten), zijn hoelang de gehele partij 
dan wel niet duurde en of het nog wel een leuke partij was om 
naar te kijken. Feit is wel dat het meisje die deze lange rally 
won, uiteindelijk de gehele partij verloor.

Geschiedenis: in 1878 was het net nog 99 cm in het midden en 
152 cm aan de zijkanten. Dit werd in 1883 gewijzigd in 91,4 cm 
in het midden en 107 cm aan de zijkanten. Dit is de hoogte die 
het net nu nog steeds heeft.

De telling 15-30-40 komt uit Frankrijk en komt voort uit de 
munteenheid in die tijd of door het gebruik van een klok. Men 
telde vroeger 15-30-45-60, later werd de 60 game en de 45 
werd in de spreektaal 40. De term deuce komt van het Franse 
‘deux joue’ wat ‘nog 2 te spelen’ betekent. De term ‘love’, die 
vaak gebruikt wordt voor ‘0’, komt niet van het Franse ‘l’œuf’ 
(ei, is de vorm van een 0), maar uit Engelse uitdrukkingen 
waarin ‘love’ wordt gebruikt om ‘niets’ aan te geven (neither for 
love nor Money).

De hardst geslagen service van een man is 249 km/uur door 
Andy Roddick, bij de dames is dit gedaan door (jawel, de 
Nederlandse) Brenda Schultz met 209 km/uur.

De langste wedstrijd ooit gespeeld was tussen de Amerikaan 
John Isner en de Fransman Nicolas Mahut op Wimbledon 
in 2010. We moesten er welgeteld 11 uur en 5 minuten op 
wachten en de vijfde set duurde liefst 491 minuten. Isner won 
uiteindelijk met 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 en 70-68. Isner sloeg 112 
aces en Mahut 103.

Wist je dat tennis de op een na grootste sport van Nederland 
is (na voetbal)? In Nederland tennissen maar liefst ongeveer 1 
miljoen mensen.

Het aantal tennisballen dat jaarlijks wordt geproduceerd, is 
geschat op 360 miljoen tennisballen. Als je deze achter elkaar 
legt, kom je tot een afstand van 23400 km.

Het aantal tennisbanen op de wereld wordt geschat op bijna 1 
miljoen banen.

De meeste dubbele fouten in een wedstrijd staat op naam van 
Anna Kournikova met 31 dubbele fouten in de Australia Open 
1999.

Henk Timmer is gedurende zijn lange carrière als tennisprof 
23 keer Nederlands kampioen geworden, maar werd vooral 
bekend als succesvol Davis Cup-speler. Hij speelde in totaal 65 
wedstrijden, waarvan hij er 43 won.
 

tennisWeetJe
Behoud je voorsprong 

Je kent het wel: Je staat 5-2 voor in de set. Je denkt: “Nog 
maar vier puntjes en ik heb de set binnen.” Maar dan gebeurt 
het: Je weet het niet af te maken. Op een of andere manier laat 
je je tegenstander helemaal terugkomen in de set en verliest 
met 5-7. “Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”, spookt er door je 
hoofd als je even op je bankje aan het bijkomen bent. 

Voorspronggevoel
Het komt voor dat je opeens ‘ongemerkt’ anders gaat spelen, 
als je flink voor staat. Het slaan van mooie ballen krijgt dan de 
voorkeur boven het effectieve spel (misschien lelijke ballen) 
die je speelde. Helaas zijn er geen extra punten te verdienen 
als je een ontzettende mooie bal slaat. Daarom moet je blijven 
proberen om je effectieve stijl vast te houden, als je die op die 
voorsprong heeft gebracht. Dus zolang de tegenstander niet 
van speelstijl verandert, moet jij dat zeker niet gaan doen. 
Dus dwing jezelf om op dezelfde voet verder te gaan en de set 
op je ‘oude’ manier binnen te slepen. 

Tegenstander verandert
Een andere oorzaak is dat je tegenstander zijn speelwijze 
verandert. Hij of zij staat immers achter en kan een rigoureuze 
wending in zijn of haar spel aanbrengen onder het motto: “niet 
geschoten is altijd mis.” Zijn voorgaande spel werkte voor hem 
of haar immers niet. Raak daarbij niet in paniek, maar probeer 
het nieuwe spel te analyseren en pas jouw slagen daarop aan. 
Je hebt er immers ook tijd voor omdat je al een flinke voor-
sprong hebt. Misschien dat die voorsprong aanvankelijk kleiner 
wordt, maar blijf rustig en bedenk dat jij nog steeds voor staat 
en dus de controle hebt.  

Toch op achterstand
Kom je niet terug in het ‘nieuwe’ spel en je komt zelf op achter-
stand, blijf dan niet hetzelfde spel spelen. Probeer zelf dan 
weer wat anders om je tegenstander in verwarring te brengen. 
Als je spel voorzichtig is, dan is het juist verrassend als je dan 
wat meer risico neemt door bijvoorbeeld vaker naar het net te 
gaan. Of probeer meer winnende scherp geplaatste crossballen 
vanaf de baseline te slaan.
Ben je van nature juist iemand die een risicovol spel speelt 
en veel fouten maakt, dan kun je echter beter overstappen op 
het rustigere spel. Je probeert hiermee te bereiken dat je te-
genstander te veel risico gaat nemen en dat hij of zij de fouten 
maakt. 
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Waarom drinkt een muis geen alcohol?

Muizen houden niet van een kater.

Waarom staan zoveel Jansens in het telefoonboek?

Ze hebben allemaal een telefoon.
Boezzie

In deze roos zit een dier verstopt, kun je hem vinden?

Antwoorden.

 Roos: Dolfijn(middenboven).


