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Uitnodiging ALV
Hierbij nodigen we de leden van DLTC uit 
voor de algemene ledenvergadering van DLTC.

Agenda:
Opening.

Mededelingen.

Ingekomen stukken.

Verslag ALV 14 april 2014.

Presentatie nieuwe organisatieopzet .

Afscheid Marcel van Uffelen

Voorstel bestuur aan ALV om Jantsje en Piet Kingma tot ereleden te benoemen. 

Vaststellen contributie 2015.

Voorlopige begroting 2015.

Presentatie werkgroep ledenwerving/-behoud (vervolg van 14 april).

Rondvraag.

Bestuursverkiezing.

Albert Buist treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor …………?……… als nieuwe voorzitter in functie te benoe-
men. Als bestuurslid met als taak ”technische zaken” stelt het bestuur Hanneke 
Stam kandidaat. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV, 
met een bereidverklaring van de kandidaat, door 5 seniorleden bij de secretaris 
worden aangemeld. 

Sluiting.
Leden kunnen een eigen agendapunt tot een week voor het verspreiden van de 
vergaderstukken schriftelijk en ondertekend door tenminste 5 leden bij de secre-
taris indienen.

De stukken voor de vergadering liggen 14 dagen van te voren in de kantine 
klaar voor de leden.

Punten voor de rondvraag graag vooraf meedelen aan het bestuur.

doe mee, denk mee, prAAt mee!

Datum : maandag 24 
   november 2014
Tijd : 20.00 uur
Plaats : clubhuis DLTC
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www.tuindorado.nl
• Particulieren en bedrijven Zuidkade 60 - 9203 CN Drachten

• Nieuwbouw en utiliteitsbouw Postbus 560 - 9200 AN Drachten

• Planmatig onderhoud Telefoon 0512 - 518 744

• Beglazing en wandafwerking info@schilderwerken-drachten.nl

Sinds 1974

www.schilderwerken-drachten.nl
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VAn de Voorzitter
Er is een nieuw organogram gemaakt door het bestuur. 
We werden daarbij ondersteund door de KNLTB. Er zijn 
twee redenen om goed naar onze organisatie te kijken. 
Allereerst kan de interne communicatie beter, dus de 
communicatie tussen bestuur en commissies en de com-
missies onderling.  Verder wil het bestuur meer zichtbaar 
zijn voor de commissies (ook letterlijk) en meer kunnen 
sturen op de resultaten (beleidsplan). 

Alvorens het organogram voor te leggen aan de leden-
vergadering in november, heeft het bestuur twee keer 
een bijeenkomst gehad met de actieve leden van de club. 
De terugkoppeling die we kregen, heeft tot een aantal 
aanpassingen geleid. Het organogram staat nu op de 
agenda voor de ALV in november. De volgende stap is 
dat het bestuur met de commissies gaat praten over de 
taken van de commissies en de rol van het bestuur, zodat 
voor iedereen duidelijk is wat over en weer verwacht mag 
worden.

Wat behelst het organogram? Minimaal een bestuur van 
vijf leden, maar bij voorkeur een extra bestuurslid (vice-
voorzitter) als achtervang. Het bestuur heeft alle activi-
teiten binnen de club verdeeld, zodat alle commissies zijn 
gekoppeld aan een bestuurslid. Naast de min of meer 
bekende portefeuilles van het dagelijks bestuur (voorzit-
ter, secretaris en penningmeester) zijn er nog twee por-
tefeuilles: 1) Clubwerk en 2) Technische Zaken. Onder 
clubwerk vallen alle activiteiten die te maken hebben met 
bardiensten en klussen. Onder Technische zaken vallen 
alle activiteiten die te maken hebben met de tennissport: 
competities en toernooien.
(zie verder het organogram).

Tijdens de ALV zal het bestuur voorstellen Hanneke Stam 
te benoemen als bestuurslid Technische Zaken. 
Helaas zijn we er nog niet in geslaagd een kandidaat te 
vinden voor het voorzitterschap, ondanks vele telefoon-
tjes en gesprekken. Dat is jammer. Om deze plannen 
handen en voeten te kunnen geven, is toch wel vereist 
dat de personele bezetting is geregeld.

Albert Buist

orgAnogrAm dLtC

Gezellig bewegen?

Ga tennissen!D
ra

ch
ts

ter
 Lawn Tennis Club

DLTC
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D e  B o l d e r  6 5 , 9 2 0 6  A P  D ra c ht e n
Telefoon: 0512 -  512419/ 510625
Fax 0512 -  511326

TRANSPORTBEDRIJF

BULSTR A
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ZondagavondtennisZondagavondtennis
Ondanks een omvangrijke promotiecampagne voor het 
nieuwe zondagavondtennisseizoen zijn we op 26 oktober ge-
start met een dramatisch laag deelnemersveld. Blessures en 
vergeetachtigheid hebben er mede voor gezorgd dat slechts 
20 deelnemers op de eerste avond gestreden hebben om 
de fantastische prijzen, wederom beschikbaar gesteld door 
onze trouwe hoofdsponsor Dirk Hoekman.
Voor Dirk was dit trouwens de avond van zijn leven, nog niet 
eerder wist hij de felbegeerde dagprijs te veroveren, alle 
wedstrijden gewonnen en met een totaal van maar liefst 37 
games (een  nieuw record). De beste dame van deze avond 
was Meintje Hof en heeft daarmee ook haar eerste trofee 
binnengehaald. 
De volgende zondagavondtennis zal zijn op 9 november. 
Voor het eerst in de zondagavond-historie zal het “commis-
siehoofd” Pedro, wegens een bijzonder prettige omstandig-
heid op deze avond verstek moeten laten gaan. Maar goed 
nieuws; de organisatie is er in geslaagd om vervanging te 
regelen. Als lady in charge voor deze avond is Hanna Blom 
aangesteld. Hanna is inmiddels een grote fan en promotor 
van de zondagavonden en daarom ook tot ambassadrice 
benoemd van de zondagavondactiviteit. 
Help het zondagavondtennis “uit het slop” en 
geef je op voor één van de volgende avonden, 
te beginnen met 9 november. Vrienden, familie, 
buren, kennissen, zelfs collega’s zijn van harte 
welkom, lidmaatschap van DLTC is niet vereist !
Aanmelden: www.zondagavondtennis@dltc.nl

Voor elke zondagavondeditie fraaie prij-
zen, beschikbaar gesteld door Dirk Hoek-
man en bioscoopbonnen van de BIOS.

Alsof hij wist dat dit zijn avond zou worden, poseert 
Dirk hier stralend met zijn Ria en de dagprijzen.

HeLp Het 
zondAgAVondtennis 

“Uit Het sLop” 
en geef je op!

Aanvang: 18.00 uur 15 minuten    
  eerder aanwezig zijn
Einde:	 	 22.00	uurmet	na	afloop	prijsuitreiking		
  en vrijblijvende nazit.
Kosten:  € 6,50 per persoon
Contact: 0512 – 546 993

Opgeven
Opgeven voor één of meer van de volgende zondagavon-
den kan via  zondagavondtennis@dltc.nl. Via de mail 
ontvangt u een bevestiging van deelname
     
                                           18 januari

   9 november    8 februari
 23 november  22 februari
 14 december  15 maart

Pedro Verhoeckx
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Bezoek onze website www.deboerdrachten.nl

Tel:  0512 - 51 82 05

AFRASTERINGEN
Van Gallagher. 
Gallaghers elektrische afraste-
ringen zijn geschikt voor zowel
professioneel als hobbymatig
gebruik.

Het juiste adres voor
paardenartikelen 
voor professioneel en
hobbymatig gebruik

DIERVOEDING
- Paardenvoer
- Muesli’s
- Sportbrok

Alle soorten 
Havens op voorraad!

EN VEEL PAARDEN/VEE VERZORGINGSARTIKELEN!

Verzekerin
ge

n

SparenPensioenen

Hypotheken

Wij serveren u haarscherp 
een uitgebreid pakket aan diensten...

...met De Jong Assurantiën scoort u altijd!

Fi
na

ncie
rin

gen

Assurantiekantoor F.S.de Jong, Buorren 26, 9221 TB Rottevalle
Telefoon: 0512 - 342700, Fax: 0512 - 341799
E-mail: info@fsdejong.nl                     Website: www.fsdejong.nl

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

®
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Woensdag 31 december, op oudjaarsdag, zal 
het befaamde oliebollentoernooi weer gehouden 
worden. Onze meesterbakker Pedro zal iedereen 
weer voorzien van overheerlijke, eigengebakken 

oliebollen. 
 

Je wordt ingedeeld in poules van zo gelijk mo-
gelijke sterkte en speelt 4 wedstrijden van 30 

minuten. Opgave is mogelijk via de lijsten in de 
hal of via de mail seniorentennis@dltc.nl. 

oLieBoLLen toernooi senioren

Inleg         :  7,00 euro 
Aanvang   : 11.00 uur, graag 15 min. 
          eerder aanwezig zijn. 
Einde        :  ongeveer 15.00 uur

 Week 45  3  t/m 9 november
Pedro Verhoeckx De Nijverheid 9 
Week 46  10 t/m 16 november
Sietze Hof   De Folgeren 11 
 Week 47 17 t/m 23 november
Hylke Simonides   De Emma 11 
 Week 48 24 t/m 30 november
Hans van Engen   Kletsterlaan 19 
 Week 49 1  t/m 7 december
Jan de Munnik   De Folgeren 3  
Week 50  8  t/m 14 december
Pedro Verhoeckx   De Nijverheid 9 

BArdienstCoördinAtoren / 
sLeUteLAdressen

 Week 51  15 t/m 21 december
Sietze Hof  De Folgeren 11  
Week 52 22 t/m 28 december
Hylke Simonides  De Emma 11  
Week 53 29 december t/m 4     
  januari 2015
Hans van Engen  Kletsterlaan 19  
Week 1 5  t/m 11 januari 2015
Jan de Munnik  De Folgeren 3  
Week 2 12  t/m 18 januari 2015
Pedro Verhoeckx  De Nijverheid 9 

Maar wees er snel bij, want de deelname is 
beperkt tot 40 personen! Als de lijst vol is kun je 
je inschrijven op de reservelijst. Valt er iemand 
uit, dan krijg je bericht dat je mee kunt spelen.

seniorentennis@dltc.nl

Woensdag 31 december
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Sinds waneer wordt het DLTC clubblad door Donkel & Don-
kel gekopieerd?
Oeh, ik weet het niet precies, wat ik zo nog kan terug vinden in 
ieder geval sinds 1997. Dus zeker 17 jaar. 
DLTC is een hele trouwe klant geweest.
Wel jammer dat het  stopt in de huidige vorm maar wel logisch. 
We zien tegenwoordig dat drukwerk op een andere manier 
gebruikt wordt dan b.v. 5 á 10 jaar geleden. Alle “snelle informa-
tie” zoals uitslagen, standen, opgave voor toernooien e.d.  gaan 
tegenwoordig allemaal via websites, apps en sociale media. 
Aan de andere kant blijft er naar ons idee zeker plaats voor 
drukwerk binnen sportverenigingen als communicatiemiddel. 
Bij sportverenigingen zien we een verschuiving van de traditio-
nele clubbladen die elke maand uitkomen in budgetvorm naar 
b.v. een mooie full color glossy met achtergrond verhalen die 2 
of 3 keer per jaar verschijnen. Een weg die DLTC als moderne 
tennisvereniging ook is ingeslagen. Een andere trend is ook dat 
drukwerk en het internet elkaar heel mooi aanvullen. Denk aan 
layers, hiermee kun je een pagina scannen van b.v. de DLTC 
glossy met een app waarbij je vervolgens rechtstreeks op de 
website van DLTC komt waar nog meer aanvullende info of een 
filmpje staat die aansluit op het artikel dat je leest in de glossy.

Hoelang ben je lid gewest van de club. En waarom nu niet 
meer lid? 
Ik ben lid geworden op mijn 18e. Ik heb toen nog mijn eerste 
tennislessen gekregen van Piet van Slageren, Jens Hogendijk 

en collega DLTC sponsor Henk Evink. In 2009 ben ik naar 
Groningen verhuisd en ben toen lid geworden van GLTV 
Cream Crackers. Kan ik weer lekker op het fietsje naar de ten-
nisbaan. Al met al ben ik zo’n 23 jaar lid geweest van DLTC.

De gehele fam. Donkel was lid van DLTC. Waarom DLTC?  
In de tijd dat mijn ouders en ik lid werden van DLTC 
bestond jullie collega-tennisvereniging De Beampipers 
nog niet, dus werd je automatisch lid van DLTC. 
Wat ik me er nog  van kan  herinneren had DLTC toen al-
leen de banen 1 t/m 6.  

Zijn er bij jou leuke of minder leuke herinneringen aan de 
club?
Eigenlijk uitsluitend leuke herinneringen. Veel toernooien 
gespeeld toen ik net lid werd. Met het pinkstertoernooi natu-
urlijk als jaarlijks hoogtepunt. Toen we de smaak van het toer-
nooispelen helemaal te pakken hadden hebben we zelfs een 
keer hier onze zomervakantie van gemaakt. 3 weken achter 
elkaar toernooitjes spelen (samen met Wubbo Jan Hoen, 
Albert de Voogd en Harold van Es) en kamperen op verschil-
lende tennisparken (o.a. op Texel).
 
Wat is Donkel & Donkel voor een bedrijf?
Donkel & Donkel is een digitaal printbedrijf. Onze kracht zit 
hem in het snel kunnen leveren van print- en drukwerk. 
Wij maken een heel breed pakket aan grafische producten, 

Donkel & Donkel was jarenlang de drukkerij van het DLTC club-
blad. Daar komt een einde aan nu de papieren versie 

van het DLTC clubblad gaat verdwijnen. 
Een goede reden om eens in gesprek te gaan met Donkel.

Evert-Jan Donkel achter de balie. Arend van de Heide bij de drukunit 
waarop het clubblad gedrukt wordt.

donkeL & donkeL
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van brochures/magazines, folders, flyers, readers, hand-outs, 
posters, kalenders tot briefpapier, bedrukte enveloppen en visi-
tekaartjes. Hierbij doen we ook veel met het personaliseren van 
deze producten of het voorzien van unieke codes/URL die weer 
verwijzen naar het internet.
 

Donkel is nu de huisdrukker van DLTC. 
Wat heeft Donkel met DLTC?
Omdat ik zelf fanatiek tennisser ben en lid van DLTC was, ken 
ik natuurlijk nog heel veel actieve leden. Daarnaast val ik af en 
toe nog in bij de Rabobank weekendwinter tenniscompetitie, 
dus de “lijntjes” zijn op persoonlijk gebied nog heel kort met 
DLTC. Daarnaast hebben we als bedrijf al jarenlang een hele 
plezierige samenwerking met Jantsje Kingma voor de clubbla-
den en met andere DLTC-ers voor het overige drukwerk wat we 
mogen maken voor DLTC en heb ik een leuk contact met Freek 
Bokma die tegenwoordig de sponsoring doet bij DLTC.

Donkel is een belangrijke sponsor van DLTC. Hoelang is 
Donkel sponsor?
Poeh, ik zou het zo niet weten, volgens mij  zijn destijds de 
eerste contracten ook ergens rond 1996 gesloten.
 

Waarom DLTC-sponsor?
Ik vind dat het sponsoren van een sportverenig-
ing in zijn algemeenheid een positieve uitstraling 
heeft op mijn bedrijf. Je steunt een club door (op 
een bescheiden schaal) hun leden goede sport-
facaliteiten te bieden. Daarnaast hebben wij als 
bedrijf door ons brede pakket aan grafische pro-
ducten ook een brede doelgroep en die kunnen 
we via DLTC prima bereiken.

Blijf je DLTC sponsoren?
Ja voorlopig wel.

Hoe hebben jullie de samenwerking met de 
redactie van DLTC ervaren?
Prima, anders had die natuurlijk ook niet zo lang 
geduurd. Wij hebben het ook echt als samen-
werking gezien, waarbij beide partijen altijd 
hebben open gestaan voor vernieuwingen, tips 
en trucs.

 Van de redactie
Ik heb het altijd plezierig gevonden om zaken te doen met Don-
kel. Als amateur DTP-er liep ik nog wel eens tegen problemen 
aan. Maar voor problemen en advies kon ik altijd bij hen
terecht. Als het personeel onregelmatigheden vond waren ze 
altijd zo vriendelijk om me daar op te attenderen 
Daarom van mijn kant, 
Donkel hartelijk dank voor de prettige samenwerking.

Jantsje Kingma

Wenda van der Veen bezig met opmaakwerkzaamheden.

Evert-Jan, Wenda en Arend 
voor het ruim bemeten pand 
aan de De Roef 2a in Drachten.
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Tja, wat kun je nu eigenlijk schrijven over 23 jaar redigeren 
van een clubblad. Heel veel zou je zeggen, maar nu ik voor 
de computer zit weet ik eigenlijk niet goed hoe ik moet begin-
nen. 

Toen Piet en ik in 1987 lid werden van DLTC kwam Hans 
Roelofs bij ons op bezoek om ons welkom te heten bij de 
club. Een uitstekende binnenkomer (helaas wordt dat nu niet 
meer gedaan). Hij vertelde het een en ander over de club 
en vroeg en passant of ik bereid was om vrijwilligerswerk 
te doen? Ik heb toen bevestigend geantwoord maar had er 
geen idee van wat me te wachten stond.
Er was een schreeuwend tekort aan vrijwilligers, kantine-, 
jeugd-en toernooicommissie. Ze waren allemaal onderbe-
mand. Ja toen ook al. De toenmalige voorzitter Michiel Bure-
ma vroeg me of ik de ledenadministratie op me wilde nemen, 
maar die tak van sport lag me niet zo. Mijn tegenvoorstel om 
iets bij de redactie te gaan doen werd meteen in dank aan-
vaard.

Het clubblad werd in die tijd opgemaakt bij reclamebureau 
Fokkema en Douwstra in Beetsterzwaag.
Ik werd uitgenodigd door Gurbe Doustra en Hans Roelofs 
(DLTCredactie) voor een gesprek. Er was echter een pro-
bleem, ik had nog niet veel verstand van computers. 
De Commodore 64 die we thuis hadden was niet geschikt 
voor redactiewerk. Afgesproken werd dat ik het clubblad zou 
opmaken samen met Gurbe, die mij de fijne kneepjes bij-
bracht van werken met een computer, een Apple Macintosh. 
Een klein ding met een piepklein schermpje. Maar het werkte 
prima.

Na een paar jaar werd me gevraagd of ik de opmaak van 
het clubblad geheel voor mijn rekening wilde nemen. DLTC 
zorgde voor de hardware, zodat ik thuis achter mijn eigen 
bureau het clubblad kon opmaken. Toen ik daarmee akkoord 
ging wist ik nog niet wat mij te wachten stond.

Het kostte me in het begin meerdere keren bloed, zweet 
en tranen om de opmaak voor elkaar te krijgen. De meeste 
mensen die al jaren met computers werken weten het vast 
ook nog wel: Vergeten om bestanden op te slaan, alles 
weg. Computer loopt vast, printer loopt vast. Bestanden zijn 
opeens onvindbaar enz. Het is zelfs een keer voorgekomen, 
dat een bestand dat helemaal klaar stond voor de drukkerij, 
bij de opening de melding gaf dat het bestand beschadigd 
was en moest het helemaal opnieuw opgemaakt worden. 

In de eerste jaren werd alle kopij handgeschreven – 90%  
bij de redactie binnen gebracht. De tekst werd ingetypt en 
gecorrigeerd. Waarna ik de tekst kon opmaken voor de druk-
kerij. Het blad werd gedrukt bij de sociale werkplaats. 
Zij zorgden ook nog dat de foto’s erin geplaatst werden. 
Er veranderde veel. De floppydisk en daarna de cd  kwamen 
en gingen. Er kwamen computers met veel meer opmaakmo-

gelijkheden, tekstcontrole en internet en het plaatsen van foto’s 
werd een fluitje van een cent. De laatste 10 jaar werd de kopij 
voor 99% via internet aangeleverd.
Vanaf 1997 werd het drukwerk verzorgd door Donkel & Donkel. 
Mede dankzij steeds weer betere kopieermachines groeide het 
clubblad uit tot een keurig verzorgd maandblad. 

Desondanks blijft het samenstellen van een magazine een hele 
klus. Het is niet alleen de opmaak. Veel tijd zit in het voorbe-
reidende werk. Tijdrovend is het beheren en bijhouden van het 
e-mailverkeer. Binnengekomen teksten lezen, beantwoorden en 
beoordelen (is het geschikt om te plaatsen).  Foto’s  maken, be-
werken, uitzoeken en plaatsen. Indien nodig artikelen schrijven 
(om gaatjes te vullen) en voor de puzzelpagina en Tennistips 
teksten en plaatjes zoeken. 

Het bleef echter niet bij de opmaak van het clubblad. 
Het maken van affiches, toernooiboekjes, inschrijfformulieren, 
uitnodigingen, het ontwerpen van logo en clubbladomslagen, 
ontwerpen en bijhouden van de DLTC- INFO. Erg leuk was 
het maken van jubileumedities. Daarvoor moest je regelmatig 
op pad om informatie in te winnen bij (oud)leden die in het 
verleden veel voor de club hadden gedaan. Bijzonder interes-
sant was het opsporen van foto’s van het eerste bestuur en 
foto’s van alle voorzitters. 

23 jAAr redACtiewerk

Jantsje Kingma
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Maar ook informatie verzamelen over de historie vóór de jaren 
80. Ik ben daardoor bij heel wat (oud)leden over de vloer 
geweest, die interessante informatie hadden over het wel en 
wee uit de tijd dat zij lid waren van de club.

Van fouten kun je leren. Die les ben ik ook tegengekomen. 
Het ergst wat mij is overkomen is dat ik een verkeerd ongecor-
rigeerd bestand naar de drukkerij heb gebracht. Het stond vol 
fouten en toen ik daar achter kwam, heb ik daar wel enige sla-
peloze nachten van gehad. Ook is het een paar keer voorgeko-
men dat bepaalde artikelen beter niet hadden kunnen worden 
geplaatst, omdat (sommige) leden zich gekwetst konden voelen. 
En dat is natuurlijk niet de bedoeling van een clubblad. Maar al 
doende leerde ik.

Als je 25 jaar of langer lid bent van DLTC valt het op dat er rode 
draden lopen binnen de organisatie. Zo is het probleem om een 
nieuwe voorzitter te vinden beslist niet nieuw. De laatste 25 jaar 
zijn er maar liefst 8  voorzitters aan het bewind geweest, een op-
merkelijk hoog aantal. Opvallend is ook dat de club vrijwel altijd 
om vrijwilligers verlegen zat. Op de jaarvergadering van novem-
ber 1987 bij Vreewijk, stond het voorstel om de kantine te ver-
pachten en daarbij de contributie fors te verhogen op de agenda, 
simpel om de reden dat er niet voldoende vrijwilligers waren om 
de kantine te bemensen. Maar liefst 128  leden waren aanwezig 
(een unicum in het bestaan van DLTC). De DLTC-leden werden 
wakker geschud. Het voorstel werd van tafel geveegd. Een re-
cord aantal leden gaf zich op om bardiensten te draaien. 

Ik ben zo lang ik lid ben altijd vrijwilliger geweest. Het begon met 
bardienst draaien. Een mooie manier om de club en de leden 
beter te leren kennen. Naast mijn redactiewerk heb ik 6 jaar 
in het bestuur gezeten. Het was in die tijd gebruikelijk dat de 
voorzitters van alle commissies ook in het bestuur zitting namen. 
Ik vond dat een goede regeling, want iedereen kon op de hoogte 
zijn van wat er zich organisatorisch binnen de club afspeelde. 
Dat is iets wat er tegenwoordig wel een beetje aan ontbreekt. 
Men kon mij tijdens toernooien en evenementen op het park 
vrijwel altijd vinden met een fototoestel om mijn nek. Tijdens 
open toernooien herkenden bezoekers van buiten me dan ook 
vaak en stond ik bekend als de hoffotograaf van DLTC. 

DLTC is altijd met zijn tijd mee gegaan. Toen beginjaren ‘90  
de homepages in opkomst waren heeft DLTC daar meteen op 
ingespeeld, in 1997 werd de eerste website opgezet (door een 
student). Dankzij de Rabobank, die in die tijd non-profitorga-
nisaties aanbood om gratis gebruik te maken van hun domein-
naam Trefpunt. Daarmee was dltc.trefpunt.nl een van de eerste 
tennisclubwebsites  in het noorden des lands.

Helaas was het begin niet zo’n succes. Vooral het bijhouden 
was bij lange na niet optimaal. In 2000 werd de website profes-
sioneel opgezet en werd de domeinnaam www.dltc.nl in gebruik 
genomen. Het was voor mij onbekend terrein, maar het was bij-
zonder interessant om de lay-out mee op te zetten. Daarna is de 
homepage nog vier keer aangepast en is nu een moderne over-

zichtelijke site, waar veel leden hun clubinfo vandaan halen. 
Nog een noviteit was de aanschaf van de FullPoint tenniszuil. 
Een apparaat waar je banen op kon reserveren. DLTC was er 
als de kippen bij om (in Friesland als eerste) zo’n ding aan te 
schaffen. Helaas vertoonde de zuil nogal wat mankementen en 
daar ik de contactpersoon was, moest ik bijna dagelijks naar de 
tennisbaan om de problemen (proberen) op te lossen. Gelukkig  
hebben we dankzij de voortschrijdende techniek nu een afhang-
systeem dat klinkt als een klok, we kunnen er niet meer zonder. 

23 jaar is best wel een lange tijd. Ik had beslist niet verwacht 
dat ik het zo lang zou doen. Mijn stelling is altijd geweest: Zodra 
er geen verbeteringen en vooruitgang meer in mijn werk is, is 
het tijd om op te stappen. Zelfs mijn wens om een full colour 
blad uit te geven is in vervulling gegaan. Maar internet heeft 
me nu ingehaald en daarom is het een mooi moment om nu te 
stoppen. 

Over ruim 5 jaar bestaat DLTC 100 jaar. Daar ligt nu al een taak 
voor de DLTC-redactie om daar nu al aan te gaan werken. Een 
mooi boekwerk, of uitgebreid fotoalbum over de historie van de 
club moet een geweldige uitdaging zijn. Ik wens mijn opvolgers 
veel succes en vooral veel plezier met het in stand houden van 
de DLTC-redactie

Jantsje Kingma

 1988 De typemachine werd vervangen door 
de computer. Een hele verbetering.

VeeL CLUBwerk VerriCHt, mAAr Het 
CLUBBLAd wAs toCH mijn ding
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Het redactieadres wordt per 1 januari (tijdelijk) overgenomen 
door Albert Riemersma. 
De clubfotografen zijn nu Marjan Blesman(marjan12@hetnet.
nl) voor senioren evenementen en Chandrika van der Meulen 
(chandrika1974@icloud.com)voor jeugdwerk. Commissies 
kunnen hen vanaf nu vragen om tijdens toernooien en andere 
activiteiten fotocessies te maken.
Jeannette van der Wal en Josien Tillema hebben de redactie 
inmiddels verlaten en via deze weg wil ik de dames hartelijk 
danken voor hun ondersteuning en inzet binnen de redactie.

Bovenstaande houdt in dat de redactie nog maar uit 2 personen 
bestaat: Albert Riemersma (webmaster@dltc.nl) en Marrit de 
Leeuw (marrit10@hetnet.nl) . 

VAn de redACtie

Ja, je leest het goed, ook het Koekenpantoernooi 2014 was weer afgelast wegens 
te weinig deelname. 
Nu waren er daardoor al meer toernooien afgelast en dit was voor Willemien (van 
de toss) reden om zelf maar het initiatief te nemen. Zij heeft woensdag 24 septem-
ber voor een grote verrassing gezorgd door met cake, nootjes en een pak bakmeel 
naar DLTC te vertrekken en heeft daar, samen met Pietsje, van de toss-morgen 
een super gezellig alternatief Koekenpantoernooi gemaakt. Het was geen toernooi 
en er is geen koekenpan aan te pas gekomen, maar de sfeer was er niet minder 
om.

Er werd op 4 banen gespeeld; helaas werden we wel vroeg naar binnen gejaagd 
door de regen die om kwart voor 10 op kwam zetten, maar we konden meteen al 
aan de koffie met cake. Ook stonden er al overheerlijke pannenkoeken klaar,
eventueel met stroop en jam en dat was weer ouderwets smullen.
Na de koffiepauze is er nog op 3 banen binnen gespeeld en kunnen we terugzien 
op een geslaagde laatste (pannenkoeken)toss-morgen van dit seizoen.
Willemien, hartelijk dank voor het leuke initiatief en wie weet, is er volgend jaar wel 
voldoende deelname en gaan we weer voor het echie.

Josien Tillema

VersLAg (AfgeLAst) koekenpAntoernooi

Deze keer was de bal voor de poes!

Daarom leden, heb je enige kennis van DTP-werk of zou 
je op een andere manier redactiewerk willen doen: Meld je 
aan! Dit kan via www.clubwerk.nl.

Via deze weg wil ik graag alle DLTC-leden die geregeld kopij 
voor het clubblad en de DLTC-homepage hebben aangeleverd 
bedanken voor de prettige samenwerking. Zij hebben het 
mogelijk gemaakt om het clubblad in al die jaren mee te ontwik-
kelen tot een volwaardig magazine. Zonder hun vaak spontane 
bijdrage was dat niet gelukt, want in al die jaren is het nog nooit 
voorgekomen, dat er niet voldoende kopij was om het clubblad 
te vullen. Een prestatie op zich.

Ik stap op en wil iedereen die mij gesteund heeft 
bedanken voor de prettige samenwerking, die er 
voor gezorgd heeft dat ik mijn werk voor de club 
altijd met heel veel plezier heb kunnen doen. Mijn 
taak zal voor het volgende jaar nog zijn orde te 
scheppen in de meer dan 3000 foto’s, die op mijn 
computer staan, te archiveren. 

Zo blijf ik toch nog bij clubwerk betrokken.

Jantsje Kingma

Zoals je elders in dit blad hebt kunnen lezen zijn 
er nogal wat veranderingen binnen de redactie.

Geinig werk bij die 
redactie. 
Daar moet je bij zijn!
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dLtC ALgemene nAjAArs 
LedenVergAdering
Datum : maandag 24 
   november 2014
Tijd : 20.00 uur
Plaats : clubhuis DLTC

KOM OOK!

We hebben een kidsevent ge-
organiseerd op zaterdag 30 
augustus voor oranje (klein veld) 
en groen (groot veld, maar met 
aangepaste bal). 
De kinderen speelden in een 
poultje. Mede dankzij het 
prachtige weer was het een groot 
succes. 

kidseVent

prACHtige foto’s

Henk van Renssen heeft prachtige foto’s gemaakt van 
DLTC-leden en deze in de kantine, de hal en in het voor-
portaal opgehangen. 

Het is beslist de moeite waard om deze foto’s te bewon-
deren. Ze geven mooi beeld weer, van wat er zo dagelijks 
bij DLTC te zien is.
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Van dinsdag 26 tot en met zondag 31 augustus  heeft weer het 
jaarlijkse Drachtster Keitoernooi Vakgarage Terpstra toernooi 
plaats gevonden op  ons tennispark.  Voor de categorieën t/m 
12 jaar en t/m 14 jaar is dit toernooi een 1-ster toernooi, het-
geen betekent dat kinderen hier punten mee kunnen verdienen 
voor hun KNLTB rangpositie. Daarnaast hadden we op de 
zaterdag ook een event georganiseerd voor de kinderen van 
oranje en groen. 

Er deden 59 spelers mee met in totaal 63 inschrijvingen. 
Iets minder spelers en iets minder inschrijvingen dan in 2013. 
Het aantal kinderen van DLTC dat meedeed vonden we met 10 
veel te weinig. Wel was het leuk om te zien dat een behoorlijk 
aantal spelers van vorig jaar ook dit jaar weer van de partij was. 
Een teken dat ons toernooi wel gewaardeerd wordt.

Ondanks de slechte weersvooruitzichten hebben we een prima 
week gehad. Alleen de zondag was echt verregend en moesten 
we uitwijken naar de hal. Veder hebben we de hele week buiten 
kunnen spelen met prima tennisweer.

VersLAg VAn Het drACHtster 
keitoernooi VAkgArAge terpstrA:

Het niveau van het spel was ook dit jaar weer erg hoog. 
Het is mooi om te zien op een 1-ster toernooi hoeveel talent er 
in het noorden aanwezig is. Dit resulteerde in prachtig tennis op 
het park.  Dat de strijd op hoog niveau gepaard kan gaan met 
veel sportiviteit maakt het toernooi helemaal mooi. We hebben 
eigenlijk geen vervelende incidenten gehad en iedereen ging op 
een respectvolle wijze met elkaar om.

Kortom we hebben volgens mij een prima Keitoernooi achter de 
rug met twee DLTC-ers die in de prijzen zijn gevallen.  
Fenna Boonstra is in de meisjes dubbel 12 tweede geworden 
en Otter Wilting is tweede geworden in de categorie 13-14.

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

Piers van der Sluis
Wedstrijdleider

De prijswinnaars
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Jacob Meek                                                                                                                       

De Zwaai 65                                                                                                                      

9202 TL Drachten                                                                                                                      

0512‑522894 

06‑22243959 

 

Verkoop  

Aankoop                                      Taxatie                   

Meek it Possible 

Hypotheken            

LEDEN DLTC 

Verkoop bemiddeling 1,25 % 

Aankoop bemiddeling € 750,= 

GEEN KOSTEN VOORAF  

EN ALTIJD 

NO CURE NO PAY 

www.klaverbladmakelaars.nl 

De Roef 2a, 9206 AK Drachten
T 0512 543 350  F 0512 543 701  E info@donkel-donkel.nl

of online: www.donkel-donkel.nl 

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk
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35+ Veteranentoernooi 

Bosma en Boonstra administraties

Begin maart 2015 wordt op tennispark 
van DLTC  het indoor 

Bosma en Boonstra administraties 35+ 
Veteranentoernooi georganiseerd.

Vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag strijden de 35+ ers, in de hoogste 
categorie  wie de wisselbeker 
mag ontvangen, waar hun naam in gegraveerd wordt.
Dat het toernooi in het noorden van Nederland 
grote bekendheid geniet, mag duidelijk zijn. 
Dit jaar was het toernooi al ruim voor de 
sluitingsdatum volgeboekt.

Er wordt tijdens dit toernooi fanatiek gespeeld door 
de 35+ers en 45+ers. Het toernooi wordt geor-
ganiseerd voor de speelsterkten  5, 6 en 7.

Het toernooi bestaat al sinds de jaren 90, 
en is elk jaar weer een groot succes.

In december verschijnt er meer nieuws 
op de DLTC homepage www.dltc.nl.

De toernooicommissie 
35+ Veteranentoernooi.

Doe mee aan het oergezellige 
35+ toernooi in Tennishal 
De Folgeren op:

6, 7 en 8 maart 2015
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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
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1 Schei toch uit met dat gejammer. Je kunt be-.....-doorn even bellen 7  

2. Terwijl we de giraffes stonden te filmen, stal een troep ba-..... onze Landrover leeg 6  

3. De b-..... gedecideerd de deur voor de neus van de nieuwsgierige jonge vader 9  

4. Op Vinex-locaties worden in een oogw-..... uit de grond gestampt 9  

5. Met die weegschaal w-.....-man best een gokje wagen 9  

6. Ajax kreeg van Volend-.....-adig van langs 9  

7. De bankdirecteur kreeg opeens ontzettende trek in een .....-rentenstoet 5  

8. Wie gaa-..... tellen om te zien hoeveel mensen er binnen zijn? 4  

9. Als je hard fl-..... ze het boven wel 8  

10. Altijd weer leuk, een bezoekje aan het .....-andenpunt 5  

10. Onvoorstelbaar hoe v-..... stond tijdens de kermis van de zomer 9  

12. In alle vroegte bracht de strooiploeg een laag .....-an 12  

weLke pLAAtsnAmen?
Vul op de stippeltjes lijn een passende plaatsnaam in.
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SUDOKU

BoezzieBoezzie

Het is onmogelijk om jezelf te kietelen. Zelfs als je heel 
gevoelig bent voor kietelen, kan je jezelf nog niet ki-
etelen. Dit komt omdat de hersenen het gekietel kunnen 
voorspellen, bijvoorbeeld doordat je met je vingers naar 
de plek beweegt waar je wilt gaan kietelen. Omdat je 
hersenen van tevoren weten wat er gaat gebeuren en 
op welke plaats, zal je er nooit zo op reageren als wan-
neer iemand anders je zou kietelen.

Het kietelt niet

weetje!


