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van kopij verzamelen tot artikelen schrijven 
en van fotograferen tot de redactie verzorgen. 
Voor haar tomeloze inzet en inspiratie is 
ze – samen met haar man Piet – tot erelid 
van DLTC benoemd. We hebben een goede 
vriendin verloren, voor onze club een groot 
verlies. We gaan je missen! Wij wensen Piet en 
de kinderen veel sterkte toe! 

Tot slot moeten we ook denken aan de 
toekomst. Nieuwe en jongere bestuursleden 
zijn zeker welkom en nodig, wil onze 
vereniging het 100 jarig bestaan halen. En 
niet alleen bestuursleden zijn nodig, ook 
vrijwilligers! Een tennisvereniging drijft op 
vrijwilligers. Kom een handje helpen! Velen 
gingen je al voor en hebben zitting genomen 
in een commissie of werken mee aan de 
organisatie van bij sportieve en gezellige 
activiteiten. Ook al heb je in het verleden je 
steentje bijgedragen, je hulp en energie blijven 
meer dan welkom! 

Ik wens jullie een heel fijn en sportief seizoen 
toe en uiteraard veel leesplezier met dit  
Magazine! 

Met sportieve groet, 

Anke-Mare Haanstra
Voorzitter DLTC Drachten

Beste tennisleden van DLTC,

Het is een mooie nazomeravond en je kunt 
je haast niet voorstellen, dat de winter voor 
de deur staat. Nadal heeft net de zinderende 
US Open finale gewonnen en pakt de 
negentiende Grand Slam-titel en wonderkind 
Andreescu wint haar eerste titel bij de dames. 
Kiki Bertens heeft Nederland weer op de 
kaart gezet. Laat dat ook voor onze club een 
opsteker worden. 

Na vele jaren is het eindelijk weer gelukt, 
de Glossy is terug! Allereerst wil ik iedereen 
bedanken die heeft meegeholpen aan 
deze nieuwe digitale Glossy. Iedereen weet 
natuurlijk dat nieuws op vele mogelijkheden 
wordt verspreidt, denk aan onze website, 
nieuwsbrief per maand, facebook en 
Instagram. Maar voor de mensen die geen 
beschikking hebben tot deze mogelijkheden, 
willen wij toch het nieuws brengen door 
middel van onze Glossy. Ga er lekker voor 
zitten en geniet van de belevenissen van onze 
tennisvereniging. 

In dit voorwoord wil ik graag stilstaan bij het 
overlijden van Jantsje Kingma, op 73 jarige 
leeftijd. Jantsje heeft zich altijd met veel 
enthousiasme en plezier ingezet voor onze 
club. Veel van haar werk lag op het gebied 
van communicatie. Zo was ze jarenlang de 
stuwende kracht achter het clubblad, 
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  TENNISFAMILIE 
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René: “Ik vind het leuk om Michiel 
te zien spelen. Hij loopt op alles 
en haalt zo veel ballen dat ik me 
afvraag hoe lang ik de single nog 
van hem kan winnen… Het mooiste is 
dat we nu ook steeds beter samen 
kunnen tennissen, bijvoorbeeld tegen 
Wieger en Annewiek, Chandrika en 
Jacco of Berna en Aldert. 

Clubkampioenschappen weer samen!
Berna: ”Ik doe alleen de 
voorjaarscompetitie en de WWC. 
Dit jaar meegedaan met Gorredijk, 
Lauswolt en Beampipers, dat is dan 
ook wel genoeg. Heb ook nog genoeg 
andere dingen ernaast.”
Maar René en ik gaan sinds jaren 
de clubkampioenschappen weer samen 
doen.” 

Liever hockey dan tennis
Ilse: “Ik heb ook ooit getennist 
toen ik 6 jaar was. Dit heb ik een 

jaar gedaan, maar toen ging
ik op turnen.

Daarna gingen we verhuizen en het 
turnen in Drachten vond ik niet zo 
leuk. Een vriendinnetje van mij zat 
op hockey en dat leek me wel wat. In 
Leidschendam was daar echt een lange 
wachtlijst voor, maar hier kon ik 
meteen bij de Graspiepers beginnen. 
Dit doe ik nu al ongeveer 5 of 6 
jaar. Het enige tennis dat ik nu 
nog doe is samen met Michiel voor 
op straat, of met z’n allen op het 
tennisbaantje in het Slingepark.”

Rene: “DLTC is echt een fantastische 
club met vele mooie evenementen, 
competities, trainers en leden. Na 
een zware finaledag op het Boonstra 
toernooi met 4 wedstrijden op 
zondag, een weekje Slowakije met 
meer uren tennis dan slaap en 
spierpijn van het lachen of weer 
een mooie competitiedag ben ik 
altijd weer blij dat we hier naartoe 
verhuist zijn. 

Hoe begon het allemaal?
René: ”Ik tennis al vanaf de 
middelbare school, maar was de 
eerste jaren geen lid van een club 
en had ook geen les gehad. Tennissen 
deed ik meestal tegen mijn broer 
en een vriend. Serveren konden we 
allemaal niet, dus dat viel ons ook 
niet op. 

Uiteindelijk had ik alleen een goeie 
forehand, wat meestal wel genoeg was 
(toen had ik nog een goeie conditie 
en kon wel om m’n backhand heenlopen 
;-). Vanaf m’n 30e ben ik eigenlijk 
pas echt gaan tennissen bij een 
vereniging en ben toen ook best 
veel toernooien en competitie gaan 
spelen.

Berna: “Ik tennis vanaf mijn 
25e ongeveer. Daarvoor wel van 
jazzgymnastiek tot badminton 
gedaan en conditietraining achtige 
dingen, zoals Bewegen op muziek. 
Pas toen ik René leerde kennen en 
in Leidschendam woonde ben ik gaan 
tennissen.“

René: “We wonen nu 7 jaar in 
Drachten en zijn vanaf het begin bij 
DLTC lid geworden. We verhuisden 
in de zomer en de eerste paar keer 
dat we gingen kijken was er niemand 
op het park, het was helemaal 
uitgestorven; geen bardienst en geen 
tennissers.

Ik had net voor de verhuizing m’n 
knie verdraaid, dus de eerste 
maanden kon ik sowieso nog niet 
tennissen. 

Daarna begon de zondagavond tennis, 
dus daar ben ik toen begonnen. Dat 
was echt een groot succes om snel 
mensen te leren kennen en Pedro 
maakt daar iedere keer een feestje 
van! 
Nu speel ik in een paar competities, 
zowel in de zomer als de winter en 
ben blij dat er zo veel leuke mensen 
bij DLTC zijn om mee en tegen te 
tennissen.”

Basketbal of tennis?
Michiel: “Vanaf mijn zesde heb ik 2 
jaar getennist, maar omdat we meteen 
met normale ballen begonnen, waren 
er eigenlijk veel te weinig rally’s 
om het leuk te laten zijn. 

Daarna nog wat verschillende sporten 
gedaan en in Drachten vooral veel 
gebasketbald. Nu ben ik sinds een 
jaar of 3 weer gaan tennissen. 
Dat begon nogal slecht, want op de 
eerste training brak ik al mijn arm 
bij het (achteruit) inlopen… Na 
een paar maanden kon ik toen weer 
opnieuw beginnen, maar gelukkig is 
alles goed hersteld. Nu speel ik 
voor het tweede jaar competitie in 
een leuk mix-team en ook steeds wat 
meer toernooien.” 
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Bij de familie Meeuwisse tennissen ze bijna allemaal. 
Waarom ze tennissen, waarom de dochter niet tennist en 

wat ze allemaal doen met tennis, lees je hier!

  TENNISFAMILIE 

Bedankt DLTC!”
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Winnaars 2018 - 2019

Dames Dubbel 1  
1. Francis Welhuis, Gretha van Veen, 
   Jeltsje Jansma
2. Ydwine, Jestine en Boukje Gietema

Dames Dubbel 2  
1. Anneke Twijnstra,Mariska 
   Kuipers,Janneke Koonstra,Aukje 
   Hellinga
2. Geertje Rienks,Thiska Portena, 
   Ilse Zuidema,Lutine Hoekstra

Dames Dubbel 3  
1. Margriet Buma, Margriet Zeinstra,     
   Marielle Haveman 
2. Annelies Bouma, Goitske v/d Wal, 
   Bea Jalvingh

Dames Dubbel 4  
1. Sabina Dam, Trienke Zuiderveld  
2. Aukje Simonides, Sjoukje Douma

Dames Dubbel 5  
1. Daphne v.Roosmalen, Hilde Busman
2. Coby Faber, Carin Samplonius

Heren Dubbel TOP  
1. Dennis Jansen, Peter Nijenhuis, 
   Daan Haspels
2. Rinze Walsma, Bart Veenstra, 
   Lars Wissels

Heren Dubbel 1  
1. Jan de Groot, Jaring v/d Zee, 
   Gerard de Jong  
2. Willem Kloosterman, Jan Viersen

Heren Dubbel 2 
1. Albert Riemersma, Pieter Talsma
2. Martin v. Veen, Eddie Sikkes, 
   Jan Koehoorn, Gerrit de Bruin

Heren Dubbel 3  
1. Ype Tiekstra, Wolter Tiekstra,  
   Gerben Kooistra
2. Marvin Hebbink, Anton Pavlik

Heren Dubbel 4  
1. Ben Spall, Piet de Meer
2. Ton Renckens, Bert van Sloten

Gemengd Dubbel 1  
1. Jestine en Ydwine Gietema, Rinze Walsma
2. Monika Stoffels, Janneke Koonstra, Karel Blaauwbroek, Andries v/d Velde

Gemengd Dubbel 2  
1. Sietske Roelinga, Martin Sijtsma
2. Janny Wiersma, Jan Boonstra

Gemengd Dubbel 3  
1. Berna Meeuwisse, Peter de Roo
2. Mariette Wagenaar,Janneke Plantinga,Johan Wagenaar,Albert Riemersma

Gemengd Dubbel 4  
1. Margriet Zeinstra, Martien Koonstra, Pieter Kuipers, Edwin Hoekstra
2. Ria Dijkstra, Martijn Hoekstra

Algemene informatie
- Per winterseizoen(okt. t/m maart) speelt u 10 wedstrijden van 
  max. 1,5 uur.
- Elke poule wordt op sterkte ingedeeld.
- De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag en/of zondag tussen 
  12.00 – 18.00 uur.
- Je kan deelnemen aan verschillende categorieën: Heren Dubbel / 
  Dames Dubbel / Gemengd Dubbel.
- Aan het eind van het seizoen promoveren de 2 hoogst geëindigde  
  teams naar een hogere klasse.
- Aan het eind van het seizoen degraderen de 2 laagst geëindigde 
  teams naar een lagere klasse.
- Per koppel ontvangt u een blik ballen.

Inschrijfformulieren zijn aanwezig in de hal van de kantine van 
DLTC.

Meer informatie: https://www.winterweekendcompetitie.nl
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MAAK KENNIS MET TENNIS (MKMT) 

Maria Rozenboom
Gastvrouw MKMT

Even voorstellen: 
Maria Rozenboom. 

Maria is gastvrouw voor de Maak 
Kennis met Tennisleden. Ze maakt 
ze wegwijs op het park en binnen 
onze vereniging. 

Hoeveel Maak kennis met Tennis-
leden heb je al geholpen met hun 
vragen?
Ongeveer 6 mensen. 

Wat voor vragen worden er 
gesteld?
- Hoelang duurt het voor de 
pasjes er zijn?
- Hoe werkt het afhangen?

Waarom ben je gastvrouw geworden?
Toen ik zelf begon merkte ik 
dat ik niet op al mijn vragen 
antwoorden kon vinden en ik ook 
niet wist waar ik ze kon vinden, 
voor mij zou een aanspreekpunt 
toen heel veel geholpen hebben.

Wat is jouw (beste) advies voor 
nieuwe leden?
Neem les en blijf lessen, maar 
ga daarnaast veel uren maken 
op de baan, daar leer je het 
meeste van. Ga meedoen met 
tossen, zondagavondtennis, 
lesserstoernooi en/of 
competities. Zo leer je ook 
andere mensen kennen.

Voor vragen of informatie, stuur 
Maria een mailtje: mkmt@dltc.nl.

De GASTVROUW
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OPEN DAG 30 MAART 2019 

Wat was het een prachtige, zonnige dag op 30 maart. 
Veel enthousiaste (nieuwe) leden kwamen naar onze 
club om te kijken, voor het volgen van de clinics of voor 
meer informatie.  Ook was dit hét moment om je in te 
schrijven als regulier lid of voor een mooi aanbod van 
Maak kennis met Tennis. In totaal hebben bijna 40 
mensen zich aangemeld voor lessen. Niet alleen op de 
Open dag, ook de dagen ervoor waren er al een aantal 
mensen die zich ingeschreven hebben. Deze mensen 
waren enthousiast geworden door de advertentie en/of 
de billboards (die overal in Drachten hingen) en hebben 
zich meteen ingeschreven. Welkom nieuwe leden! 
Veel tennisplezier. 

Kickoff training  
Dit jaar voor het eerst de mogelijkheid voor een kickoff 
training. Dit was een groot succes, met een opkomst 
van een heleboel leden.  Jort gaf training aan meerdere 
competitieteams; netspel, tactiek en positiespel werden, 
in een uur tijd, aangescherpt.  

Senioren clinic 
Om de 20 minuten werd er een tennis clinic 
georganiseerd door Arjan. Dit heeft ertoe geleid dat 
mensen overtuigd werden om lid te worden van de club. 

“Gezellige club, mooi clubhuis.”

Junioren clinic
Ook voor de jongeren werden clinics georganiseerd. De 
kinderen waren blij, Niels was enthousiast en de  ouders 
waren tevreden. Een geslaagde clinic, wat ook nieuwe 
leden voor de jeugd opgeleverd heeft.

“Veel mensen die je niet bij een tennisclub 
verwacht. Leuk om te zien.”

Open dag 2020:
zaterdag 28 maart 2020

DLTC MagazineDLTC Magazine
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Hallo, ik ben Denise Oorlog. 

Ik heb in het voorjaar met 
ons team meegedaan aan 
de groene competitie. We 
speelden uitwedstrijden en 
thuiswedstrijden. We werden 
overal heel goed ontvangen met 
fruit en meer lekkers. Super 
gezellig overal! 

Ons team bestaat uit: Sofie 
Hofkamp, Femke van der Burg, 
Guido Palsma, mijn broertje 
Christiaan Oorlog en ik. We 
hebben mooie wedstrijden en 
krachtige tegenstanders gehad. 
Uiteindelijk hebben we alle 
wedstrijden gewonnen. 

Het bleef spannend tot het eind 
omdat er nog 2 teams waren die  

alles begonnen te winnen. 
Gelukkig verloren ze van ons.

Gelukkig speelden wij onze 
laatste wedstrijd thuis en werden 
we thuis kampioen met 5 punten 
voor op nummer 2: De Greveling. 
Oldeboarn werd 3e. 

Omdat we kampioen waren geworden 
kregen we allemaal een lekker 
taartje en een grote bos bloemen 
van Auke namens DLTC.

Uitslagen 
DLTC – Ten Woude : 6 - 0
ATW – DLTC   : 1 - 5
Smalhorst – DLTC : 2 - 4
Gorredijk – DLTC : 1 - 5
DLTC – De Greveling: 4 - 2
DLTC – Oldeboarn : 6 - 0 
DLTC – Lauswolt :  5 - 1
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JEUGD

Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Daardoor 
leren ze het spel razendsnel spelen. Vier kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: 
blauw, rood, oranje en groen. Bij iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en 
balsoorten.

Groen
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10 
t/m 12 jaar oud. Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te 
bestrijken. Er wordt dan ook op een ‘hele baan’ getennist. Bij de dubbels wordt er 
gespeeld in het dubbelveld, dus inclusief de tramrails. Technieken, tactieken en atletische 
vaardigheden worden in deze fase verder ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat 
langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds belangrijkere rol. De Tenniskids 
competitie die bij deze fase hoort is de Groene competitie. De groene toernooitjes die 
worden georganiseerd zijn vaak over meerdere dagen verspreid. Tevens zijn groene 
toernooitjes soms gekoppeld aan een open jeugdtoernooi. Er wordt in groen gespeeld 
met een langzame groene bal die geschikt is voor tennis op een hele baan en met een 
racket dat tussen de 63,5 en 66 cm lang is.

vlnr: Christiaan Oorlog, Denise Oorlog, Sofie Hofkamp, 
Femke van der Burg, Guido Palsma

Eerste keer groen, gelijk ongeslagen kampioen!
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Al 48 jaar wordt het supergezellige 
Pinkstertoernooi met veel plezier 
georganiseerd., bij DLTC Dit jaar lag de 
organisatie geheel in de handen van een 
compleet nieuw team. 
November was het startsignaal voor de 
organisatie; de inschrijving van het toernooi. 

Voor dit jaar hadden we zelfs besloten 
om categorie 2 toe te voegen. Gelukkig 
heeft de KNLTB onze inschrijving volledig 
gehonoreerd, waardoor we definitief konden 
starten met de voorbereidingen. 

Een plan van aanpak werd opgesteld en 
de commissie werd onderverdeeld van 
de organisatie van de wedstrijden tot de 
organisatie van ontbijt, bar en avondeten. 

De organisatie stond en de tijd was 
aangebroken om het toernooi onder de 
aandacht te brengen bij de spelers. Oud 
spelers werden gemaild en posters en 
flyers werden opgehangen bij omringde 
tennisverenigingen. Al snel volgden de eerste 
inschrijvingen en ook dit jaar weer vanuit 
het buitenland. De organisatie volgde het 
op de voet. Het was ook spannend voor het 
nieuwe team, want alles was nieuw en af en 
toe ontplofte de app groep met vragen. “Help 
hoe moeten we dit doen?” De laatste weken 
voor het toernooi werden overuren gedraaid 
om alles rond te kunnen krijgen. 

DLTC was klaar om de 270 spelers te 
verwelkomen op het park. Het park was 
gereed; de banen en de camping voor tenten, 
caravans en campers. In totaal hadden 76 
spelers zich opgegeven voor de camping. 
De camping blijft ieder jaar groeien, dus het 
was dit keer een kleine puzzel om iedereen 
een goede plek te geven. De camping werd 
op donderdag al geopend door onze trouwe 
bezoekers uit Woerden. 

Op vrijdag 7 juni was het dan zover en 
arriveerden de eerste spelers voor zijn 
of haar wedstrijd. Spelers kwamen overal 
vandaan; Duitsland, Zoetermeer, Den-Helder, 
Amsterdam, Woerden, Hoorn, Maastricht, 
Groningen en Friesland.

Tennisspektakel bij het Pinkstertoernooi 
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ACHTER DE SCHERMEN

DLTC deed zelf mee met 60 spelers. De groep 
uit Zoetermeer die al vele jaren aanwezig zijn, 
was uitgegroeid tot 46 deelnemers. 

Op zaterdag moesten we, helaas, een aantal 
wedstrijden in de hal spelen vanwege de 
regen. Elk uur werd aandachtig gekeken 
op Buienrader en de banen werden droog 
gemaakt, want we wilden natuurlijk zo snel 
mogelijk buiten door. Gelukkig vonden de 
spelers het niet zo erg om te wachten, want 
op een groot scherm in de kantine werd 
de finale van Roland Garros uitgezonden 
en de Formule 1. De laatste spelers gingen 
uiteindelijk om half 12 ‘s avonds de baan op. 

En omdat we toen nog niet genoeg regen 
hadden gehad, gingen de sproeiers aan, want 
we waren vergeten de sproei-installatie uit te 
zetten.
De banen waren tot en met maandag het 
strijdtoneel in diverse categorieën. We 
hebben veel spannende wedstrijden gezien 
met verrassende uitslagen en winnaars.  

Het gehele toernooi was een samenkomen 
van onderlinge sportiviteit en gezelligheid. 
De organisatie kijkt dan ook terug op een 
succesvol toernooi en volgend jaar weer 
terug! 
Dankjewel! 

Wedstrijdcommissie Pinkstertoernooi

DLTC MagazineDLTC Magazine



Met ingang van afgelopen zomer ben ik (Martijn Hoestra) lid van het bestuur van DLTC. Ik ben in het 
najaar van 2008 gestart met ‘Maak-kennis-met-tennis’ samen met mijn vriendin Ria. Sindsdien zijn we 
beide lid van DLTC. We wonen samen in Drachten en hebben twee dochters Amber en Emma. Ook die 
proberen we regelmatig mee te nemen naar de baan. Ik doe mee met de wintercompetitie en de voor- en 
najaarscompetitie.
Ik ben geboren en getogen in Drachten. Sinds kort ben ik mede-eigenaar van BTER Financieel, gevestigd aan 
de Zuiderhogeweg, dus heb ik ook mijn werkplek dichtbij huis.
In het bestuur komt het clubwerk onder mijn hoede. Ik hoor vaak dat het lastig is om vrijwilligers te krijgen 
voor clubwerk. Bardiensten blijven vaak onbezet en ook voor commissies en activiteiten staan mensen niet 
vooraan. Maar zonder de inzet van onze leden kunnen we niks. Ik hoop dat ik iedereen ertoe kan verleiden om  
een steentje bij te dragen.

Laten we er samen een gezellige, sportieve én financieel gezonde club van maken! 
Heb je vragen over of suggesties voor het clubwerk, neem dan gerust contact met mij op.

Mijn naam is Jannie Alkema - van der Werff. En heb al een respectabele leeftijd.

Ik heb twee dochters van 27 en 28.

Ik ben geboren op Vlieland en woon sinds vier jaar hier in Drachten samen met mijn man.

Ik ben vanaf begin januari werkzaam bij DLTC. Voor de meeste mensen ben ik al een bekend 

gezicht achter de bar. Ik draai de ochtenden. En straks vanaf 1 oktober ook de dinsdag en 

de donderdagmiddag.

Ga met plezier naar mijn werk. En hoop dat nog een hele tijd te doen.

VAN HET BESTUUR!
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NIEUWE BESTUURSLEDEN!

Mijn naam is Janet Veld en ik ben al een 

aantal jaren lid bij DLTC. Destijds dacht 

ik ’hoe moeilijk kan tennis nu zijn? ‘ en 

begon dan ook enthousiast een balletje te 

slaan. Maar… de ballen gingen vervolgens 

alle kanten uit behalve netjes over het 

net. Training was dus geen overbodige 

luxe. Daarom via Maak Kennis Met Tennis 

en een aantal jaren training nu dan toch 

het spelletje een beetje onder de knie 

gekregen. Sinds een paar jaar doe ik mee 

aan de voorjaarscompetitie en ’s zomers aan 

verschillende toernooien meedoen vind ik 

ook een leuke bezigheid.

Met nog een paar enthousiaste DLTC’ers zit 

ik nu al een aantal jaren in de commissie 

om de clubkampioenschappen te organiseren.

Een mooie clubtennisweek zo aan het einde 

van het zomerseizoen, waar we met elkaar 

de schouders eronder onder zetten om iets 

meer te organiseren dan alleen mooie tennis 

wedstrijden. Door de leden, voor de leden…

hoe mooi is dat!

Recentelijk heb ik mij aangemeld bij het 

bestuur. Al eerder was er een nood oproep 

onder de leden gedaan om het bestuur 

te komen versterken. Ook hierin zitten 

enthousiaste DLTC’ers maar die kunnen 

het niet alleen. Juist nu de vereniging 

voor grote uitdagingen staat om een mooie 

vereniging te kunnen blijven is ieders hulp 

en inzet meer dan welkom.

DLTC, De Leukste Tennis Club; met elkaar 

kunnen we ervoor zorgen dat dit in de 

toekomst ook zo blijft.

Martijn Hoekstra
BESTUURSLID CLUBWERK

CLUBWERK@DLTC.NL

Albert Buist 
BESTUURSLID PARKBEHEER 

Janet Veld
ALGEMEEN BESTUURSLID 

Jannie Alkema - van  der Werff
DLTC MEDEWERKER 

Veertig jaar heb ik (Albert Duist) in het 

onderwijs gewerkt en sinds een jaar ben 

ik met pensioen.  Nu is er meer tijd voor 

liefhebberijen als fietsen, fotograferen, 

tuinieren, muziek luisteren, lezen, 

tennissen en wandelen. Wat het wandelen 

betreft, samen met mijn vrouw heb ik een 

lange afstandswandeling ontwikkeld: het 

Groninger Borgenpad. Een cultuurhistorische 

wandeling van 240 km door de provincie 

langs alle zestien borgen. Lekker aan de 

wandel en tegelijkertijd wat opsteken 

over de geschiedenis van de streek, dat 

vinden we beiden leuk. Als je niet weet wat 

borgen zijn, kijk op onze website van het 

Groninger Borgenpad. 

Naast de liefhebberijen wil ik me ook weer 

inzetten voor DLTC. Een prachtige club van 

bijna 100 jaar! Met het bestuurswerk ben 

ik niet onbekend.  Een aantal jaren was ik 

voorzitter en als bestuurslid introduceerde 

ik de online inschrijving op bardiensten. 

De invulling van de bardiensten is vaak 

moeilijk rond te krijgen, toch willen we 

allemaal graag een drankje na afloop van een 

potje tennis. 

Nu ga ik binnen het bestuur het parkbeheer 

onder mijn hoede nemen. We hebben een groot 

park waar voortdurend onderhoud nodig is. 

DLTC heeft niet de middelen om van alles 

uit te besteden en de groundsman heeft 

een beperkt aantal uren. Gelukkig zijn er 

leden die ook veel werk verzetten, soms 

al jarenlang.  Deze groep heeft dringend 

uitbreiding nodig om het terrein goed te 

onderhouden, zodat we trots kunnen blijven 

op ons mooie park.  

DLTC MagazineDLTC Magazine
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MAAK KENNIS MET... 
 

Wat is je naam?
Edwin Hoekstra

Hoe oud ben je?
Al 10 jaar 29!

Wat doe je voor werk?
Beveiligingsbeambte; mobiele 
surveillance

Wat zijn je hobby’s?
Sporten; tennissen, hardlopen 
(voorheen ook voetbal, zaalvoetbal 
en squash)

Verliefd, verloofd, getrouwd, 
alleenstaand of …?
In privéleven getrouwd. Bij de 
tennis vrijgezel, dus iedereen mag 
met me tennissen ;)

Hoelang tennis je al?
Bijna 4 jaar.

Waarom tennis je?
Door een blessure bij voetbal, zijn 
we gaan tennissen. En ik moet zeggen 
dat het best wel verslavend is.

Gemengd dubbel - Herendubbel/  
Damesdubbel of enkelen?
Helaas te weinig aan het enkelen. 
HD is het moeilijkste. GD is het 
gezelligst en dus tot nu toe mijn 
favoriet! 

Backhand of forehand?
Een winnaar slaan met mijn 
enkelhandige backhand geeft zoveel 
meer vreugd. 

Sta je liever rechts of links op het 
veld?
Hangt van mijn partner af. Met mijn

linkshandige tennispartner kan ik op 
rechts staan en anders op links (en 
bij het net!)

Wat kunnen mensen van jou leren?
Aangezien ik nog maar kort op tennis 
zit, kan ik nog veel van andere 
mensen leren!

Wat wil je bereiken in je leven/met 
tennis?
Dat ik nog veel tegenstanders, met 
een glimlach, het moeilijk mag 
maken!

Wie moeten wij de volgende keer 
interviewen?
Chandrika van der Meulen

EDWIN HOEKSTRA

Xpressive kappers is een moderne, 
gezellige, laagdrempelige kapsalon 
voor jong en oud. We blijven altijd 
op de hoogte van trends en nieuwe 
technieken. Hiervoor volgen we 
trainingen in binnen- en buitenland.

IN DE SPOTLIGHT!

Xpressive Kappers
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“Ik mIs de BedrIjvencompetItIe, 
dat was zo leuk!”

Sigrid Meines vertelt: 
“13 Jaar geleden kreeg ik de kans 
om een ruimte te huren bij een 
beautycentrum in Drachten. Ik werkte 
bij een geweldige salon, maar heb toch 
mijn droom gevolgd. Ik had het geluk 
aan mijn zijde en het liep vrijwel 
direct goed. Na een kleine 2 jaar kreeg 
ik mijn eerste collega (werknemer). Na 
een jaar nog één. Toen werd de 14 m2 
toch echt te klein. Er kwam een pand 
vrij op het Moleneind. Het was een gok, 
want ik wist dat de vaart er weer in 
zou komen, maar een jaar later was het 
dan toch zover. We waren enorm blij 
dat de klanten bleven komen, ondanks 
de niet al te goede bereikbaarheid. 
Inmiddels zijn we uitgebreid tot een 
geweldig team. We werken met 8 dames in 
de kapsalon, waarvan 2 meiden die hun 
opleiding bij ons volgen en bijna klaar 
zijn. Ook hebben we een zelfstandige 
schoonheidsalon ‘Intens’ bij ons in het 
pand en eens per maand komt Yvonne Ziel 
pmu (permanente make up). We hebben het 
zo leuk met zijn allen. We zijn een 
hecht team. 

In mijn vrije tijd doe ik aan tennis. 
Wat ik zo leuk vindt aan tennissen? De 
gezelligheid. Je leert altijd nieuwe 
mensen kennen. Het is voor mij echt een 
uitlaatklep… Je bent nergens anders met 
je hoofd, dan bij de bal.

Ik tennis nu ruim 4 jaar en vind het 
geweldig. Ik denk dat ik wel 5 á 6 uur 
per week tennis, als het me allemaal 
lukt naast mijn werk en gezin. Ik vind 
het heerlijk en wil steeds beter worden  
:-).

Ik tennis in Beetsterzwaag, omdat ik 
van oorsprong uit Beetsterzwaag kom en 
nu in Lippenhuizen woon. Lauswolt is 
daarom voor mij het dichtste bij. In de 
winter kom ik bij DLTC. Ze vroegen mij 
te sponsoren en ik vind het leuk om een 
steentje bij te dragen aan deze club. 
Naast het sponsoren van DLTC (onder 
andere de poffertjes bij de Open Dag) 
sponsor ik ook Stichting Haarwensen, 
omdat ik het prachtig vind wat deze 
stichting doet.”  

“Ik vInd dat dltc goed actIef Is met de sponsorIng. Ik vInd mevrouw malhoe ook een 
echte topper hoe zIj alles regelde voor mIj met de open dag en de poffertjes.”

DLTC MagazineDLTC Magazine
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LEDENADMINISTRATIE

Het is alweer 5 jaar geleden dat ik 
de ledenadministratie bij DLTC heb 
overgenomen.
Hierbij verzorg ik niet alleen de in- 
en uitschrijvingen, maar verwerk ik 
ook alle mutaties ten behoeve van de 
ledengegevens.

Webbased administratiesysteem
Inmiddels is er een prachtig webbased 
administratiesysteem, waardoor het 
voor mij mogelijk is om te allen 
tijde mutaties door te voeren. Schroom 
dan ook niet om mij op de club aan 
te spreken voor het muteren van 
bijvoorbeeld telefoonnummer, naam of 
mailadres.

Vooral de laatste is een belangrijke 
voor de club en de KNLTB. Het 
mailadres wordt namelijk gebruikt 
voor bijvoorbeeld mails ten behoeve 
van clubwerk, dit mooie clubblad, 
maar ook voor het inloggen van de 
bardienstplanner en de site van 
toernooi.nl ben je een mailadres 
benodigd.Je mag mij hier natuurlijk ook 
over mailen op onderstaand mailadres.

Opzeggingen
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari 
t/m 31 december en elk lidmaatschap 
wordt stilzwijgend verlengd met een 
kalenderjaar.

De opzegging dient uiterlijk 1 december 
2019 schriftelijk gemeld te worden bij 
de ledenadministratie, dit mag zowel 
per mail als per post.

KNLTB, tijdelijke pas
Komend jaar worden er geen nieuwe 
KNLTB passen uitgegeven.

De huidige pas staat geen jaartal op 
en is, zoals het nu staat, geldig van 
1-1-2019 tot en met 31-12-2020. Gooi je 
KNLTB pas dus niet weg aan het einde 
van dit seizoen! 
Mocht je je KNLTB pas kwijtgeraakt 
zijn, of doet de magneetstrip het 
niet meer, dan kun je en nieuwe KNLTB 
pas aanvragen. Een nieuwe KNLTB pas 
kost € 7,00, dit bedrag zal door de 
penningmeester worden geïnd. 

Ter overbrugging kan er gebruik worden 
gemaakt van een tijdelijke pas. Deze 
pas is persoonsgebonden en dient 
bij afgifte van de KNLTB pas weer 
ingeleverd te worden.
Er wordt geen KNLTB pas uitgegeven 
wanneer er geen pasfoto is aangeleverd.

Voor alle vragen en/of opmerkingen 
kun je mij bereiken via de volgende 
gegevens:

DLTC 
t.a.v. Ledenadministratie
De Folgeren 10 A 
9207 AB   DRACHTEN

ledenadministratie@dltc.nl
06-42245171

Sportieve groet,
Annelies Bouma
Ledenadministrateur DLTC
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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.

* 2  oktober  * 1  januari

*  november  *    februari

* 2  november  * 2  februari

* 1  december  * 1  maart

aanmelden via:                                                 

In de tennishal van DLTC in Drachten

• Iedereen is welkom, ook niet DLTC-leden
• Voor alle niveaus
• Sportief uitdagend en gezellig

Aanvang: 18.00 uur, 15 minuten eerder aanwezig zijn
Einde: 22.00 uur, met na afloop prijsuitreiking en

vrijblijvende nazit.
Kosten: € 5,- per persoon.

Aanmelden via:

Seizoen 2019-2020

· 20 oktober
·    10 november
·   24 november
·    08 decemberD

at
a ·   19 januari

·     02 februari
·      16 februari
·     15 maart


