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Ook op de spontane toernooitjes 
werd flink ingeschreven. Goed om 
jullie weer terug te zien met een 
racket in de hand. 

Het coronavirus is echter nog niet 
weg. Daarom moeten we de richtlijnen 
rondom hygiëne en afstand blijven 
volgen, hoe lastig het soms ook 
is. Laten we daar met elkaar 
scherp op blijven! Het is voor 
de gezondheid en veiligheid van 
iedereen essentieel. Inmiddels is de 
“voorjaars”competitie van de KNLTB 
in september gestart. Een kleine 
20 teams van DLTC doen daaraan 
mee. En binnenkort beginnen ook de 
clubkampioenschappen! Wie worden de 
kampioenen van 2020? Eind september 
weten we het.

En dan begint het winterseizoen 
alweer. Niet te geloven dat het over 
enkele weken zover is. 
Ik wens jullie zowel op het gravel 
als in de hal een heel fijn en 
sportief seizoen toe. 

Veel leesplezier met de tweede 
editie van ons glossy magazine!  

Met sportieve groet,
Anke-Mare Haanstra
Voorzitter DLTC Drachten

Beste tennisliefhebbers,

Wat een vreemd en bijzonder 
jaar is dit toch. 2020 Zal 
later ongetwijfeld in de 
geschiedenisboekjes terecht komen 
door de uitbraak van corona en wat 
dit allemaal tot gevolg had in onze 
samenleving.

Ook voor DLTC is het zomerseizoen 
totaal anders gelopen dan in 
vorige jaren. Iedereen stond 
in de startblokken voor de 
voorjaarscompetitie en de Open 
Tennisdag en toen stond ineens alles 
stil. Het tennispark moest gesloten 
worden en alle activiteiten werden 
afgeblazen. We stonden als bestuur 
voor hele lastige beslissingen; 
daarbij hebben we continue de 
overheidsmaatregelen en richtlijnen 
van de KNLTB gevolgd. Er kwam in die 
tijd heel veel op ons af en ik wil 
daarom hierbij het bestuur specifiek 
bedanken voor hun inzet.

Gelukkig bleek tennis een sport die 
relatief veilig beoefend kan worden 
en dus mochten we in juni weer de 
baan op. Daar had iedereen veel zin 
in. De eerste dag was het dringen 
om een uurtje te kunnen spelen. 
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  TENNISFAMILIE 
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Dit is inmiddels alweer 5 jaar geleden, 
maar het zit diep geworteld.” 

DoelenDoelen
Het doel van Jannie: mentaal sterker 
worden! Maar of dat mogelijk is bij 
tennis…? 

Het doel van Ben heeft hij al bereikt: 
met Sjirk de HD5 winnen met de 
clubkampioenschappen. Dit jaar gaat hij 
de clubkampioenschappen weer met Sjirk 
samen doen. Of ze dit jaar weer winnen, 
weten we eind september.

Jannie en Ben geven aan dat ze het fijn 
vinden dat de clubkampioenschappen door 
gaan. Jannie gaat, waarschijnlijk, ook 
meedoen in de DD5. 

Ben: “We hebben laatst weer een keer 
samen getennist en toen hadden we 
wel het gevoel dat we ons niveau wel 
bereikt hebben. Veel beter zullen wij 
niet worden. Dit is het wel en dit 
vinden we ook goed zo.“

Hoe het allemaal begon…Hoe het allemaal begon…
Ben: “Gaan we eerlijk vertellen hoe 
we begonnen zijn of slaan we dat stuk 
over…?” Jannie: ”Eerlijk vertellen? Is 
er een geheim dan…dat was ik alweer 
vergeten.” Ben geeft aan dat ze de 
eerste keer gingen tennissen op de baan 
van de Beampipers. Ze waren daar niet 
lid, dus waren ze er ‘illegaal’. Ze 
zijn daar toen ook weggestuurd, wat ze 
ook wel logisch vonden. Ben: “We waren 
nog jong, dus dan denk je daar niet 
over na.”

Jannie: “Maar waarom zijn we begonnen 
met tennissen? Ik woonde in Groningen 
en toen we gingen samenwonen, zijn 
we naar Drachten verhuisd. Ik kende 
hier niemand en we wilden graag samen 
een nieuwe sport gaan doen. Ben ging 
regelmatig met vrienden in de Trisken 
tennissen op een asfaltbaan en dat von-
den we wel leuk. Dus toen gingen we 
samen op tennis. We wilden beginnen 
met Maak kennis met tennis bij DLTC, 
maar dat begon nog niet, daarom zijn 
we eerst in Oudega gestart met lessen. 
Doordat een nicht en vrienden daar 
al tennisten. We kregen daar les van 
Stefan (Deinum), wat nu ook een goede 
vriend van ons is. Uiteindelijk zijn we 
ook bij DLTC begonnen en waren we lid 
bij zowel Oudega als bij DLTC. Bij DLTC 
kregen we les van Jort. Van zowel Jort 
als Stefan hebben wij erg veel geleerd.

Ben: “We hebben altijd gezegd als er 
kinderen zouden komen, dan zouden we 
niet meer bij beide verenigingen lid 
zijn. Dus toen de kinderen kwamen 
hebben we voor DLTC gekozen, ook omdat 
daar steeds meer vrienden van ons 
gingen tennissen.”
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Jannie en Ben, wie kent ze niet? De tennistoppers van 
DLTC! Zijn ze ooit bij DLTC begonnen of (stiekem) bij 
een andere club…? Je leest het hele verhaal hier!

  TENNISFAMILIE 
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Jannie: ”Toen wij begonnen met 
tennissen, gingen we weleens 
zondagavond tennissen. Wanneer we dan 
naar de mannen  in de hoogste poule 
keken, dan wilden wij dat niveau 
ook heel erg graag halen. We zeiden 
tegen elkaar: ‘Als wij ooit zo kunnen 
tennissen, dan zijn we tevreden’. Nu 
tennissen we vaak met deze mannen.” Dus 
hebben ze dat niveau zelf ook bereikt 
:-) (redactie).

“Wij hebben alletwee 
geen balgevoel”

Beide geven aan dat ze niet heel erg 
goed in tennis waren. Dit was de eerste 
keer dat ze een balsport deden. Ben: 
“Daardoor hebben we geen balgevoel. Dat 
merken we nog steeds wel. In sommige 
dingen worden we echt niet beter, omdat 
we dat gevoel missen.”

Jannie: “Alles is wel een beetje te 
leren, toen ik begon met tennis kon ik 
er helemaal niets van. Stefan gaf ons 
toen les en die zei ook weleens dat ik 
heel vaak in de lucht sloeg of veel 
missloeg. Ik dacht vaak dat ik beter 
kon stoppen. We hebben daarna heel 
veel geoefend, steeds hetzelfde trucje 
uitvoeren, dat wat je geleerd hebt, 
hierdoor hebben we het spelletje ons 
eigen gemaakt.”

Hoewel ze samen niet meer veel 
wedstijden en/of toernooien spelen, 
gaan ze vanaf komend seizoen samen 
meedoen met de Winterweekendcompetitie.

De theorie van Ben is: zolang de vrouw 
beter is dan de man, dan gaat het goed 
samen. Daarom vormen ze zo’n goed team 
op de baan :-).

Jannie geeft aan dat ze het samen 
spelen zelf verpest hebben door, vanaf 
het begin, alles samen te spelen.
Jannie: “Elk GD toernooi, competitie, 
WWC, alles wat we konden spelen deden 
we samen. Ik tennis dan met een 
sportleraar en ik ben mentaal minder 
sterk, dus dan hoeft hij maar 1 ding te 
zeggen of een verkeerde blik…. Al doet 
hij nog zo zijn best, ik  zie het aan 
hem en dan word ik helemaal onzeker.” 
Ben: “Hoe meer we samen speelden, hoe 
slechter we gingen spelen.”  
Jannie: “Soms speel je een slechte 
wedstijd en dan ben je het thuis weer 
vergeten. 

Maar als je samen hebt gespeeld, kun je 
er thuis in blijven hangen. Dat is wel 
het nadeel van samen spelen.” Ben: “Aan 
het begin waren wij ook iets te sociaal 
op de baan; we hadden hele gesprekken 
van te voren. Nu doen we dat niet meer 
zoveel. Wel spelen we altijd eerlijk, 
bij twijfel doen we een punt over.”

Jannie: “Ik vergeet nooit meer een keer 
bij het Pinkstertoernooi, in de enkel 
5. Ik had de 1e wedstrijd gewonnen. 
In de 2e wedstrijd had ik de 1e set 
gewonnen, de 2e set was voor haar. 
Toen moesten wij de 3e set spelen; 
ik kwam met 5-0 voor. Zij beukte 
heel hard en ik speelde alles netjes 
terug. Zij heeft toen heel veel ballen 
uitgeslagen, waarvan ik twijfelde of 
hij uit was, maar dat ik dan toch maar 
terug sloeg. Zelfs haar vriend zei op 
een gegeven moment dat ik best wel 
ballen uit mocht geven. Nu weet ik 
wel beter… Uiteindelijk heeft zij de 
volgende wedstrijd ook een 3 setter 
gespeeld en ik dacht: dat had ik ook 
kunnen zijn… 
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WINTERWEEKENDCOMPETITIE  ABD-RENAULT WINTER WEEKEND COMPETITIE
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Winnaars 2019 - 2020

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

Dames Dubbel 2  
1. Margriet Buma, Margriet 
Zeinstra, Marielle Haveman
2. Janneke Plantinga, Wendy 
Dijkstra, Korry Hartmans

Dames Dubbel 3  
1. Beatrice Demmer, Christina 
Struijk, Annemarie Binsma
2. Renske Borger, Gaike v/d Meer

Dames Dubbel 4  
1. Maria Rozenboom, Sigrid Meines, 
Hilde Busman
2. Renske Anjema, Wieke Kiers, 
Mirjam v/d Markt

Dames Dubbel 5  
1. Laura Wiersma, Anja Dikkens
2. Daphne van Roosmalen, Ellen de 
Vries

Heren Dubbel TOP  
1. Richard de Vries, Alfred Veldman, 
Wieger Prins
2. Rinze Walsma, Bart Veenstra, Lars 
Wissels

Heren Dubbel 1  
1. Hylke Simonides, Barry Kampstra, 
Jan Willem ten Hove  
2. Ron Boonstra, Harry v/d Witte

Heren Dubbel 2 
1. Anand Malhoe, Sibold Brouwer
2. Tymen v/d Meer, Jan Adriaan van 
Helden

Heren Dubbel 3  
1. Edwin Nijp, Duc Hoang
2. Bram en Pedro Verhoeckx

Heren Dubbel 4  
1. Peter en Jeffrey Harkema
2. Aschwin Gerdez, Andre Kuijper

Gemengd Dubbel 1  
1. Anneke Bakker, Jannie Sloot, Jan Koehoorn
2. Jestine en Ydwine Gietema, Rinze Walsma

Gemengd Dubbel 2  
1. Dea Dijkstra, Jacob Douma
2. Berna Meeuwisse, Peter de Roo

Gemengd Dubbel 3  
1. Mariska v/d Engel, Bram Verhoeckx
2. Titia Lolkema, Roelof Riemersma, Pedro Verhoeckx

Gemengd Dubbel 4  
1. Dominique en Huub Rombouts
2. Monique Hoekstra, Jeroen Kieneker, Casper
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Per seizoen 2020-2021 heeft de winterweekend competitie 
een nieuwe sponsor:

De adviseurs (Martijn Hoekstra en Bas Terpstra) van BTER 
financieel geven je op persoonlijke en laagdrempelige 
wijze een compleet hypotheekadvies. Zo weet jij precies 
waar je aan toe bent. Dat is erg fijn als je een grote 
financiële beslissing moet nemen. Binnen de adviezen staan 
jouw belangen voorop en de samenwerking met jou is onze 
belangrijkste prioriteit. Als klant kun je er volledig op 
vertrouwen dat alles op tijd en goed geregeld wordt.

Contact verloopt via de telefoon, e-mail of WhatsApp en 
afspraken zijn ook ’s avonds en in het weekend mogelijk. 
Onze adviseurs zijn vrijwel altijd te bereiken op het 
moment dat je een vraag hebt. Wil je ook een vertrouwd en 
onafhankelijk advies? Neem dan contact op met ons.

e-mail:  info@bterfinancieel.nl 
telefoon:  0512 777 667
website:  www.bterfinancieel.nl

0512 777 66 77 www.bterfinancieel.nlinfo@bterfinancieel.nl

9203 SV DrachtenZuiderhogeweg 43 |
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MAAK KENNIS MET....

Voor sommigen nieuw, voor anderen 
bekend…
Jort de Vries en Niels de 
Haan zijn sinds april samen een 
tennisschool gestart onder de naam 
Tennisschool PlayTennis.
Samen met het bestuur is er 
gesproken over een doorstart, waarna 
zij eruit zijn gekomen op deze 
manier met elkaar verder te gaan.
 Tennisschool Play Tennis

Helaas konden we door het Corona-
virus geen normale start beleven aan
het nieuwe tennisseizoen met onze 
nieuwe tennisschool.
Gelukkig mochten we in mei weer van 
start gaan met de jeugd en een paar
weken later mochten ook de 
volwassenen weer training krijgen.

We zijn inmiddels weer redelijk 
opgestart. Genoeg leden die na een 
tijd zonder sporten weer heel veel 
zin hebben om te kunnen tennissen. 

Tennisschool PlayTennis
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ICE COMPETITIE

Tennisschool PlayTennis
We hopen deze tennissers weer nieuwe 
tennisstof te kunnen bijleren 
tijdens de trainingen. Het is heel 
mooi om te zien hoe actief iedereen 
is!

Voor vragen over trainingen mogen 
jullie de trainers altijd even langs
de banen benaderen en anders kunnen 
jullie terecht op onze nieuwe
website.
www.playtennis.nl, deze zal vanaf 
8 september online staan.
Hierop vind je onze contactgegevens, 
maar ook informatie over de lessen.

Ook zullen de inschrijfformulieren 
dan online staan waarop je je kan
inschrijven voor de wintertrainingen 
in de hal van D.L.T.C.

We bieden 19 weken aan in periodes 
van 1 x 9 weken en 1 x 10 weken
We hopen jullie dan allemaal weer te 
zien !

ICE Competitie

Voor de leden van D.L.T.C. zijn we 
bezig met het verder ontwikkelen van
een interne competitie binnen de 
club.

Wat houdt het precies in?
Je wordt ingedeeld in een poule van 
5 t/m 8 spelers op eigen niveau.
Je poule wordt online gezet op 
toernooi.nl en je komt in een app 
groep samen met je poule spelers.

En nu?
Als je bent ingedeeld in je poule 
word het tijd om je wedstrijd te
plannen! Je wedstrijd plannen ga je 
gezamenlijk met je tegenstander(s) 
doen. Zoek een dag en tijdstip uit, 
reserveer een baan en spelen maar!
In een tijdbestek van 4 a 5 maanden 
zul je 5, 6 of 7 wedstrijden spelen.
Er is dus tijd zat om dit in te 
plannen.
Het doel van dit concept is dat we 
zowel nieuwe als spelende leden meer
vrij willen laten spelen.

Je speelt op je eigen niveau 
wedstrijden en je leert er alleen 
maar van! Een ideale opstart om 
mensen te leren kennen, te leren van 
de wedstrijden, en dat voor alle 
niveaus!

De ICE competitie zal starten 
in april en zal lopen tot eind 
september/begin oktober.
Tussendoor wordt er voor de ICE 
spelers nog een leuk toernooi
georganiseerd en een afsluitend 
toernooi waarbij de promotie en
degradatie wedstrijden gespeeld 
zullen worden. Als je 1ste wordt in 
je poule speel je het jaar erop een 
poule hoger. De nummers 2 spelen nog 
om promotie tegen de 1 na laatste 
van een hogere poule.

Op de website van www.playtennis.
nl zal alles komen te staan qua
informatie. Lees dit goed door, en 
mochten er vragen zijn dan horen we
dit graag.



EXTRA TRAININGEN 2021
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JEUGD
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Ik vond het tenniskamp super leuk. Het werd goed 
georganiseerd en je hoefde nooit lang te wachten tot 
dat je weer kon tennissen.
Het was leuk dat we ook buurtverstoppertje deden, 
maar ik had liever willen drillen.

Jort en Niels hebben het super leuk georganiseerd!

Groetjes Jeldou de Boer 

Tennisschool PlayTennis

Extra trainingen 2021

Deze winter zullen we plannen maken 
voor de zomer van 2021, dit zowel
voor de jeugd als de senioren.

We willen meer trainingsvormen 
aanbieden buiten de huidige lessen 
om en eventueel ook de weekenden 

hiervoor gebruiken.
Ouder-Kind, thema trainingen, 

dubbeltrainingen, 
competitietrainingen, etc.

Ideeën genoeg, we zullen nog niet 
alles verklappen ;)

Wij hopen er samen met jullie 
weer een succes van te maken 
en voor leuke ideeën of leuke 

wedstrijdvormpjes staan wij altijd 
open!

Als je iets mist wat wij voor 
jullie kunnen betekenen dan horen 

wij dit graag.

info@playtennis.nl /
training@playtennis.nl

Tot op de baan!

Vooral de trainingen waren leuk. We deden backhandtraining 
en service. Daarna gingen we lunchen en daarna 
buurtverstoppertje, dat vond iedereen ook leuk. Toen gingen 
we fore- en backhand drillen. Dit was de eerste dag. De 
tweede dag deden we buurtverstoppertje, verstoptikkertje en 
voetenwerk oefeningen. De derde dag gingen we avondeten 
op de club.

Ik vond het heel erg leuk. Buurtverstoppertje en het drillen 
was het leukste.

Groetjes Christiaan Oorlog

Tenniskamp DLTC
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Het is al een hele mooie traditie….
de tenniszomer afsluiten met een 

gezellige tennisweek en te strijden 

om het clubkampioenschap onder het 

motto: ‘de hele club in beweging’‘de hele club in beweging’. 
Om dat te bereiken wordt tijdens deze 

periode ook alles ‘on hold’ gezet; geen 

trainingen, geen tossavonden en geen 

najaarscompetitie op ons park. 

Sinds 2008 wordt alles gecombineerd: de 

jeugd, senioren, enkelspel, dubbelspel 

en de mixkoppels. Om de gezelligheid 

te vergroten is de commissie vanaf 

2014 begonnen om de tennisweek in 

een thema te verpakken. Amerika, “US 

Open”,  was het eerste thema en zo werd 

de “GrandSlam” al snel een feit. De 

jaren erop volgend kwamen Frankrijk, 

Australië, en afsluitend Engeland aan 

de beurt. Aansluitend zijn er andere 

leuke aansprekende thema’s geweest.

Om dit te organiseren werkt de 

commissie sinds een paar jaar met 

een draaiboek waarin een ieder zijn 

of haar vaste taak heeft. Want naast 

alleen mooie tenniswedstrijden hebben 

we gemerkt dat de omlijsting ook een 

belangrijke factor geworden is. 

In het verleden werden er al 

verschillende activiteiten 

georganiseerd; zoals een optreden 

van Piter Wilkens (2010) en Ritsko 

van Vliet (2013), wijnproeverijen, 

tennisdemonstraties/clinics, 

dansdemonstraties van het 

bewegingscentrum en acrobatiek van 

Adonis.  

De laatste jaren hebben we op 

zaterdagavond een liveband op het 

terras gehad. Na de traditionele 

verloting met altijd schitterende 

prijzen gaat het feest los!

...bij de Clubkampioenschappen 

1513

ACHTER DE SCHERMEN
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Vanaf 2015 heeft de ‘‘hapjesparadehapjesparade’ ’ 
haar intrede gedaan. Na iedere 

wedstrijd staan de hapjes klaar om 

onder het genot van een hapje en een 

drankje de wedstrijd te evalueren. 

Daarnaast wordt er gezamenlijk gezorgd 

voor de aankleding: versieren, tenten 

opzetten, algemene catering, buffet, 

feestavond, activiteiten bedenken; 

kortom, zorgen voor gezelligheid en 

sfeer op de club. De wedstrijdleiding 

zorgt ervoor door rust en overzicht 

te behouden dat de wedstrijden soepel 

verlopen en dat alles via toernooi.

nl goed gevolgd kan worden. Ook de 

jeugdcommissie zet zich tijdens 

deze week in om voor de jeugd leuke 

wedstrijden en activiteiten te 

organiseren.

Maar, de commissie kan dit niet 

alleen… dankzij de hulp van vele 

DLTC’ers wordt het een succes. Leden 

die helpen bij het klaar zetten en 

opruimen, wedstrijdtafel bemensen, 

bardienstendraaien. 

Onmisbaar in dit geheel zijn 

“de vrienden van…”“de vrienden van…” geworden. 
Door dit toernooi ook financieel te 

steunen is het juist mogelijk om 

al bovenstaande activiteiten te 

organiseren.

Zo wordt het echt een toernooi van 

DLTC’ers voor DLTC’ers. Dit geeft de 

commissie ook weer veel energie om er 

ieder jaar een mooi evenement van te 

maken.

Helaas dit jaar door Corona geen 

uitbundige clubkampioenschappen. Wél 

mooie wedstrijden, maar in een wat 

bescheiden omlijsting. Die bewaren we 

weer voor de editie van 2021.

Wim Venema, Jort de Vries, René 
Meeuwisse, Sjirk Bijma, Ankie 
Annema, Grietje de Wit, Wieger Prins 
en Janet Veld staan voor jullie 
klaar. 

Heb je vragen, ideeën, wil je vriend 
worden… neem dan contact met ons op 
via: clubkampioenschappen@dltc.nlclubkampioenschappen@dltc.nl

ACHTER DE SCHERMEN
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Je bent vorig jaar begonnen in het Je bent vorig jaar begonnen in het 
bestuur, we zijn nu een jaar verder. bestuur, we zijn nu een jaar verder. 
Hoe denk je er nu over?Hoe denk je er nu over?
We krijgen pittige onderwerpen voor 
de kiezen, waarbij de financiën vaak 
een rol spelen bij het nemen van 
beslissingen. Laatst was bijvoorbeeld 
de koelcel kapot. Het is een flinke 
investering om een nieuwe te laten 
plaatsen. Natuurlijk bespreken we dan 
eerst de alternatieven. Bij iedere 
keuze moet je een goede afweging maken. 
We willen een club zijn waar samen 
sportief bezig zijn en een stukje 
gezelligheid bovenaan staan. Dat willen 
we graag zo houden en de keuzes die we 
maken stemmen we daarop af.

Denk aan voldoende activiteiten, een 
gezellig kantine die open is en waar 
een bardienst aanwezig is. Iedereen 
die op het tennispark komt draagt daar 
aan bij. Door samen te tossen, een 
bardienst te draaien, mee te doen aan 
de competities. 

Martijn HoekstraMartijn Hoekstra
Clubwerk

Janet VeldJanet Veld
Algemeen lid  
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Een jaar later...

Zo houden we het met elkaar leuk en 
uiteindelijk ook betaalbaar. Over 
betaalbaar gesproken: het gaat DLTC 
financieel niet voor de wind. Het 
onderhoud van de banen is duur en een 
tijdrovende klus. Daarnaast hebben we 
nog steeds te maken met een teruglopend 
ledenaantal. Daar maak ik me wel eens 
zorgen over. 
Natuurlijk denken we erover na hoe 
dingen beter en efficiënter kunnen, maar 
feit blijft dat we met dit ledenaantal 
niet alle banen op het tennispark 
kunnen behouden in de toekomst. 

Wat is jouw doel voor het komende jaar Wat is jouw doel voor het komende jaar 
en/of de toekomst voor DLTC?en/of de toekomst voor DLTC?
Me inzetten om de leuke, sportieve club 
te behouden, waar mensen graag komen 
om te sporten én voor de gezelligheid. 
Daarnaast hoop ik dat we met het 
bestuur verstandige, maar soms lastige 
keuzes dúrven maken om dit zo te 
houden, voor iedereen die van tennissen 
houdt. 

NIEUWE BESTUURSLEDEN!

Een jaar later...

Met het hele bestuur hebben we veel 
tijd gestoken om op een goede manier 
de voorwaarden te creëren om met de 
trainers de tennisschool neer te 
zetten. 
Per 1 april 2020 is deze verbintenis 
officieel van start gegaan. 

Verder heb ik initiatieven zoals de 
Poiesz jeugdactie en de grote clubactie 
mee geholpen. Daarnaast zet ik mij er 
voor in om alle leden zo goed mogelijk 
geïnformeerd te houden door regelmatig 
de nieuwsbrieven samen te stellen.

Wat is jouw doel voor de club, dit jaar Wat is jouw doel voor de club, dit jaar 
of in de toekomst?of in de toekomst?
We gaan ons richten op “100 jaar DLTC”. 
In juni 2021 is dit heuglijk feit en 
ik ben ervan overtuigd dat we er met 
een groepje enthousiaste DLTC’ers een 
mooi en gedenkwaardig jubileum van gaan 
maken.

Albert BuistAlbert Buist
Bestuurslid Parkbeheer

Je bent vorig jaar begonnen in het Je bent vorig jaar begonnen in het 
bestuur, we zijn nu een jaar verder. bestuur, we zijn nu een jaar verder. 
Hoe denk je er nu over?Hoe denk je er nu over?
Door het coronavirus is het een heel 
apart jaar geworden. We waren in 
maart druk op het park bezig met de 
voorbereiding op de start van het 
buitenseizoen, maar daar kwam vanwege 
de lockdown helemaal niets van terecht. 
Geen Open Tennis Dag, geen toernooi of 
toss. Het park ging dicht, het bleef 
leeg. Een aparte gewaarwording.

Je gaf in het vorige clubblad aan dat Je gaf in het vorige clubblad aan dat 
het belangrijk is dat we trots blijven het belangrijk is dat we trots blijven 
op ons mooie park, Wat heb jij het op ons mooie park, Wat heb jij het 
afgelopen jaar voor de club/het park afgelopen jaar voor de club/het park 
gedaan waar we trots op kunnen zijn?gedaan waar we trots op kunnen zijn?
Met een groep vrijwilligers hebben we 
flink wat aan het onderhoud van het park 
kunnen doen. Banen en paden zien er nu 
beter uit dan vorig jaar. Daar ben ik 
tevreden over en dat geldt ook voor de 
inzet van de vrijwilligers die daarbij 
geholpen hebben. 

Waaraan wil je werken, dit jaar of in Waaraan wil je werken, dit jaar of in 
de toekomst?de toekomst?
Tennis is een prachtige sport en DLTC 
beschikt over een mooie accommodatie, 
maar met het huidige aantal leden is 
het moeilijk dit alles in stand te 
houden.
De uitdaging is dus om meer inkomsten 
te genereren. 

Je bent vorig jaar begonnen in het Je bent vorig jaar begonnen in het 
bestuur, we zijn nu een jaar verder. bestuur, we zijn nu een jaar verder. 
Hoe denk je er nu over?Hoe denk je er nu over?

Toen ik in het bestuur stapte was niet 
te voorzien dat we ons druk moesten 
gaan maken over iets waar je weinig tot 
geen vat op hebt. Een corona pandemie 
die de hele maatschappij ontwricht en 
waardoor de club extra onder druk komt 
te staan. Betekent dat de agenda’s 
van de bestuursvergaderingen wel even 
anders gevuld zijn. Nu het normale 
leven binnen de huidige afspraken weer 
enigszins opgepakt kan worden kunnen we 
als bestuur ook weer het vizier op de 
toekomst richten en plannen maken.

Je gaf in het vorige clubblad aan dat Je gaf in het vorige clubblad aan dat 
de club voor grote uitdagingen staat en de club voor grote uitdagingen staat en 
dat je daarom graag je inzet wil tonen. dat je daarom graag je inzet wil tonen. 
Wat heb jij het afgelopen jaar voor de Wat heb jij het afgelopen jaar voor de 
club gedaan waar je (ontzettend) trots club gedaan waar je (ontzettend) trots 
op bent?op bent?

Dat kan door ledenaanwas van de club 
te realiseren, maar ook door mensen 
die tennis wel leuk vinden maar 
-nog- geen lid willen worden naar de 
baan te lokken. De losse baanhuur 
via het internet voor de hal die nu 
van start gaat, kan helpen mensen 
enthousiast te krijgen voor het 
tennissen.
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MAAK KENNIS MET... 
 

Wat is je naam?
Chandrika van der Meulen

Hoe oud ben je?
45

Wat doe je voor werk?
Ik ben onderwijsassistent

Wat zijn je hobby’s?
Wandelen, lezen, tennissen

Verliefd, verloofd, getrouwd, 
alleenstaand of …?
Wij hebben een samenlevingscontract

Hoelang tennis je al?
Al heel erg lang.

Waarom tennis je?
Het is gezellig, ik vind het een 
leuk spel, het is ontspannend. Ook 
kun je in tennis je creativiteit 
kwijt, je moet tactisch nadenken, 
werken aan een plan en het is goed 
voor je coördinatie.

Gemengd dubbel - Herendubbel/  
Damesdubbel of enkelen?
Enkelen heeft mijn voorkeur, dit 
is denk ik het spel wat het meest 
bij mij past. Maar ik vind dubbelen 
ook heel erg leuk zowel gemengd als 
dames.

Backhand of forehand?
Mijn forehand is iets stabieler.

Sta je liever rechts of links op het 
veld?
Ik ben zelf een linkshandige speler, 
mijn voorkeur is links maar ik sta 
ook vaak rechts als ik met een 
linkshandige speler speel.

Wat kunnen mensen van jou leren?
Dat is een lastige vraag, misschien 
dat ik alle ballen probeer te halen 
en dat ik nooit opgeef!

Wat wil je bereiken in je leven/met 
tennis?
Tennis daagt mij uit om mijn grenzen 
te verleggen, mijzelf te verbeteren, 
zowel fysiek als mentaal. Door tegen 
betere tegenstanders te tennissen 
wordt ik zelf ook beter. Door te 
trainen verbeter ik mijn techniek 
en tactisch spel. Door ook aan de 
voorjaarscompetitie en toernooien 
mee te doen daag ik mijzelf uit om 
het beste uit mij zelf te halen. 

Wie moeten wij de volgende keer 
interviewen?
Willem Kloosterman

CHANDRIKA VAN DER MEULEN

Salon Geesje is een salon waar al 
bijna 25 jaar (volgend jaar maart 
jubileum) met passie voor het vak 
gewerkt wordt. Persoonlijke aandacht 
staat hier voorop. Tot rust komen in 
onze drukke levens is het grootste 
doel van Geesje.

IN DE SPOTLIGHT!

Salon Geesje
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“UITERLIJKE SCHOONHEID GEEFT 
INNERLIJKE KRACHT!”

Bijna 25 jaar geleden begon ik op een 
slaapkamer.Na een verhuizing kreeg 
ik een eigen salon aan huis. Die heb 
ik nu nog steeds. In mijn salon help 
ik je mee om je huid (weer) mooi te 
laten stralen. Ik werk altijd met een 
op maat gemaakt behandelingsplan en 
huidverzorgingsadvies voor thuis.

Bij mij kun je terecht voor gezichts-
behandelingen (kort of zeer 
uitgebreid), waarbij ik werk met 
het prachtige Franse merk Payot! Ik 
volg regelmatig trainingen zodat ik 
op de hoogte blijf van de nieuwste 
ontwikkelingen. De trainingen volg ik 
in Nederland, maar ik ga ook af en toe 
naar Parijs. 

Naast gezichtsbehandelingen heb ik ook 
een aanbod in ichaamsbehandelingen. En 
daarbij is een hotstonemassage echt 
een aanrader. Vooral bij spierpijn na 
intensief sporten :-).

Ik ben gespecialiseerd in acne 
behandeling. Dit vind ik zo ontzettend

leuk om te doen. Na een paar 
behandelingen is het al zichtbaar 
anders... en je geeft er iemand zoveel 
zelfvertrouwen mee terug!
Kijk vooral op mijn website voor alle 
mogelijkheden: www.salongeesje.nl

In mijn vrije tijd probeer ik zoveel 
mogelijk te tennissen. Helaas gebeurt 
dat momenteel veel te weinig, maar ik 
wil dit zeker weer op gaan pakken. 
Wat ik fijn vind aan tennis is dat ik 
hiermee mijn hoofd leeg kan maken na 
een werkdag en dat doe ik het liefst 
in de buitenlucht. Ik heb voor tennis 
gekozen omdat het buiten kan!
Ik ben geen zaaltenniser, maar een 
buitentennisser.

Naast tennissen bij DLTC, ben 
ik ook sponsor. Ik sponsor de 
clubkampioenschappen!
Waarom? Om een steentje bij te dragen 
aan de club! We genieten allemaal van 
de gezelligheid, leuke sfeer en het 
mooie park! En daar moeten we onze club 
in steunen!

ACTIE! Boek NU een kennismakingsgezichtsbehandeling; reiniging, peeling, ampul met op de huid 
afgestemde intensieve werkstoffen en een massage van gezicht/hals/nek.  Normaal 45 euro maar op 

vertoon van je KNLTBpas 10% korting! (ook geschikt voor mannen). Actie is geldig t/m 31-12-2020
Ga voortaan stralend de baan op!!

DLTC MagazineDLTC Magazine
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GROTE CLUBACTIE

Waarom doen (tennis)verenigingen meeWaarom doen (tennis)verenigingen mee??

WEDSTRIJDEN
Kids-verkoopwedstrijdKids-verkoopwedstrijd
40 loten of meer verkocht? Geef je op voor de Kids-verkoopwedstrijd!
De beste loten verkopers van 2020 maken met de Kids-verkoopwedstrijd ook dit jaar 
weer kans op fantastische prijzen:

Hoofdprijs: Nintendo Switch met jouw favoriete spel!
2e prijs: Een fiets
3e-40e: 4 entreekaarten Bobbejaanland
41e-65e: Masita trainingspak
66e-165e: Masita cadeaubon t.w.v. €25,-

20-loten-actie20-loten-actie
Wist je dat als je 20 loten of meer verkoopt, je een 20-loten-waardebon krijgt?
Heb jij 20 loten of meer verkocht dan ontvang je een 20-loten-waardebon. Met de 
waardebon krijg jij flinke korting op leuke dagjes uit, gratis entreekaartjes en 
leuke aanbiedingen bij het uitzoeken van een nieuwe sportoutfit.
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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 2020-2021

d
at

a ·   17 januari
·     31 januari
·      14 februari
·     14 maart

· 18 oktober
·    08 november
·   22 november
·    06 december


