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Woord van de voorzitter
Wat waren we blij dat we dit jaar onbezorgd, 
zonder Coronamaatregelen, weer mee 
konden doen aan de voorjaarscompetitie en 
daaropvolgend aan de diverse toernooien 
in de regio. Zo hebben we in het voorjaar 
weer ons Phone House Dedemsvaart Open 
toernooi kunnen organiseren. En de zomer 
natuurlijk afgesloten met de Mijnheer 
Makelaars Clubkampioenschappen. 

Het was erg mooi om te zien dat er veel 
nieuwe leden meededen met de toernooien.
Om van de toss-avonden maar niet te 
spreken. Maandagavond staat inmiddels 
volledig in het teken van tossen, zowel voor de 
beginnende tennissers als voor de veteranen! 
Dit jaar hebben we ook mooie stappen kunnen 
maken met de inrichting van de Lob. 
We hebben de bestaande meubelen 
vervangen door veel gezelligere tafels en 
beter zittende stoelen en banken. Ook 
zijn de televisie en de geluidsinstallatie 
gemoderniseerd.

Buiten is ook flink wat werk verzet. Naast de 
gezelligere aankleding hebben we een grote 
onderhoudsbeurt gegeven aan alle banen. 
Alle kunstgravelmatten zijn onder handen 
genomen, zodat deze beter waterdoorlatend 
zijn geworden.

Ook qua vrijwilligers hebben we weer nieuwe 
aanwas gekregen. Diverse commissies zijn 
versterkt met nieuwe vrijwilligers (inclusief 
een frisse blik en nieuwe ideeën!). We zijn 
nog altijd op zoek naar mensen die graag 
wat voor de vereniging willen doen. Voor 
zowel de kleinere taken en klussen, als voor 
het zitting nemen in een commissie. Een 
vereniging kan alleen maar bestaan door haar 
(actieve) leden! We hopen dan ook dat er nog 
meer vrijwilligers zijn dit zich voor DTC willen 
inzetten.

In het nieuwe jaar gaan wij verder met het 
onderzoek naar de interesse in padel banen. 
Inmiddels hebben we de resultaten binnen van 
de enquête die wij hebben verspreid onder 
onze leden. Op basis hiervan gaan we de 
verdere stappen definiëren. Persoonlijk hoop 
ik dat we ooit onze club kunnen uitbreiden met 
padel banen, maar laten we niet te ver op de 
zaken vooruitlopen.

Een ander groot project voor komend jaar 
is veel minder zichtbaar. We gaan een 
automatiseringsslag maken op het gebied 
van de ledenadministratie en ons financiële 
pakket. Dit gaat samen met een herziening 
van onze interne processen.

Zo zie je maar: we hebben veel werk kunnen 
verzetten, maar er is nog steeds veel 
werk aan de winkel! Wanneer je denkt: “Ik 
wil ook wel mijn steentje bijdragen of ik 
heb een suggestie”, schroom dan niet en 
benader mij of een van de bestuursleden/
commissieleden!

Groet,
Yat-Ho Chung

VOORWOORD

Yat-Ho
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Communicatie
Elk jaar in de maand maart houdt DTC een 
Algemene Ledenvergadering (ALV). 
De notulen zijn op de website geplaatst. De 
notulen zijn te vinden bij >Clubinfo>Algemene 
informatie. We raden iedereen aan deze te 
lezen. De communicatie binnen onze club aan 
de leden loopt via de volgende kanalen:
• E-mail 
• Facebook DTC
• KNLTB Clubapp 
Algemene informatie over onze club is te 
vinden op onze website www.dtctennis.nl.

Vacatures
DTC is op zoek naar vrijwilligers die zich  
naast het tennissen willen inzetten voor  
de club. 
Het betreft de volgende functies:
• Bestuurslid
• PR-commissieleden
• Organisator DTC – Vechtdalcup
• Baancommissieleden

Geen nieuwsbrieven ontvangen? 
Check je mailadres! DTC houdt de leden 
via de GravelNews, de website, e-mail en 
nieuwsbrieven op de hoogte van toernooien, 
inschrijfdagen en andere zaken. We merken 
dat sommige leden informatie missen 
omdat hun e-mailadres niet (meer) klopt. 
DTC gebruikt de e-mailadressen die bij de 
ledenadministratie en het secretariaat 
bekend zijn, niet de e-mailadressen zoals deze 
bekend zijn bij de KNLTB. Ontvang je geen 
nieuwsbrieven van DTC? Geef dan het juiste 
e-mailadres door.

ADRESWIJZIGING? 
Mail de betreffende wijziging naar 
onze ledenadministrateur Janneke: 
ledenadministratie@dtctennis.nl 

CLUBINFORMATIE

Bestuur   
Voorzitter Yat Ho Chung
M. 06 - 57 44 27 77 
E. voorzitter@dtctennis.nl
Secretaris Coby Boessenkool
M. 06 - 53 73 14 39
E. secretaris@dtctennis.nl
Penn. mr. Arend Hulshorst
T. 0523 - 68 48 41
E. penningmeester@dtctennis.nl 

Contactgegevens
Bezoekadres: DTC
  Moerheimstraat 150
  7701 CJ Dedemsvaart
T.  0523 - 61 27 59
Postadres:  DTC
  Postbus 139
  7700 AC Dedemsvaart
Website:   www.dtctennis.nl
Facebook:  DTC
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Showroom ma. t/m za. geopend 
● 

Werkplaats ma. t/m za. geopend 
● 

Grote voorraad en deskundig advies 
● 

Eigen transportmiddelen 
● 

Alleen de beste merken 

 Altijd al een mooi gazon willen hebben zonder veel tijd te investeren? 
Het kan met een Husqvarna Automower of een Honda Miimo robotmaaier! 

Er zijn modellen voor gazonoppervlaktes van maximaal 600m² tot zelfs 5000m² 
dus er is altijd een geschikt model voor U!  

Benieuwd of een robotmaaier ook voor uw gazon geschikt is?  
Informeert u eens bij ons! 

Kelvinstraat 12 ● 7701 BZ  Dedemsvaart ● 0523-613464 ●info@mansier.com 
www.mansier.com 

Een topkwaliteit zitmaaier, zoals de  
Rider, vraagt nogal een investering. Maar dan hebt 

u ook een stuk gereedschap dat  
maaien tot een plezier maakt. Snel,  
wendbaar, perfect af te stellen  en  

makkelijk schoon te maken. Met een  
Rider boekt u flinke tijdwinst bij elke maaibeurt.  

Ook is de Rider multifunctioneel  
inzetbaar het hele jaar door.  

 

 

ADVERTEREN?
ONZE SECRETARIS 

KAN U MEER VERTELLEN!

Bel voor de mogelijkheden: 
Coby Boessenkool

Tel.: 06 - 53 73 14 39

MAILEN KAN OOK: 
secretaris@dtctennis.nl
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EVEN VOORSTELLEN

Penningmeester
Ik ben Arend Hulshorst. Naast spelend lid ben 
ik ook penningmeester van DTC. Ik probeer 
de financiën van onze club naar eer en 
geweten te behartigen.

Het afgelopen jaar was gelukkig weer een 
normaal tennisjaar, de februaristorm even 
buiten beschouwing latend: voorjaar- en 
najaarscompetitie, Open toernooi, club-
kampioenschappen, Ouder-Kindtoernooi, 
toss-avonden, trainingen, Noabertennis en 
natuurlijk gezellige tennisdagen/avonden met 
clubleden.

Ook wat betreft de inkomsten was het een 
goed jaar, we konden het baanonderhoud 
uitvoeren en de lobinventaris vernieuwen. Het 
ledenaantal laat ook een stijgende lijn zien.

Kortom: als penningmeester kan ik tevreden 
terugblikken op het afgelopen jaar.
Iedereen alvast fijne feestdagen gewenst en 
tot ziens!

Hartelijke groet, Arend

Secretaris
Sinds een aantal jaren ben ik, Coby 
Boessenkool, onderdeel van het bestuur 
en wel als de secretaris van DTC. Ik hou 
mij binnen de club met een aantal zaken 
bezig, zoals de communicatie, verslaglegging 

van de vergaderingen, samenstellen van 
het clubblad, PR, indeling van de lob- en 
klusdiensten en alle andere voorkomende 
werkzaamheden. Ik doe dit al jaren met heel 
veel plezier.
Dit jaar heb ik me, naast mijn gewone 
werkzaamheden voor de club, met een aantal 
projecten beziggehouden.

De februaristorm heeft niet alleen veel 
schade opgeleverd, maar ook veel werk. 
Naast het hekwerk dat gerepareerd moest 
worden (dit regelde Yat-Ho gelukkig), 
moesten ook heel veel nieuwe reclameborden 
en winddoeken besteld worden. 
Toen alle nieuwe borden binnen waren, 
heeft een aantal vrijwilligers op mijn 
aanwijzing deze aan de hekken gemonteerd. 
Helaas heeft me dit persoonlijk wel een 
aantal weken een blauw oog en neus 
opgeleverd. Maar het resultaat van de 
nieuwe hekken en borden mag er zijn.
Daarnaast heb ik het tennispark opgefleurd 
met een aantal bloembakken en nieuwe 
afvalbakken.

Arend

Coby
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                    Weet Jij wat Wij doen? 
 
                Werken Met/Voor mensen 
 

                  Word Nanny bij 
 
          Nannys & Grannys 
 
                    Info: 0528-354227 
                   post@hulpmetgevoel.nl 
 

 

 

 

 

MAAKT UW WOONWENSEN WAAR!  

     VERKOOP      –     AANKOOP     –     TAXATIE     –     VERHUUR     –     VASTGOEDADVIES  
 

WWW.PETERDEEN.NL   DEDEMSVAART   0523 61 62 35 
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Als bestuur vonden we het een keer tijd 
worden voor nieuw meubilair in de Lob. Dit 
was een leuk project. Ik heb contact gezocht 
met een ondernemer uit Slagharen. Hij had 
een mooi voorstel gemaakt voor de inrichting, 
maar helaas kwamen we er samen niet uit. De 
tekening mochten we wel van hem ontvangen. 
Gelukkig haakten ondertussen Yvonne 
Nuvelstijn en Jacolien Groen bij het project 
aan, zodat ik er niet meer alleen voorstond.
Aan de hand van de tekening hebben we een 
paar zaken bezocht. Uiteindelijk hebben wij 
ervoor gekozen de houten tafels inclusief de 
bartafel te laten maken bij Meubelmakerij 
Dankelman Dedemsvaart. De stoelen en de 
zithoek hebben wij besteld bij GastroLoods 
in Zwolle. De levering van de stoelen liet een 
tijdje op zich wachten, maar uiteindelijk is het 
gelukt om er een veel gezelligere Lob van te 
maken. Heel fijn zijn de vele positieve reacties 
van de leden.

Voor het volgend jaar staan de herinrichting 
van de hal en het terras op de planning. 
Daarnaast gaan wij ons als bestuur 
bezighouden met verdere automatisering, 
waaronder ook de inschrijving voor de klus- en 
lobdiensten. 
Het afgelopen jaar verliep het vinden van 
bereidwillige leden om een lobdienst of een 
klustaak uit te voeren, wederom moeizaam. 
Ik ervaar dat het steeds moeilijker wordt. 

Maar zoals al heel vaak gezegd, onze 
vereniging kan alleen blijven bestaan met de 
hulp van onze leden! Samen zullen we ervoor 
moeten zorgen dat ons tennispark - inclusief 
het clubgebouw - er spic en span uitziet. 
Niet alleen voor onszelf maar ook voor de 
tennissers die onze club komen bezoeken. 
Deze verantwoordelijkheid ligt bij alle leden 
van onze club en niet bij een klein groepje! Dus 
een dringende oproep: geef gehoor aan het 
inschrijven. Mochten er op-/aanmerkingen 
of verbeterpunten zijn, meld deze gewoon bij 
mij (secretaris@dtctennis.nl) of bij een van de 
andere bestuursleden. We staan open voor 
alles!

Ik wens iedereen fijne feestdagen en vooral 
een gezond en sportief 2023.

Hartelijke groet,  
Coby
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Wat doet de PR-commissie?
De PR-commissie verzorgt de externe 
berichtgeving via onder meer Facebook en de 
plaatselijke krant om DTC goed op de kaart 
te zetten. Daarnaast houdt de PR-commissie 
zich bezig met:
• werven van nieuwe sponsors;
• onderhouden van contacten met  
 sponsoren en het afstemmen van de 
 wensen;
• opstellen van ons clubblad GravelNews;
• werven van leden;
• regelen van competitiekleding voor jeugd 
 en senioren;
• organiseren van een bedrijfscompetitie;
• bijwonen van leden- en 
 bestuursvergaderingen (op uitnodiging).

Versterking
Het blijft echt een uitdaging om een of 
meerdere enthousiaste tennisleden te vinden 
die voor onze club de PR willen verzorgen. 
Wil je hier meer over weten, stuur een e-mail 
naar secretaris@dtctennis.nl. 
Zonder PR kan geen enkele club 
bestaan, dus meld je aan!

Wat hebben we dit jaar gedaan?
Omdat een groot aantal sponsorcontracten 
dit jaar afliep, hebben we de sponsoren 
benaderd met een nieuw sponsorcontract. 
Het resultaat is dat op één na, alle 
contracten weer zijn ondertekend. We 
danken onze sponsoren hier hartelijk voor.

PR-COMMISSIE

LEDENADMINISTRATIE
Ik ben Janneke Schunselaar, ongeveer een 
kwart eeuw lid van onze tennisclub.
Sinds 2 jaar verzorg ik met plezier de 
ledenadministratie.  

Hierdoor voel ik me nog meer betrokken bij 
DTC. Ook past deze taak beter bij me dan 
bijvoorbeeld een bardienst
Als ledenadministrateur ben ik een schakel 
in de organisatie, en deel ik gegevens met 
het bestuur en de diverse commissies. 
Een goede registratie van leden is dan ook 
belangrijk voor ons allemaal. 

Ontbreekt het juiste adres? Dan valt dit 
GravelNews niet in je brievenbus. Is je 
e-mailadres niet juist? Dan krijg je geen 
uitnodigingen of mededelingen, waardoor je 
je misschien minder betrokken gaat voelen 
bij DTC. Ga je verhuizen, krijg je een ander 
bankrekeningnummer of e-mailadres? Heb 
je een langdurige blessure of ga je helaas je 
lidmaatschap opzeggen? Laat dit dan aan mij 
weten via: ledenadministratie@dtctennis.nl.

Lidmaatschap verplicht bij tennisles
We hebben gemerkt dat niet iedereen 
weet dat je lid moet zijn van onze club als je 
tennislessen gaat nemen. Natuurlijk mag je 
eerst een paar proeflessen nemen om te 
kijken of het wat voor je is. Maar als je daarna 
besluit om door te gaan met de tennislessen, 
vul dan het aanmeldingsformulier in om lid te 
worden van DTC. 

Met vriendelijke groet,  Janneke

Janneke 
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Onderhoud op en rond het park
We willen het komende jaar proberen 
iets meer structuur aan te brengen in het 
onderhoud. Het plan is om elke eerste 
zaterdag van de maand onderhoud te doen 
(behalve in de maanden januari, februari en 
augustus). Dit doen wij ‘s ochtends tussen  
9 en 12 uur. 

Het werk omvat vooral snoeien, onkruid 
bestrijden/plukken, goten schoonhouden etc. 
Het idee is dat als we met circa 4 tot 6 
mensen zijn, de hoeveelheid werk overzichtelijk 
is en geen hele dag hoeft te duren.
In de week voorafgaand aan toernooien en de 
clubkampioenschappen, plannen we een extra 
ronde in. 

Onderhoud aan de banen 
tijdens afwezigheid van onze 
baanonderhoudsmedewerker 
Jan Kosse 
De meeste leden zijn er inmiddels van op de 
hoogte dat onze baanonderhoudsmedewerker 
Jan Kosse momenteel ziek is. Wij wensen  
Jan beterschap en een voorspoedig herstel.

Het is heel fijn dat we, in aansluiting op de 
oproep van enige weken geleden, al een aantal 
aanmeldingen van leden hebben ontvangen 
om mee te helpen. Momenteel gaat het vooral 
om blad blazen en verwijderen, zodat de 
banen goed bespeelbaar blijven. 
De afgelopen weken waren we ‘s ochtends 
met 4 tot 5 man en dan is het werk met  
circa twee uur klaar.
Mochten jullie een keer een moment over 
hebben om bij te springen (kan ook op 
een doordeweekse dag), stuur dan gerust 
een berichtje met de datum waarop je 
beschikbaar bent naar ivarvandusseldorp@
gmail.com of 06-33879892.

BAANCOMMISSIE

Ideeën of vragen
Voor ideeën of vragen over PR of sponsoring 
kun je een e-mail sturen naar 
secretaris@dtctennis.nl.

We kunnen melden dat we er dit jaar weer 
3 nieuwe sponsoren bij hebben gekregen, 
te weten Meubelmakerij Dylan Dankelman 
(reclamebord), Decoware (winddoek) en 
JvL Catering (reclamebord). Ondernemers: 
welkom bij onze club!

Als club zijn we erg blij met zo’n groot 
aantal sponsoren. Daarom hebben we een 
sponsorborrel met daarbij een tennisclinic, 
verzorgd door Sven, georganiseerd.
Een aantal sponsoren heeft gebruik gemaakt 
van deze uitnodiging. Het was een zeer 
geslaagde en gezellige bijeenkomst. Dit wordt 
zeker een jaarlijks terugkerend evenement.
We hopen natuurlijk dat we dan alle 
sponsoren mogen begroeten.
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Nieuw lid Baancommissie, 
Ik ben Ivar van Dusseldorp. Ik ben 47 jaar 
oud en getrouwd met Bianca (ook lid). Samen 
hebben we twee kinderen van 17 en 13 jaar 
oud. 

Sinds 2016 ben ik lid van DTC. Ik mag graag 
bezig zijn, dus af en toe wat klussen en helpen 
organiseren (voor zover mijn technische 
kennis gaat) doe ik met plezier. Wel combineer 
ik dit met redelijk volle werkweken. Daarom 
speel ik ter ontspanning zelf ook graag, o.a. 
vrijdagavondcompetitie en toss.

De regels op de baan:
Wanneer kan ik wel en wanneer kan 
ik niet tennissen?
• Tijdens strenge vorst en opdooi de banen 
 niet bespelen. Bij opdooi ontdooit de 
 toplaag van de tennisbaan. Omdat de 
 onderlaag dan nog bevroren is, kan het 
 vocht uit de toplaag niet weg. Als je dan 
 gaat tennissen kan er schade aan de 
 baan ontstaan. 
• Bij hevige regenval (plasvorming) banen 
 niet bespelen en de plassen niet wegvegen.
• Het is verplicht de baan na het tennissen 
 van buiten naar binnen te slepen met het
 sleepnet! Dit is niet nodig als de baan nat 
 is.

VEEGINSTRUCTIES BANEN
• Veeg van buiten naar binnen.
• Vergeet niet de uitloopstroken van de baan mee te nemen.
• Veeg volgens schema.

Ivar van Dusseldorp

Luut Post Erik Kuilder Jan Kosse

Vragen/opmerkingen/meldingen 
kapotte dingen
Bel of mail Ivar van Dusseldorp 
(06-33879892, 

ivarvandusseldorp@gmail.com of Luut Post 
(06-47660376, luutenramona@home.nl).

Groet, Baancommissie
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JEUGDCOMMISSIE
De Jeugdcommissie van DTC heeft als 
hoofdtaak om de jeugd met zoveel mogelijk 
plezier bij ons te laten tennissen. Dit doen we 
door de jeugd te stimuleren om mee te doen 
met de voor- en najaarscompetitie. Dat kan in 
een team, van het eigen niveau rood, oranje, 
groen of geel. Wil je ook meedoen? Geef dit 
dan door aan de Jeugdcommissie. Wij zullen 
dan ons best doen om een passend team 
voor je te vinden. 
Ook organiseren we door het jaar verschillen-
de activiteiten zoals het Ouder-Kindtoernooi 
in maart en november, het tenniskamp in de 
zomer, een clubkampioenschap en nog veel 
meer! Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met de tennisleraren van onze tennisschool 
Drive Sport.

Natuurlijk proberen we steeds nieuwe jeugd 
enthousiast te maken om lid te worden van 
DTC. In het voorjaar van 2023 krijgen de 
groepen 5 van alle Dedemsvaartse basis-
scholen twee weken tennisles van hun gym-
leerkracht. Aansluitend wordt een schoolten-
nistoernooi georganiseerd bij DTC. 

Heb je een vraag, opmerking of wil je graag 
een keertje helpen bij een activiteit?
Je kunt ons bereiken via een van de commis-
sieleden of via jeugd@dtctennis.nl

Met vriendelijke groet, Yvonne,  
voorzitter Jeugdcommissie 

Ronald Lubbers
Stopt 31-12-2022 als 

jeugdcommissielid, gaat door 
als Commissielid Activiteiten

Saskia Bakker
Stopt 31-12-2022

Yvonne Nuvelstijn Maartje Beukhof
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Nieuw lid jeugdcommissie 
Mijn naam is Klarien Prinsse. Ik woon samen 
met René en onze 3 kinderen Thijmen, Olivier 
en Josephine sinds 6 jaar aan de Bottelroos 
in Dedemsvaart. In het dagelijks leven werk ik 
als docent op Hogeschool Windesheim.

Tijdens mijn jeugd woonde ik in Dedemsvaart 
en ik heb toen een periode getennist bij 
DTC. Dit heb ik altijd erg leuk gevonden 
en daarom ben ik een aantal jaar geleden 
opnieuw gestart met tennisles. Ook Olivier en 
Josephine tennissen met veel plezier.
Toen ik tijdens het ontzettend leuke 
tenniskamp in september aangaf wel te 
kunnen helpen, bleek er nog ruimte te zijn in 
de Jeugdcommissie. Ik heb erg veel zin om 
mee te helpen en een bijdrage te leveren aan 
gezellige en sportieve activiteiten met én voor 
de jeugd.

Graag tot ziens op de tennisbaan! 

Groet, Klarien

Nieuw lid jeugdcommissie
Als enthousiaste supporter van mijn 
tennissende zoon Stijn werd ik gevraagd 
voor de Jeugdcommissie. Zelf tennis ik (nog) 
niet maar ik wil mij graag inzetten voor de 
Jeugdcommissie van DTC!
Ik woon met mijn vrouw Rachel en Stijn, hond, 
kat met drie poten en wat kippen met heel 

veel plezier in het buitengebied van Linde. 
In het dagelijkse leven sta ik voor de klas op 
een hogeschool en daarnaast ben ik altijd wel 
druk met een klus in het huis of op het erf. 

Mijn eerste “klus” bij de Jeugdcommissie was 
het mede-organiseren van het tenniskamp 
een paar weken geleden. Superleuk om te 
doen en het was erg geslaagd! 

Groet, Oscar Pont

Tenniskamp/spelletjesmiddag 2022
Net na de zomervakantie hebben we het 
traditionele tenniskamp met spelletjesmiddag 
georganiseerd voor onze jeugdleden. De 
weergoden waren ons gelukkig goed gezind!
We begonnen de middag uiteraard met 
tennisspelletjes en de oudere jeugd speelde 
leuke wedstrijdjes. Toen het zweet los was, 
zijn we het park in gegaan om te lasergamen. 
De jongsten vonden het in het begin nog wel 
een beetje spannend maar al gauw gingen zij 
ook helemaal “los”. Tussendoor lekker ranja 
drinken en weer op adem komen en “hup” het 
bos weer in! Van al dat sporten en rennen 
kregen we wel trek. De met liefde gebakken 
stapel pannenkoeken (van een halve meter 
ofzo…) werd ook weer met “liefde” verorberd.

Voor de jongste leden kwam na het 
pannenkoeken eten een einde aan de dag. Ze 
gingen moe maar voldaan naar huis. 

Klarien Prinsse 

Oscar Pont
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De “oudere” jeugdleden hebben hun tentjes 
opgezet op de tennisbaan. Maar goed dat het 
niet regende… “Hé, er zit een gat in mijn tent… 
of Oh, ik zie nu dat ik de buitentent niet mee 
heb genomen!” Tsja… Verder ging het gelukkig 
prima. 

Daarna gingen we ons klaar maken voor het 
avondspel. Dit werd een speurtocht door 
Dedemsvaart met het thema: “Op zoek 
naar de schat van de Baron Van Dedem”. 
De hele avond zijn ze aan de hand van een 
“schatkaart” en een routebeschrijving op zoek 
geweest naar verschillende aanwijzingen die 
op de route goed verstopt waren. 

Dolle pret! Met alle aanwijzingen kon het 
team van schatzoekers uiteindelijk de plek 
vinden waar de schat van de Baron Van 
Dedem verstopt was. Alle brandnetels buiten 
beschouwing latende, ging ook dat prima… 
Wat waren ze blij dat de schat bestond uit 
een kistje vol met M&M’s!

De avond hebben we in de Lob doorgebracht 
met cola, chips en het kijken naar filmpjes.
Ook aan dat feest kwam een einde en 
iedereen ging moe naar z’n tentje. 

De volgende ochtend zijn we uiteraard 
sportief gestart na een lekker ontbijt. Toen 
de tentjes opgeruimd waren, is er nog lekker 
getennist. Maar aan alles komt een einde, en 
zo ook aan het geweldige tenniskamp 2022! 
We hopen volgend jaar nog meer 
enthousiaste jeugdleden te mogen 
verwelkomen!
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Ouder-Kindtoernooi 13 november 2022
Terwijl ik dit stuk schrijf, lopen de laatste 
zweetdruppels nog van mijn gezicht: Ik mocht 
met mijn zoon meedoen met het Ouder-
Kindtoernooi. En wat een geluk hebben we 
gehad met het weer! Maar liefst 28 dubbels 
hebben zich ingeschreven voor dit leuke 
toernooi, dat door de Jeugdcommissie werd 
georganiseerd.

Het was voor de wedstrijdcommissie, 
bestaande uit Ronald en Yat-Ho, nog een hele 
puzzel om al deze spelers in rood, groen en 
geel in het schema te passen. Maar het is ze 
gelukt en iedereen heeft een aantal hele leuke 
partijen kunnen spelen. 

Normaal gesproken wordt bij het einde van 
een speelronde de bel geluid maar die was 
even onvindbaar… We zijn gelukkig niet voor 
één gat te vangen en al gauw werden twee 
deksels gebruikt ter vervanging van de bel. 
Kijk maar op de foto hoe Ronald als een 
volleerd bekkenist de deksels gebruikt. 

Hoewel het natuurlijk “om de eer” ging, zagen 
we toch wel wat verbeten gezichtjes. Er 
werd hard gestreden om de winst. Iedereen 
ging uiteindelijk met een lach op het gezicht 
van de baan, of er nu gewonnen was of 
niet. Om alle calorieën die verbrand werden 
met het tennissen weer aan te vullen, kon 
iedereen smullen van de broodjes knakworst 
en chocolademelk die de Jeugdcommissie 
klaargemaakt had.

De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking 
door de voorzitter Yat-Ho. Toen het bijna 
donker werd, ging iedereen moe maar voldaan 
naar huis. Het Ouder-Kindtoernooi is een 
blijvertje en we gaan het volgend jaar zeker 
weer organiseren!
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De Lobcommissie bestaat momenteel uit 
4 personen: Hermen Wennemars, Kay 
Schepers, Jacob Fernhout en Gerko van 
Leussen.

De Lobcommissie zorgt ervoor dat de leden 
en bezoekers van DTC kunnen genieten van 
een hapje en een drankje. Dit betekent dat 
we wekelijks boodschappen bestellen bij de 
diverse leveranciers.

Eerder dit jaar is de Lobcommissie gevraagd 
om een wijnproefavond te organiseren. Dit 
was een gezellige en geslaagde avond waar 
bijna unaniem gekozen is voor:
• Rode wijn, droge witte en rosé van het 
merk Mucho Mas
• Zoete witte wijn van het merk Estrella

Deze wijnmerken worden dan ook vanaf dit 
jaar geschonken in de Lob.
Daarnaast is een aantal producten uit het 
assortiment gehaald omdat het te weinig 
verkocht werd. Wij vonden het zonde om iets 
weg te moeten gooien omdat het over de 
datum is. 
Mochten jullie dingen missen of graag iets 
anders zien, dan horen wij dat graag via 
lobcommissie@dtctennis.nl. Of via WhatsApp 
naar het telefoonnummer dat je kunt vinden 
in de map die in de Lob ligt. 

We hebben een verzoek aan iedereen die een 
lobdienst draait of blijft nazitten:
Willen jullie ervoor zorgen dat de koelkasten 
aan het einde van de avond worden bijgevuld 
en dat daarbij de minst lang houdbare 
flesjes/flessen vooraan gezet worden? De 
nieuwe datums moeten achterin worden 
gezet, hiermee voorkomen we dat het 
drinken over de houdbaarheidsdatum heen 
gaat! 
Daarnaast het verzoek om de verse 
producten en de wijnverpakking te labelen 
(sticker met een datum erop). Graag ook niet 
zomaar een nieuwe verpakking aanbreken. 
Labels zijn te vinden bij de producten die jullie 
aanbreken.

Wij wensen iedereen veel gezelligheid en 
tennisplezier! 

Vriendelijke groet, de Lobcommissie

LOBCOMMISSIE

Gerko van Leussen Kay Schepers Jakob Fernhout 
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Pascalstraat 4   7701 SE  Dedemsvaart   T. 0523 - 615 051   

www.koekbakkerijnanning.nl

Vol met energie!

Pascalstraat 4   7701 SE  Dedemsvaart   T. 0523 - 615 051   

Vol met energie!Vol met energie!Vol met energie!Vol met energie!

DTC en Koek van Nanning

= de perfecte match

mens en
financiën

Postbus 73 
7700 AB  Dedemsvaart 
T.  0523-614 225 

F.  0523-611 594 
E.  info@ddmensenfinancien.nl
www.ddmensenfinancien.nl

'Een krachtige 
bundeling van 
werkterreinen'

Voor MKB en 
particulieren 

•	 Verzorgen van bedrijfs- en financiële administratie 
•	 Advisering en begeleiding 
 op het gebied van personeelszaken
•	 Verzorgen van loonadministraties
•	 Verzorgen van belastingaangiftes

mens en
financiën
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Nieuw lid Lobcommissie
Hermen Wennemars, 53 jaar, gescheiden, 
3 kinderen en ik heb een relatie met Saskia 
Bakker. Sinds 1997 woon ik in Dedemsvaart.

Ik weet het niet meer precies, maar zo’n 
10-11 jaar geleden werd ik door Peter de 
Greef benaderd om me op te geven voor de 
landelijke tennis kennismakingsdag. Peter 
was een zakenrelatie van me en vond tennis 
wel iets voor mij. Ik speelde zelf al een poos 
met de gedachte om te gaan tennissen, maar 
dacht altijd dat je samen met een andere 
tennisser tegelijkertijd moest starten. Dit is 
natuurlijk een misvatting. Maar op zo’n open 
dag komen veel nieuwe potentiële leden, dus 
dat was voor mij de ideale situatie om het 
maar eens te proberen. Ik heb daar nu hele 
leuke en fijne tennismaten aan overgehouden, 
waar ik regelmatig een potje mee tennis en 
ook samen de competitie mee speel. 
Peter, ik heb je hiervoor nog nooit bedankt. 
Dus hierbij alsnog: bedankt!

Als lid van een vereniging moet je proberen 
om de vereniging levendig te houden. Dit 
betekent ook vrijwillig taken uitvoeren. 

De vereniging kan alleen bestaan als er 
vrijwilligers zijn. Je kan niet denken: “dat doet 
een ander wel”. Vandaar dat ik me bij de 
laatste ledenvergadering heb opgeven voor de 
Lobcommissie en voor de komende twee jaar 
voor de Kascommissie. 

Met 4 man proberen we de taken van de 
Lobcommissie uit te voeren: Gerko van 
Leussen, Kay Schepers, Jacob Fernhout en 
ondergetekende. Over het reilen en zeilen van 
de Lob heeft Gerko al iets geschreven, dus 
daar zal ik niet verder over uitweiden. Maar 
als er iets is wat de Lob betreft, mag je altijd 
een balletje opgooien en me aanschieten.

Sportieve groet, Hermen

Hermen Wennemars
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Hierbij een bericht van de 
Wedstrijdcommissie. Deze commissie 
organiseert de toernooien van de vereniging. 
De toernooien die wij organiseren zijn 
het Openingstoernooi, de Phone House 
Dedemsvaart Open, Mijnheer Makelaars 
clubkampioenschappen en de Vechtdalcup. 

Voor volgend jaar staan de volgende datums 
al vast, zet deze dus in je agenda:
• Mijnheer Makelaars     
 clubkampioenschappen 2023:    
 4 t/m 10 september
• Phone House Dedemsvaart Open 2023: 
 5 t/m 11 juni 

Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen 
van Svenja de Greef en Sharon de Vogel 
in de Wedstrijdcommissie. Na vele jaren 
hulp hebben zij vorig jaar aangegeven 
een stapje terug te willen doen. Gelukkig 
hebben wij ons weer kunnen versterken 
met de twee nieuwe aanwinsten: Angela 
van Teijen en Colin Vermeulen. Zij vormen 
de Wedstrijdcommissie samen met: Julia 
Jonkers, Henrike Smit, Erik Abbes en Jorn 
Kooijmans. Wij zijn te bereiken via het 
e-mailadres dtcwedstrijdcommissie@gmail.
com. Hier kan je terecht met al je vragen en 
opmerkingen. Via deze e-mail worden vaak de 
uitnodigingen verstuurd voor een toernooi. 
Af en toe krijgen wij wel eens vragen binnen 
over competitiewedstrijden. Hier zijn wij niet 
de juiste personen voor, wij houden ons bezig 
met het organiseren van de toernooien. 

Na 2 jaar aan Corona en lockdowns 
hebben wij eindelijk weer in het voorjaar 
het Openingstoernooi kunnen organiseren. 
Dat iedereen er weer zin in had, konden we 
zien aan het aantal deelnemers. Wij hebben 
waarschijnlijk nog nooit zoveel deelnemers 
gehad bij het Openingstoernooi. We konden 
dus spreken van een zeer geslaagde start 
van het seizoen

In week 23 volgde de Phone House 
Dedemsvaart Open. Dit toernooi is voor eigen 
leden, maar ook voor spelers van andere 
verenigingen. Dit is het grootste toernooi 
dat wij organiseren. Het vindt altijd net na 
de voorjaarscompetitie plaats. Het gaat hier 
om een KNLTB-toernooi, wat inhoudt dat 
je voor je rating speelt. De niveaus waar je 
je voor kunt opgeven, zijn niveau 8 tot en 
met niveau 3. Belangrijk om te weten is, 
dat niveau 8 het laagste niveau is voor een 
toernooit (KNTLB-regels). Dit betekent niet 
dat je als niveau 9 niet kunt meedoen. Je 
kunt je voor alle niveaus inschrijven. Behalve 
als je bijvoorbeeld niveau 6 bent, dan kun je 
je niet inschrijven voor een lagere categorie, 
bijvoorbeeld niveau 7. 
We merkten wel aan het aantal 
inschrijvingen dat het toernooi 2 jaar lang 
niet is doorgegaan. Dit jaar waren er minder 
deelnemers van buitenaf ten opzichte van de 
vorige edities. Maar dat mocht de pret niet 
drukken. Het was een zeer geslaagd toernooi 
met prachtige finales op de zondag. Af en 
toe wat uitdagingen met regen, maar vooral 

WEDSTRIJDCOMMISSIE

Henrike Smit Julia Jonker Erik AbbesJorn Kooijmans
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prachtig weer gehad om te tennissen. En 
natuurlijk veel DTC-ers die als winnaar uit de 
bus kwamen.

Het derde toernooi is de Mijnheer Makelaars 
clubkampioenschappen. Dit toernooi is alleen 
voor leden. Tijdens dit toernooi gaan we met 
elkaar de strijd aan wie de beste is van de 
vereniging. We mogen spreken van een 
groot succes. Dit jaar hebben zich ongeveer 
90 leden opgegeven. Dat is vrij uitzonderlijk te 
noemen, als je kijkt bij de verenigingen
om je heen. Met mooi weer, leuke wedstrijden 
en veel gezelligheid kunnen we oordelen dat 
het zeer geslaagd was. We zien ook bij dit 
toernooi vanuit de leden leuke initiatieven 
komen. Zo waren er leden druk bezig op 

zaterdagmiddag met pannenkoeken bakken 
voor de kinderen. Dit creëerde een extra leuke 
sfeer op de vereniging. Iedereen bedankt voor 
het deelnemen, de support en de gezelligheid. 
Ook alle vrijwilligers weer bedankt voor een 
mooi toernooi.

Groet, de Wedstrijdcommissie

Hieronder zien we de clubkampioenen bij het 
doek van onze sponsor Mijnheer Makelaars. 
Wat is het fijn een sponsor te hebben, die zo 
verbonden is met onze vereniging. 
Dit zorgt er mede voor dat dit toernooi een 
groot succes is.

Colin Vermeulen

Nieuw lid wedstrijdcommissie
Mijn naam is Colin Vermeulen. Ik woon sinds 2 jaar in 
Dedemsvaart samen met Noelle en zit sinds afgelopen jaar bij de 
Wedstrijdcommissie. Helaas zelf nog weinig kunnen tennissen door 
blessures, maar daar komt vast verandering in. Ik ben werkzaam 
bij de Brandweer in Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Daarnaast 
vind ik het leuk om te skiën en te mountainbiken.
Groet, Colin
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Nieuw lid wedstrijdcommissie
Mijn naam is Angela van Teijen, 33 jaar en 
sinds ruim twee jaar officieel inwoner van 
Dedemsvaart. Voor die tijd was ik woonachtig 
in Friesland, maar voor de liefde verhuisd naar 
Dedemsvaart. Ik woon samen met Simon en 
zijn twee kinderen aan de Kelvinstraat, dus op 
loopafstand van de tennisbaan. 

Sinds twee jaar ben ik ook lid van zowel een 
dames- als gemengd team op de vrijdagavond 
en hebben we met enige regelmaat fanatieke 
en leuke partijen op de baan, waar ook 
naderhand de gezelligheid in de kantine niet 
mag ontbreken. Deze gezelligheid probeer 
ik als lid van de Wedstrijdcommissie ook 
terug te laten komen in de organisatie, door 
bijvoorbeeld dit jaar de “thema-avonden” te 
introduceren.

Volgend jaar zullen we wederom een leuk 
activiteitenprogramma samenstellen en ik kijk 
er naar uit om jullie weer te ontmoeten tijdens 
de Phone House Dedemsvaart Open en/of de 
clubkampioenschappen. 

Groet, Angela

WEBSITECOMMISSIE
Al een paar jaar staat er in dit clubblad een 
stukje van de Websitecommissie. Maar 
eigenlijk is er nauwelijks sprake van een 
commissie (want maar één persoon). De vlag 
dekt in dit geval de lading niet helemaal.

De “lading” is namelijk tot nu toe nauwelijks 
website-werk. Wat het bestuur samen met 
de commissie heeft gedaan het afgelopen 
jaar, is vooral hardware gericht. Zo is de Lob 
uitgerust met een nieuwe flat screen en een 
audio-unit. Een en ander is zo ingericht dat er 
een presentatie kan draaien bij activiteiten 
(bijv. clubkampioenschappen). Als jij Max 
Verstappen of een mooie tenniswedstrijd 
wilt zien, dan kun je dit casten vanaf je eigen 
telefoon. Ook de audio kan op die manier 
gebruikt worden, maar je kunt uiteraard ook 
gewoon (internet-) radio luisteren.

Er is ook een nieuwe tablet aangeschaft 
voor de pinbetalingen. En er is een houder 

gefabriceerd waar de tablet en het 
pinapparaat in passen. Op deze manier heeft 
deze apparatuur een vaste plaats achter 
de bar, met de laders altijd aangesloten. 
Het probleem van een lege accu is gelukkig 
verleden tijd. De instelling van dit apparaat 
heeft wat voeten in aarde gehad, maar 
inmiddels werkt het naar behoren.

In de (nabije?) toekomst zullen de activiteiten 
van de commissie mogelijk weer wat meer 
website-gericht 
worden. Hou de 
website van de 
vereniging in de 
gaten!
De commissie 
is bereikbaar via 
mail: website@
dtctennis.nl

groet, Bertus

Bertus Groen

Angela van Teijen
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Wie ben ik? 
Ik ben Arnold Schumacher, 58 jaar jong. Voor 
de maandagavond deel ik de toss in tussen 
19.00 uur en 22.00 uur.

Voor wie is de toss bedoeld?
De toss-avond is bedoeld voor senior spelers 
die graag willen tennissen. Op welk niveau je 
speelt, maakt niet uit!!!!! Ook de oudere jeugd 
mag meedoen. 

Hoe wordt er ingedeeld? 
Ik probeer het zo in te delen dat iedereen een 
leuke toss-avond heeft. Meestal spelen vier 
spelers van ongeveer dezelfde sterkte tegen 
elkaar. Soms deel ik ook twee beginners met 
twee gevorderde spelers in. Hierdoor kunnen 
de beginners tips krijgen over hoe ze moeten 
gaan staan en waar ze op moeten letten. 
Vaak deel ik één of twee weken van tevoren 
in.

Wanneer wordt de toss ingedeeld? 
De toss wordt ingedeeld op maandagavond 
zolang het weer het toelaat. In de 
schoolvakanties en op dagen dat er geen 
toss ingedeeld wordt, is er vrije toss van  
19 tot 20 uur en van 20 tot 21 uur.

Opgave toss
Je kunt je opgeven voor de volgende 
tijdstippen:
- 19.00 uur tot 20.00 uur;
- 20.00 uur tot 21.00 uur;
- 21.00 uur tot 22.00 uur.

Je kunt je opgeven voor alle tijden of specifiek 
voor één of twee tijden. Je kunt ook de 
verhinderingen opgeven voor een bepaalde 
datum. Je mag ook aangeven als je twee uur 
achter elkaar wil tossen. Als er voldoende 
ruimte is, kan daar gehoor aan gegeven 
worden. 
Opgave via Tossdtc@gmail.com. Geef dan wel 
aan welke voorkeuren voor tijden je hebt, en 
welke data je verhinderd bent.
 
Toss app
Er is ook een whatsappgroep om naar 
eventuele vervanging te zoeken, mocht je 
onverhoopt toch een keer niet kunnen. Wil je 
je aanmelden voor deze app, stuur dan een 
berichtje naar 06-27335882. Ook als je een 
keer wilt invallen, kun je je aanmelden voor 
deze app.
 
Informatie
Wil je graag wat meer informatie?
Bel of app 06-27335882.
Mail Tossdtc@gmail.com
Of spreek me aan op de tennisbaan.

Veel tennisplezier.

Groet, Arnold

Vrij tossen op dinsdagochtend
Naast de wekelijkse toss-avond op maandag, 
wordt er elke dinsdagochtend getosst. 
Het is een vrije toss: iedereen kan komen, 
aanmelden is niet nodig. We starten om 
9 uur. Momenteel zijn er een aantal dames 
die hieraan meedoen, maar heren, jullie zijn 
ook van harte welkom! De toss sluiten we 
vaak af met gezamenlijk koffiedrinken.

TOSSEN

Arnold
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Ik, Henk Hengeveld, ben de 
VerenigingsCompetitieLeider (VCL) van 
onze club.

De VCL regelt:
a.  De informatie aan de teams voor opgave 

competitie deelname.  
Wanneer de KNLTB de speeldata en 
competitievormen bekend maakt, breng 
ik de teamleiders hiervan op de hoogte. 
Ook wil ik dan graag horen welke spelers/
speelsters in welk team tennissen en aan 
welke competitie ze willen deelnemen.

b.  De inschrijving van de teams.  
Als alle gegevens binnen zijn, kan ik per 
team elke speler/speelster invoeren. 
Door het invoeren van deze gegevens incl. 
ranking, wordt de klasse bekend waarin het 
komende seizoen gespeeld gaat worden. 
Ook kan een team promotie aanvragen als 
het afgelopen seizoen te makkelijk was of 
degradatie als het te moeilijk is geweest.

c.  De baanindeling van de 
competitiewedstrijden. 
Als de teamindeling van de KNLTB 
bekend is, kunnen de teams per dag en 
tijdstip worden ingedeeld per baan. De 
vrijdagavond en de zondag geeft wat meer 
gepuzzel, omdat de vrijdagavond vol bezet 
is en de zondagmorgen een groot deel van 
de banen bezet wordt door de jeugdteams.

d.  Bij vragen/wijzigingen neem ik contact op 
met de KNLTB. Mocht er om welke reden 

dan ook (een foutje is snel gemaakt), een 
team zich terugtrekken, te laat opgeven 
of in een verkeerde poule terecht zijn 
gekomen, dan wordt er geprobeerd een 
oplossing te vinden met de bond.  
Dat er zoveel animo voor wedstrijden is, 
is geweldig voor de club. Het verbindt de 
leden.

Wil je graag competitie spelen, maar heb je 
geen team? Meld je dan bij mij of de trainer. 
We proberen dan een team voor je te vinden 
dat een tekort heeft aan spelers en qua 
sterkte en leeftijd past.

De eerste mailing is alweer onderweg, dus de 
voorbereidingen voor het voorjaarsseizoen 
zijn al ingezet. Iedereen een prachtig seizoen 
met veel plezier en leuke partijen toegewenst. 
Winnen is leuk, maar plezier hebben is het 
belangrijkste!

Groet, Henk

COMPETITIE

Henk
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Al sinds 2010 ben ik als trainer verbonden 
aan onze prachtige tennisclub. Vanaf 2014 
is Drive Sport opgericht en verzorgen wij 
nog altijd met enorm veel plezier onze 
tennislessen bij DTC Dedemsvaart. In al 
deze jaren hebben wij enorm veel talenten 
uit Dedemsvaart en omstreken het tennis 
mogen bijbrengen. Wij zijn van plan om ook 
de komende jaren hier gevolg aan te geven.

Heb je interesse om ook een keer aan te 
sluiten bij onze lessen? Check dan onze 
verschillende aanbiedingen die in dit clubblad 
staan vermeld en neem contact op over onze 
verschillende opties voor les.
Tijdens de periode november 2022 t/m 
maart 2023 gaan wij ons onder andere 

richten op een onderlinge competitie voor 
onze jeugdspelers. Deze sluiten wij uiteindelijk 
in 2023 af met halve finales en finales op 
diverse locaties. Een leuk initiatief om ook 
in de wintermaanden actief te blijven met 
tennis.

Ook zijn we druk bezig om een nieuwe 
workshop vorm te geven, die in het teken 
staat van tennisracket en materiaalkennis. 
Hierbij voorziet een collega-professional 
op het gebied van rackets en snaren, je 
van tips. Alle spelers mogen met diverse 
tennisrackets proefspelen en advies vragen 
over het verschil in rackets en snaren. 
Wij merken dat veel fysieke klachten 
vooral voortkomen uit verkeerd materiaal. 
Deze klachten kunnen in veel gevallen vrij 
eenvoudig worden opgelost. Zodra we de 
flyers klaar hebben, delen wij deze uiteraard 
met alle leden van DTC. 

Namens alle collega’s van Drive Sport hopen 
we jou binnenkort weer te zien op ons 
prachtige park.

Sportieve groet, 
Sven Boers, Drive Sport
info@drivesport.nl
06-53585327

TENNISLERAAR

THEMATRAINING
Altijd al willen werken aan die mindere 
backhand? Is je tweede Service regelmatig 
een prooi voor je tegenstander? Vind je het 
lastig om tijdens een dubbelspel de tactiek 
aan te passen zodat je vaker scoort met een 
volley of lijkt het je interessant om technisch 
een perfecte topspin of slice bal te kunnen 
spelen? Zomaar enkele vragen die wij 

regelmatig als feedback ontvangen tijdens 
onze lessen. Speciaal voor deze spelers 
geven wij antwoord op alle specifieke 
Tennisthema’s die tijdens een wedstijd 
kunnen voortkomen. Dit pakket van 3 
tennislessen zijn specifiek gemaakt voor de 
volgende thema’s: Forehand/Backhand, 
Volleys, Serveren, Tactiek enkelspel of 
dubbelspel, topspin of slice. 

AANBOD DRIVE SPORT
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OUDER-KIND TRAINING 
Ouder kind tennis is voor kinderen vanaf 4 
jaar die samen met een ouder, opa, oma, 
oom of tante lekker samen willen sporten 
en tennissen. De trainingen zijn 45 minuten 
en de kinderen doen veel van de opdrachten 
samen met de ouder of begeleider. De 
oefeningen tijdens de training staan in 
het teken van het ontwikkelen van de 
grondvormen van bewegen. De training is 
op een tennisbaan en bal en racket komen 
regelmatig aan bod maar het doel is om de 
kinderen zo breed mogelijk te helpen met de 
ontwikkeling van hun motoriek & coördinatie. 

WORKSHOPS 
Tijdens een aantal verschillende momenten 
gedurende het tennisjaar gaan wij in 
samenwerking met experts op verschillende 
gebieden diverse workshops aanbieden. Deze 
workshops duren anderhalf uur en gaan wij 
op diverse locaties aanbieden. Deze worden 
via diverse kanalen gedeeld met alle leden 

van onze aangesloten verenigingen. Voor 
de periode December 2022 t/m voorjaar 
2023 staan er twee nieuwe Workshops op 
het programma. Een volledige individuele 
technische analyse van je Forehand, 
Backhand of Service. Daarnaast gaan we in 
samenwerking met Prins Sport meerdere 
racket test dagen organiseren. 

MAAK KENNIS MET TENNIS 
Om kennis te maken met de Tennissport 
organiseren wij voor alle 18+ niet-leden 
gedurende drie lessen ons maak kennis met 
Tennis aanbod. Een mooie manier om te 
kijken of deze gezellige en uitdagende sport 
bij jou past. Alle materialen worden geregeld 
en na afloop bieden wij een passend vervolg 
aan voor iedereen die lid wil worden van onze 
aangesloten Tennisverenigingen. 

Alle bovenstaande aanbiedingen zijn zowel 
overdag als tijdens de weekenden te volgen.

Dit lesreglement is geldig van  
mei 2022 tot april 2023.
Deelnemers aan de trainingen dienen lid te 
zijn van de tennisvereniging.

1 EEN LESUUR 
Duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten 
inspeeltijd.

2 FLEXIBEL TRAINEN
Een lesprogramma is voor onbepaalde 
tijd tenzij anders afgesproken met de 
tennisleraar. Er wordt tijdens het gehele 
jaar lesgegeven behalve tijdens de 
basisschool vakanties en/of feestdagen. De 
groepsgrootte kan variëren van 1 speler tot 

8 spelers. Voor aanvang van de teamtraining 
wordt de groepsgrootte bepaald. Een lesuur 
is daarop afgestemd. Bij afwezigheid van één 
of meerdere spelers zijn er twee opties waar 
tijdens de training voor gekozen kan worden;
Optie 1: Er wordt een uur lesgegeven en de 
kosten worden verdeeld over de aanwezige 
cursisten (standaard optie).
Optie 2: De lestijd wordt ingekort zodat de 
originele kosten blijven behouden.
Indien er voor optie 2 gekozen wordt, dan 
dient dit voor aanvang van de les met de 
tennisleraar te worden gecommuniceerd.
Mocht de cursist een invaller kunnen regelen 
van vergelijkbaar niveau, dan wordt dit van 
harte aanbevolen.

LESREGLEMENT DRIVE SPORT 
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Bij regelmatige uitval van een cursist kan 
er worden besloten om met een vaste 
invaller te werken. Iedere week wordt er een 
presentielijst bijgehouden en facturering 
geschiedt altijd volgens de daadwerkelijk 
afgenomen aantal lesuren. (Zie punt 5)

3 LESTIJDEN
De doelstelling is altijd om de lestijden 
gedurende de lesperiode gelijk te houden. 
Aangezien er op flexibele basis wordt 
lesgegeven kan het voorkomen dat tijdens een 
lesperiode de lestijd een uur wordt vervroegd 
of verlaat of naar een andere dag wordt 
verplaatst. Dit gebeurt altijd met goedkeuring 
van de complete lesgroep.

4 VERZUIM LERAAR 
Wanneer een leraar onverhoopt niet kan 
lesgeven, stelt hij via Whatsapp de complete 
lesgroep op de hoogte.
Eenmaal aangevangen lessen worden niet 
ingehaald.

5 VERZUIM CURSIST 
Niet verschijnen zonder afmelding bij een 
les is voor rekening van de cursist. Bij tijdige 
afmelding van één persoon worden geen 
kosten berekend. Afmelden kan tot op de dag 
zelf tot 12:00 uur voor trainingen die starten 
na 17:00 uur.
Bij een groepstraining zal worden gekeken 
of deze in een andere groep kan worden 
ingehaald, eventueel bij een andere vereniging 
aangesloten bij Drive Sport. De tennislessen 
mogen bij al onze aangesloten verenigingen 
onder dezelfde voorwaarden worden gevolgd. 
Afmelden zal altijd in de tennisles groepsapp 
moeten gebeuren. Individueel afmelden bij de 
trainer is niet voldoende.

6 KOSTEN
Bij een privéles bedraagt deze € 52,-
Bij een groep van 2 personen bedraagt deze 
€ 52,00,- Per persoon € 26,-
Bij een groep van 3 personen bedraagt deze 
€ 54,00,- Per persoon € 18,00,-
Bij een groep van 4 personen bedraagt deze 
€ 55,00,- Per persoon € 13,75,-
Bij een groep van 5 personen bedraagt deze 
€ 56,25,- Per persoon € 11,25,-
Bij een groep van 6 personen bedraagt deze 
€ 58,50,- Per persoon € 9,75,-
Bij een groep van 7 personen bedraagt deze 
€ 61,25,- Per persoon € 8,75,-
Bij een groep van 8 personen bedraagt deze 
€ 64,00,- Per persoon € 8,00,-

In de maanden april, juli, oktober en december 
worden de facturen opgemaakt en verstuurd. 
Bij een aanwezigheid van vijf lessen of 
minder kan de factuurperiode worden 
uitgesteld. Onze trainers houden nauwkeurig 
de lesregistratie bij. Wij adviseren om dat 
zelfstandig ook te doen.

7 TRAINING
Voor het complete trainingsaanbod en alle 
overige informatie over de tennislessen, 
verwijzen wij u graag naar de website. Daar 
staat ons volledige lesaanbod op vermeld.
Voor het aanmeldingsformulier scan 
je de QR-code op de website van uw 
tennisvereniging.

Voor overige vragen kunt u contact 
opnemen met: Drive Sport via info@
drivesport.nl of door contact op te nemen 
met Sven Boers op 06-53585327.
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KENNIS MET TENNIS

* LET OP! DEZE AANBIEDING GELDT VOOR 18+ NIET-LEDEN VAN DE CLUB

MAAK KENNIS MET TENNIS 
3 LESSEN VOOR SLECHTS €30!* 

Om kennis te maken met de tennissport organiseert Tennisschool Drive
Sport voor alle 18+ niet-leden ‘Maak kennis met tennis’! Een mooie manier
om te kijken of deze gezellige en uitdagende sport bij jou past!

Voor deze actie geldt:

• 1 uur les gedurende 3 weken; lesweken en tijden worden persoonlijk
afgesproken.

• In principe groepen van 4; bij kleinere groepen passen we de
lestijden aan.

• Diverse lesmogelijkheden; geef je voorkeur aan voor een dag en/of
tijd, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

• Tijdens deze cursus mag je diverse proefrackets testen; bij
aanschaf ontvang je een mooie korting.

• Gratis mogelijkheid om wekelijks met startende lessers mee te
tennissen tijdens de zogenaamde ‘tennis toss’.

GEEF JE SNEL OP VIA INFO@DRIVESPORT.NL
of informeer naar de mogelijkheden

Je kunt ons ook altijd bereiken via tel. 06-53585327 

Sven Boers (Tennistrainer)

Sportieve groet,
Team Drive Sport

Ook in 2023 de perfecte manier om kennis te maken met tennis bij DTC!
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OUDER-KIND TRAINING

THEMATRAINING

Tennis 
Aanbieding 

2023 

  OUDER-KIND

Speciaal samengesteld lesprogramma voor 
kinderen vanaf 4 jaar die samen met een ouder, 
opa, oma, oom of tante lekker willen sporten en 

tennissen!

Wens je meer informatie of wil je graag een

afspraak maken, neem dan contact op 
met Sven Boers via:

06-53585327
of

info@drivesport.nl

5 
TENNISLESSEN

5 LESSEN 
NU SLECHTS

€ 60,-

Deze tennislessen worden aangeboden als 
lespakket van 5 tennislessen van 45 minuten. 
Wij hanteren hierbij een maximale 
groepsgrootte van 6 koppels.

Aanmelden kan door op de onderstaande link 
te klikken of door de QR-code te scannen.

Inschrijfformulier Drive Sport

ennis 
an iedin  

 
-
-
-
-
-

 en 
kan door op de onderstaande link te klikken 
of door de QR-code te scannen.

Inschrijfformulier Drive Sport

Wens je meer informatie of wil je 
graag een afspraak maken, neem 

dan contact op via: 
06 - 53585327

of 
info@drivesport.nl
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Algemene gedragsregels
• Toon respect voor elkaar. Schelden, grof 

taalgebruik of kwetsen van wie dan ook 
wordt niet geaccepteerd.

• Ons tennispark is rookvrij want roken en 
sporten horen niet bij elkaar. Wij willen 
kinderen een rookvrije sportomgeving 
bieden; zo worden ze minder verleid om 
te gaan roken en voorkomen we het 
schadelijke meeroken. Voor de mensen 
die het roken echt niet even kunnen 
laten, is er een rookplek.

• De rommel die we maken, ruimen we zelf 
op en gooien we in de afvalbakken.

• Berg waardevolle spullen goed op; bij 
diefstal is DTC niet aansprakelijk. Bij 
constatering van diefstal schakelen we 
de politie in. 

• Een DTC-lid is hoofdelijk aansprakelijk 
voor schade of vernieling die hij of zij 
aanricht.

• Constateer je tijdens het gebruik van 
de tennisbanen of de kantine dat er iets 
kapot is, geef dat dan door.

• Het dragen van tenniskleding op de 
tennisbaan is verplicht. Tennisschoenen 
mogen geen sterk geprofileerde zolen 
hebben. 

Tennisbanen en -park
• Voor het behoud van onze tennisbanen 

is het verplicht om na elk partijtje tennis 
de baan te vegen. Ook al komen er na jou 
anderen de baan op. 

• Baanverlichting aandoen: Elke baan kan 
afzonderlijk bediend worden. Schakel de 
verlichting van jouw baan uit wanneer je 
uitgespeeld bent.

• Als iedereen klaar is met tennissen, doe 
dan de lichten op de banen uit vanwege 
onze buren en de energierekening. Dit 

geldt ook als er op een gedeelte van het 
park niet meer getennist wordt: doe 
dan de lichten uit voor dat gedeelte. De 
afspraak met de buren is dat in ieder 
geval om 23.00 uur de lichten op de 
banen uitgaan.

• Als je als laatste het tennispark verlaat, 
doe dan de lichten uit en draai de 
buitendeur van het clubgebouw en het 
toegangshek op slot. 

Inschrijfdagen
• Elk jaar hebben we in het voorjaar 

de inschrijfdagen, waar seniorleden 
< 65 jaar zich inschrijven voor twee 
vrijwilligerstaken, zoals lobdiensten. 
Senioren tussen 65 en 70 schrijven 
zich in voor één lobdienst. Tijdens de 
inschrijfdagen kan iedereen de data naar 
keuze invullen. Schrijf je je niet in, dan 
worden taken en data voor je ingevuld 
door de Lobcommissie. Als iemand niet 
verschijnt voor een taak, ontstaat er een 
boete van € 50,00 per taak.

Deze huisregels komen uit het Huishoudelijk 
Reglement van DTC, d.d. november 2012. 
Zie www.dtctennis.nl/clubinfo/algemene-
informatie.

Lobdienst
• Door middel van een brief word je 

herinnerd aan de datum waarop je een 
lobdienst (kantinedienst) draait. De brief 
bevat daarvoor de instructies. 

• Tijdens de lobdienst zet je je naam op het 
bord zodat iedereen weet wie er dienst 
heeft. 

• Bij aanvang van de competitiedag krijgen 
de spelers één kopje koffie of thee 
aangeboden.

HUISREGELS
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• Bij de lobdienst hoort ook: 
 - opruimen en afwassen. Gebruik de 
  vaatwasmachine alleen tijdens de 
  competitie en toernooien;
 - koelkasten bijvullen (nieuwe datum 
  achterin, oude datum voorin!), 
  lege flessen in de juiste kratten  
  zetten;
 - terras opruimen, het meubilair 
  rechtzetten, alles netjes achterlaten;
 - radio/tv uitdoen;
 - alle deuren goed sluiten, ook van de 
  voorraadkast en de schuifdeuren.
• Als je lobdienst hebt, maar toch niet 

kunt, dan moet je zelf voor vervanging 
zorgen door te ruilen. Lukt dat niet, dan 
krijg je een nota van € 50,00.

• Als het aanhoudend regent of als er 
na een uur nog niemand is komen 
tennissen, dan kun je afsluiten. 

Regels voor drank en horeca
• Er wordt geen alcohol geschonken aan:
 -  jeugd onder de 18 jaar;
 -  jeugdleiders, tennisleraren en 
  begeleiders van jeugdteams tijdens 
  het uitoefenen van deze functie;
 -  personen die fungeren als  
  chauffeur bij het vervoer van spelers;
 -  personen die kantinedienst hebben.
• Het is niet toegestaan om zelf 

meegebrachte drank te nuttigen in de 
kantine of elders op het terrein van de 
vereniging.

• Het bestuur wil voorkomen dat personen 
met meer dan het toegestane promillage 
alcohol aan het verkeer deelnemen. 
Op basis daarvan kan de verstrekking 
van alcoholhoudende drank worden 
geweigerd.

• Prijsacties die het gebruik van alcohol 
stimuleren, zoals happy hour, meters bier 
of rondjes van de zaak, zijn in de kantine 
niet toegestaan.

• Vanuit het oogpunt van na te streven 
alcoholmatiging, promoten we het 
gebruik van alcoholvrije drank, onder 
andere door die goedkoper aan te bieden 
dan alcoholhoudende drank.

De handleiding lobdienst is te vinden op 
www.dtctennis/clubinfo/algemene-
informatie.
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…Wie heeft ze niet!
Blijf er niet mee rondlopen, dat kan erg lastig 
worden in de tennistas. Gelukkig is er een 
bestemming voor afgedankte ballen. Ze 
worden verzameld voor recycling, gebruikt als 
knutselobject, als hondenspeeltje en nog veel 
meer. Kijk maar eens op oudetennisballen.
com, onder creatief met een tennisbal. Op 
deze manier krijgen je oude tennisballen een 
goede bestemming, én verkleinen we de 
afvalberg een klein beetje.

Bij de Lob staan twee verzamelemmers, 
één binnen en één buiten. Als je daar je 
afgedankte ballen in doet, zorg ik ervoor dat 
ze verzonden worden.

Groet, Bertus Groen

INZAMELING TENNISBALLEN

Rabobank Club Support
DTC heeft weer meegedaan aan de Rabobank 
Club Support. Als bestedingsdoel hebben we 
aangegeven: het aanschaffen van een monitor 
en geluidsinstallatie voor in de Lob.

Om een mooi bedrag vanuit de Clubkas te 
verkrijgen, was het nodig dat er door 

Rabobankleden op onze club DTC Tennis 
gestemd werd. Een vereiste hiervoor is dat je 
lid bent van de Rabobank (dit lidmaatschap is 
gratis en zonder verplichtingen). 

Het aantal stemmen voor onze tennisclub, 
heeft ons een resultaat opgeleverd van 
€ 571,23. Alle stemmers hartelijk bedankt! 

EXTRA OPBRENGSTEN VOOR DE CLUB DOOR ACTIES

EEN TENNISBAAN HUREN?
Lijkt het u gezellig om een keertje met 

familie, vrienden of collega’s
een potje te tennissen?

Dat kan! Huur dan gewoon een 
tennisbaan (of twee) bij DTC. 

Onze secretaris kan u
er meer over vertellen.

Bel voor de mogelijkheden:
Coby Boessenkool: 06 – 53731439

Mailen kan ook: 
secretaris@dtctennis.nl
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AH Dedemsvaart

Apotheek Avereest

Autobedrijf Thalen

Autobedrijf Wessels Dedemsvaart B.V.

Banketbakkerij Dorgelo 

Bemiddelingsbureau Nannys & Grannys

Bloembinderij Henk de Jonge

Brasserie de Corner

Bruinsma Kantoor Efficiency

Caravan Totaal Service

Concordia Bouwcenter

DD Mens en Financiën

Decoware

De Vries & Partners

Dijsselhof Autoschade en Schilderwerken

Drive

Dankelman Meubel & Interieur

Eshuis Metaal BV

Evidens Financieel Advies

Ferlin Plastics Automation B.V.

Gerrie Okken Assurantiën VOF  

(Vechtdal Hypotheken)

Graafies Ontwerp

Heering Kunststof Profielen BV

Henry Meerman Inbraakbeveiliging

Hibma Fysiotherapie

Hoogeveen Mode VOF

Jumbo Joosten

JVL Catering

Klussenbedrijf André Middelveld

Koekbakkerij Nanning BV

Linde Kroon Elektrotechniek BV

Mansier Tuinmachines

Mijnheer Makelaars

Moerwijk verhuur

Notariskantoor E. Linde

Nuvelstijn Mode

Oegema Transport Dedemsvaart BV

Peter Deen Makelaardij

Phone House

Plukon

Prins Sport

Restaurant Kiewiet

Rollepaal Grondverzetbedrijf v.o.f.

Schottert B.V. 

Slagerij Herman Beukeveld

Snackbar Karst

Sollie.comm

Van der Graaf De Molen

Varwijk Wonen en Verhuizingen VOF

Vrieling Adviesgroep

Weekamp Deuren

SPONSOREN
Ook willen wij onderstaande sponsoren hartelijk bedanken voor het 
steunen van onze club. We zijn erg blij met jullie steun.
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Ledenadministratie
Janneke Schunselaar
Moerheimstraat 3
7701 CA Dedemsvaart
Telefoon: 0523-615482/06-21667302
E-mail: ledenadministratie@dtctennis.nl

Lid worden van DTC?
Het aanmeldingsformulier kun je downloaden 
op www.dtctennis.nl.
Mail het ingevulde formulier met een foto 
van het gezicht/selfie als jpg-bestand naar 
de ledenadministratie. Je ontvangt daarna 
zo spoedig mogelijk een mail ter bevestiging 
van je inschrijving en nadere informatie, 
waaronder je bondsnummer bij de KNLTB.

Opzeggen lidmaatschap
Dit moet je schriftelijk doen voor 30 
november van het lopende jaar bij de 
ledenadministratie. Als je na 30 november 
van het lopende jaar opzegt, betaal je nog 
1 jaar contributie.

Tijdelijk opzeggen lidmaatschap
Senioren: Bij blessures, zwangerschap, 
bijzondere familieomstandigheden waardoor 
er in het lopende kalenderjaar geen tennis 
mogelijk is:
Voor 1 april blijven de kosten van het 
lidmaatschap dan € 25,00*.

Voor 1 juli blijven de kosten de helft van de 
jaarcontributie*. 
Als je je lidmaatschap langdurig wilt laten 
opschorten, dan betaal je € 50,00 per jaar 
voor de kosten die wij als club maken (onder 
meer de KNLTB-afdracht) in plaats van 
€ 155,00. Je kunt aan opschorten denken 
als je bijvoorbeeld vanwege een blessure het 
volgende jaar nog niet kunt of wilt tennissen, 
maar ook je lidmaatschap niet wilt opzeggen.
Junioren: bij blessures of bijzondere 
familieomstandigheden waardoor er in het 
lopende kalenderjaar geen tennis mogelijk is:
Voor 1 april blijven de kosten van het 
lidmaatschap dan € 15,00*.
Voor 1 juli blijven de kosten de helft van de 
jaarcontributie*.
*De te veel betaalde contributie wordt 
terugbetaald. Het volgende kalenderjaar loopt 
het lidmaatschap gewoon door, tenzij er tijdig 
wordt opgezegd conform de regels.

Adreswijzigingen
Aan alle leden het verzoek om 
adreswijzigingen te mailen naar 
ledenadministratie@dtctennis.nl. 
Dan kunnen we je op de hoogte houden van 
activiteiten, competitie-info enzovoort.

LIDMAATSCHAP
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Contributie 
Inning via automatische 
incasso (bankrekeningnummer 
NL48RABO0312966490)
Senioren (in het jaar dat je 18 wordt)
€ 155,00 per jaar
Junioren t/m 12 jr. € 165,00 per jaar 
incl. ca. 30 tennislessen    
Junioren vanaf 13 jr. (in het jaar dat 
je 13 wordt) € 205,00 per jaar 
incl. ca. 30 tennislessen   

De contributie wordt 
als volgt geïnd
maart  1/4 deel
mei  1/4 deel
juli  1/4 deel
september 1/4 deel

Competitiebijdrage
Senioren € 6,00 per competitie

Kortingen
*3e gezinslid € 10,00 per jaar
*4e gezinslid € 15,00 per jaar
*5e gezinslid € 20,00 per jaar
*studenten ≥ 18 jaar die elders wonen  
  € 25,00 per jaar 
* studenten < 18 jaar die elders wonen  
  € 15,00 per jaar
Per persoon wordt slechts 1 keer korting 
verleend. 

Zomerlidmaatschap 
Gedurende de zomermaanden kun je voor 
drie maanden een zomerlidmaatschap 
afsluiten. De kosten hiervan bedragen 
€ 50,00. Inlichtingen en aanmelding bij de 
ledenadministratie (ledenadministratie@
dtctennis.nl).

Lidmaatschapspasjes
Er worden geen KNLTB-pasjes meer 
uitgegeven. Je digitale pasje, o.a. nodig om 
deel te nemen aan officiële toernooien, 
competities, vind je in KNLTB ClubApp onder 
het kopje ‘Meer’. Het is niet toegestaan 
zonder geldig clublidmaatschap gebruik te 
maken van de tennisbanen.

Sleutel
Elk senior DTC-lid kan een sleutel van het 
hek en de voordeur van de Lob halen bij 
secretaris Coby Boessenkool, tegen betaling 
van € 10,00 borg. De borg krijg je terug 
als je de sleutel bij beëindiging van het 
lidmaatschap bij Coby inlevert.
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Julianastraat 38 
7701 GL Dedemsvaart

T 0523 820 210 
info@evidensfd.nl

www.evidensfd.nl

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN:

Aankoopbemiddeling

Startershypotheken

Seniorenhypotheken

Particuliere schadeverzekeringen

Zakelijke schadeverzekeringen

DUIDELIJK EN HELDER

DEDEMSVAART  T  0523 61 69 89
LINDEKROON.NL
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Wij wensen u veel tennisplezier!

Uw partner op het gebied van 
verzekeringen, hypotheken, bankzaken, 
pensioenen, makelaardij en verzuimbeheer

Bellen:   (0523)  28  27  26                        mailen: mail@vrieling.nl                  internet: vrieling.nl

A  Celsiusstraat 8

   7701 BW Dedemsvaart

T  06 36 56 27 74

E  dianne@graafiesontwerp.nl

GRAAFIESONTWERP.NL

Samen scoren in 
offline en online reclame

ONTWERP
DRUK- EN 

PRINTWERK PRINTERIEUR
TEXTIEL-

BEDRUKKING
BINNEN- EN 

BUITENRECLAME
RELATIE-

GESCHENKEN
VOERTUIG-

BELETTERING ONLINE

// 
VA

N
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NTWERP T
O

T 
R

EA

LISATIE
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TAXATIES

HUIS
VERKOPEN?

HUIS 
KOPEN?

AANKOOP-
BEGELEIDING

WIJ HELPEN GRAAG!
MIJNHEERMAKELAARS.NL0523-612474 | 


