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Een groot compliment !!!!  
Hoe in een kwartier tijd de stress toesloeg ….en twee dagen later het probleem is opgelost 

Een “live-verslag” van 2 stressvolle dagen na de wolkbreuk.  

Zondagmiddag: Flip van de baancommissie belt Wendy 

(bestuur) : “de banen staan bol!” Op de banen verzamelen 

betrokken mensen zich: Flip, Harry, Thomas, Age, Dietrich. 

Grote bollingen op alle banen. Duidelijk was dat de toplaag 

niet goed terugzakte. Op de foto’s is te zien hoe zich plooien 

vormden. Mindert (penningmeester) heeft op zijn 

vakantieadres in Frankrijk de verzekeringspolis opgezocht en 

gedeeld. Ab informeert alle leden over de sluiting van het 

terrein. Wendy stuurt alvast een mail naar Wijnberger, het 

bedrijf dat het onderhoud voor ons verzorgt. Maandag 

aanvullend contact daarover. Intussen vult Mindert alle 

paperassen in voor de verzekering. Flip levert foto’s aan bij 

Wijnbergen en belt ze nog een paar keer dat ze echt direct 

moeten komen. Zij schakelen Intergrass daarvoor in. 

Dinsdagmorgen 7.30 uur Flip, Age, Thomas en Wendy al 

aanwezig om firma Intergrass uit Staphorst  te verwelkomen 

en af te stemmen hoe te werken.  Harrie en Johan van de 

baancommissie ingevlogen om te komen helpen. Deze 

mannen hebben superwerk geleverd!  Ab heeft weer de 

leden geïnformeerd en dinsdagavond kon er weer getraind 

en gespeeld worden! Een groot woord van dank aan deze 

mensen die zo snel geacteerd hebben op deze calamiteit!   

  

Vrijwilligersenquête  
Ook deze staat op de app. Als je hem nog niet hebt ingevuld..doe het alsnog. We zijn allemaal samen de vereniging!!   

Als je hier nu boven net gelezen hebt dat een paar vrijwilligers (met wat hulp) het weer mogelijk maken dat we allemaal zo 

snel weer kunnen tennissen, dan geef je je toch ook wel op om wat voor de vereniging te doen?  

Met meer handen wordt de hoeveelheid werk lichter      . 
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Dalfsen open toernooi   
 

Beste leden van DLTC Gerner,  

Heb je al gehoord dat ons eigen open toernooi toch 

doorgaat?  

Het  

 

‘Wim Frijling Brouwers accountants & adviseurs Dalfsen Open’! 

 

Na meer dan 1,5 jaar Corona beperkingen, mogen we het toernooi eindelijk weer organiseren! En daar willen we jou van 

harte voor uitnodigen! In een andere maand dan je van ons gewend bent, maar met hetzelfde concept! Dit keer van 2-5 

september 2021. Heerlijk om weer wedstrijden te mogen spelen en bovendien, als de Corona regels het toelaten, ook weer 

een gezellig feestje! Het toernooi wordt door veel mensen in de regio als een leuk en ook prestatief goed toernooi 

beschouwd! En zo heerlijk dat het maar 4 dagen duurt, waardoor het veel minder een aanslag op je vrije tijd is! 

Uiteraard verzorgen we weer lekker eten en zal er op zondag een groot scherm staan van onze sponsor Plinq, waarop we de 

prestaties van Max Verstappen in de Formule I kunnen volgen.   

 

U/jij doet toch ook mee? 

 

De categorie 7 en 8 is opgedeeld in 2 leeftijdscategorieën namelijk een open 

leeftijdscategorie en daarnaast een 35+ categorie.  

Je kan je inschrijven via www.toernooi.nl.  

Graag tot ziens op ons mooie park tijdens het Dalfsen open! 

 

Namens de commissie  

‘Wim Frijling Brouwers accountants & adviseurs Dalfsen Open’   

 

Roland Niezink, Bertran van Oene, Dietrich Berghout, Wim Linders & 

Janneke Scheewe, wedstrijdleider  

 

 

2  tot en met 5 september  

 

 

 

 

 

 

http://www.toernooi.nl/
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Het Van Pijkeren Woningbouw Dubbeltoernooi,  
 

 

Dit jaar wordt het Van Pijkeren Woningbouw dubbeltoernooi 40+, 55+ weer georganiseerd van maandag 6 tot en met 

zaterdag 11 september.  

 

Voor de nieuwe tennissers bij DLTC : de minimale leeftijd is 40 jaar.  Of 55 als je je wilt inschrijven voor de 55+ groep      . 

We spelen alleen dubbelpartijen.   

 

De inschrijving voor dit toernooi is geopend, dit kan op mijnknltb.toernooi.nl. 
 

De inschrijving sluit op 26 augustus 2021. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 10.-  per onderdeel; inschrijving maximaal 2 onderdelen per persoon. 

De wedstrijden worden s ’avonds gespeeld; de (halve) finales worden op zaterdag 11 september gespeeld. 

 

We hopen je op ons park te mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet 

Namens de toernooicommissie Van Pijkeren Woningbouw dubbeltoernooi 40+, 55+ 

Ruud Schuuring 

 

 

De app van de KNLTB 
Wellicht heeft een groot deel van de leden inmiddels deze app geïnstalleerd. We kunnen het niemand verplichten maar het 

heeft een aantal voordelen: 

-je kunt met de app de banen reserveren  

-via de app kun je de agenda  inzien 

-via de app verspreidt de DLTC snel nieuws (zoals afgelopen zondag dat de banen niet bespeelbaar waren) 

-via de app kun je ook het nieuws van de KNLTB lezen 

-via de app word je aan je verplichte kantinedienst herinnerd  
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Een terugblik op het mixtoernooi 
Nog meer complimenten in deze net-uit…dit keer voor de organisatie van het recreatieve mixtoernooi. 

Een toernooi dat grotendeels door kon gaan in de periode dat bijna alle georganiseerde sporten 

verplicht stopgezet waren.  

Voor degene die de opzet nog niet kennen: 

Je kon je als mix dubbel opgeven in een sterkte die het beste bij jezelf past. 

Zo heeft de organisatie een poule-indeling gemaakt voor de klasse 6, 7 en 8.  

Gedurende de hele winter en voorjaar nodigde je zelf een tegenstander uit 

jouw poule uit. Je speelde op een dag en tijd dat het jullie zelf paste. Hoe 

mooi wil je het verder hebben!  

Zo zijn er de hele winter door ruim honderd wedstrijden gespeeld.  

Uit de foto’s blijkt dar er veel driesetters zijn gespeeld, ook een enkele 

donut-stand zit er tussen.  

Enkele koppels deden er alles aan om elke tegenstander uit te dagen, 

anderen konden door werkdruk of andere ongemakken niet alles spelen. 

Helaas waren er ook leden die door langdurige ziekte/ blessures uitvielen. 

Er zijn geen winnaars …uiteindelijk zijn de deelnemers allemaal winnaar 

doordat er toch in de beperkende coronaperiode wedstrijdjes gespeeld 

konden worden. Wellicht hebben de deelnemers nieuwe mensen leren 

kennen. Daardoor zijn er weer mogelijkheden om eens een ander uit te 

nodigen een wedstrijdje te spelen of gewoon lekker een uurtje te ballen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrijven banen  
We hebben het al vaker beschreven, maar het gaat nog niet altijd goed. Hoe schrijf je een baan af? 

We doen dat digitaal via de app.  

De regel is dat je, zolang er een baan volledig vrij is, niet een tijdstip reserveert waardoor je anderen afschrijft.  Dus als 9 en 

10 voor de kantine leeg zijn, plan dan geen tijdstip op een baan waar al mensen op spelen.   
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Grootonderhoud Tennisbanen 
Onderstaande bericht is een beetje achterhaald door de calamiteit van afgelopen zondag, maar we willen het toch nog even 

melden:  

24 Juni heeft het grootonderhoud van onze tennisbanen plaatsgevonden. 

Dit was ook wel noodzakelijk want vorig jaar moesten wij het vanwege de financiële positie noodgedwongen overslaan. 

Door de dakreparatie van ons clubgebouw  hebben we bezuinigd op het onderhoud.  

De klacht van enkele spelers was dat er te weinig zand op de banen zou liggen. 

Daarom hebben we in overleg met Age en op advies van de experts 2 Big Bags in fill zand laten instrooien. 

Hiermee  hebben we hopelijk alle partijen weer tevreden gesteld. 

Laten we hopen dat ons nieuwe financiële tegenslagen bespaard blijven want groot onderhoud is elk jaar nodig. 

Het weer, mooi zonnig en droog, was ideaal voor het onderhoud. 

Wat is er precies gebeurd?  

Eerst is alg en mos losgemaakt met een harde bezem. Daarna wordt het losse alg en de mosdelen opgezogen. 

Vervolgens werd  het infill zand opgebracht en verdeeld over de baan. Als laatste is zout ingestrooid om nieuw alg- en 

mosgroei tegen te gaan. 

 

De Baancommissie 

 

 

BUWIE Tiebreaktoernooi 
We mochten weer een toernooitje organiseren en dat hebben de organisatoren Wim, Harry en Flip direct opgepakt. 

Dinsdagavond 15 Juni was het zover. Voor de nieuwkomers: het Buwietoernooi is een dubbeltoernooi. Je speelt een tiebreak 

tot er op 1 veld 10 punten is behaald. Dan stopt iedereen, gaat de winnaar naar een veld “hogerop” en de verliezer moet 

een veld “terug”. Het doel is natuurlijk om op veld 1 te eindigen aan het 

eind van de avond.  

Er werd weer gespeeld op 6 banen met 24 spelers 

Op deze fantastische zomeravond begonnen deze spelers aan 1,5 uur 

tennis. Iedereen vond het weer fijn dat er zo getennist kon worden.  

En natuurlijk net als altijd was het weer lekker nagenieten met  een 

hapje en drankje.  
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Nestkasten  
Ons park wordt flink vergroend. Aanpassingen voor afwatering, beplanting, voorzieningen voor insecten vleermuizen en 

vogels.  

Voor vogels en vleermuizen zijn verschillende soorten nestkasten geplaats zoals voor kool-, en pimpelmezen maar ook 

gekraagde roodstaarten en een kast voor een bosuil. Tot op heden zijn de resultaten zeer bemoedigend. Van de 18 

geplaatste kasten zijn er nu 10 bezet. De bosuil bezoekt incidenteel zijn kast en pimpel-, koolmezen, spreeuw , bonte 

vliegenvanger en een boomklever hebben een nestkast bezet.  

Een rijke, gevarieerde vogelpopulatie is een indicator voor een goed milieu. Maar dat niet alleen, het is ook prachtig om er 

naar te kijken.  

Afhankelijk van de (broed)resultaten wordt op het einde van het seizoen bepaald of sommige kasten moeten worden 

verhangen. Wordt dus vervolgd.  

 

 

 

 
 

VAKANTIE  
De schoolvakanties beginnen komende week. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen/mogen tennissen. 

Misschien wel extra veel nu. Het onderhoud van de banen , het voorbereidende werk voor de toernooien, bestuurs- en 

commissiezaken gaan ook grotendeels door. 

 

Voor de leden die vakantie hebben de komende periode: we wensen jullie een fijne tijd, 

een goede reis en gezond weer terug!  


