Nieuwsbrief, Juli 2018

Beste leden,

Een nieuwsbrief vol leuke terugblikken, vooruitzichten en goed nieuws!
Er valt weer veel te lezen, o.a. de volgende onderwerpen in deze nieuwsbrief:
•

Clubkampioenschappen 2018 (volwassen/jeugd)

•

Lauswolt toernooi

•

Bestuurswissel

•

Nieuwe trainer stelt zich voor!

Heel veel leesplezier!
Sportieve groet,
Het bestuur T.C. Lauswolt

Terugblik Clubkampioenschappen
Half juni en begin juli vonden de Enkel, Mix en Dubbel Clubkampioenschappen 2018 plaats.
Dit jaar voor het eerst met de finales op zaterdag en de Mix en Enkel clubkampioenschappen in dezelfde
week. Helaas konden de Dames Enkel Clubkampioenschappen niet door gaan vanwege onvoldoende
animo, maar dat mocht de pret voor alle overige categorieën niet drukken!

Voor volgend jaar willen wij graag weer meer dames op de baan en het park. Heb je ideeën hiervoor of
heb je andere feedback, laat het ons dan even weten. Samen maken we het leuker! Je kan mailen naar
info@tclauswolt.nl
Met een sportief en competitief deelnemersveld, prachtig weer, volop supporters en een gezellige
afsluitende finaledag op zaterdag, waarbij nog lang na geborreld en gegeten werd, kijken we terug op een
geslaagde 2 weken!
Hieronder nog even een overzicht van de prijswinnaars: De totale overzichten zijn te vinden op
www.toernooi.nl , zoek op TC Lauswolt. Op onze website TClauswolt.nl staan onder “Informatie >
Kampioenen” foto’s van onze kampioenen!
Heren Enkel A
1. Jacco Hanewald
2. Gerben Minnesma
Heren Enkel B
1. Sjouke Dijkstra
2. Lammert van der Wal
Mix dubbel A
1. Jiri Simicek en Ciska Krol
2. Sybrand van der Heide en Eva Helmholt
Mix dubbel B
1. Jilis van der Voort en Ingrid van der Poel
2. Pieter Olthof en Wilma Olthof
Mix dubbel C
1. Jacob van der Heide en Marloes Kamp
2. Lammert van der Wal en Astrid van der Wal
Heren dubbel A
1. Geert Leijenaar en Jos Vloet
2. Iebe Bart van der Heide en Jeroen Rikkers
Heren dubbel B
1. Arjen en Joris Valk
2. Fetze Koopmans en Cees Wagenaar
Heren dubbel C
1. Gauke van der Plaats en Tjeerd Popma
2. Wiebren Groen en Piet Zwerver
Dames Dubbel B
1. Wilma Olthof en Ingrid van der Poel
2. Klaske de Jong en Marian Koelmans
Dames Dubbel C
1. Marloes Kamp en Foekje Keuning
2. Tjitske Klijnstra en Sigrid Meines

Clubkampioenschappen JEUGD
De clubkampioenschappen van de jeugd konden dit jaar rekenen op de enthousiaste deelname van 16
leden verdeeld over de fases Rood, Oranje en Groen.
In de fase Rood werkten de kinderen al hun wedstrijden af op dinsdag 19 juni. Na een spannende strijd
hadden Tessa Minnesma en nieuweling Marat Dikkens allebei 6 wedstrijden gewonnen en 1 verloren.
Hierdoor moest het aantal punten tegen de doorslag geven. Na uitvoerig juryberaad bleek Tessa
Minnesma als winnaar uit de bus te komen en werd zij gehuldigd als kampioen. Iedere deelnemer kreeg
na afloop een mooie medaille, maar sommige kids vonden de broodjes knakworst die geserveerd werden
een grotere beloning.
De spelers uit de fases Oranje en Groen hielden dit jaar het kampioenschap gezamenlijk en werkten hun
wedstrijden, verdeeld over de gehele week, af in twee poules. Nadat de posities in iedere poule bepaald
waren werden op vrijdag de finalewedstrijden gespeeld. De nieuwe kampioen uit fase Oranje werd
Florian Bos. De strijd om de eerste en tweede plaats bij fase Groen draaide uit op een spannend slot van
een zeer geslaagde week. Marrit Simecek en Nick Groen gaven elkaar niets cadeau en uiteindelijk moest
een supertiebreak de beslissing brengen. Nick Groen won nipt met 13-11 en prolongeerde daarmee zijn
titel als clubkampioen.
Alle deelnemers heel erg bedankt en we rekenen ook op jullie deelname tijdens de
dubbelkampioenschappen in september! Uiteraard konden de clubkampioenschappen dit jaar ook weer
rekenen op uitgebreide belangstelling van de pers, zoals bijvoorbeeld hier terug te zien:
https://sa24.nl/clubkampioenschappen-t-c-lauswolt/
https://dewoudklank.nl/site/fdr/2018/06/26/clubkampioenschappen-enkel-jeugd-tc-lauswolt
Met sportieve groet,
Jeugdcommissie TC Lauswolt

WE GOT HIM!!!
Beste TC Lauswolt leden,
Misschien zetten we het wat zwaar aan, met de kop “We got him”, maar voor een tennisverenging is het
belangrijk om te weten wie ons tennisniveau vanaf 2018 naar een hoger plan gaat brengen.
Wellicht halen we niet de wereldpers, maar binnen Opsterland is het wereldnieuws: vanaf december 2018
gaat Niels de Haan met zijn tennisschool de lessen voor ons verzorgen. Er zullen clinics gehouden worden,
er zal ondersteuning bij de Worldtour gegeven worden, Maak Kennis Met Tennis krijgt een mooie invulling
en er zal competitie- en reguliere training aangeboden worden door Niels. De lessen zullen geen 50 maar
60 minuten gaan duren en er zullen, voor hen die daar zelfs niet genoeg aan hebben, lessen van 75
minuten aangeboden worden. In een persoonlijke presentatie zal Niels binnenkort een toelichting geven op
de lesdagen, de invulling van de lessen en zijn enthousiaste plannen.
Correcties m.b.t. een backhand, hoe hoog moet ik de bal opgooien bij de service, op welke plaats in het
veld moet ik staan … allemaal zaken die getraind en geoefend moeten worden en waarbij we de hulp van
een echte professional kunnen gebruiken.
Wij verwachten dan ook een prettige samenwerking tussen TC Lauswolt en Niels, waarbij de kwaliteit van
de lessen en het vergroten van het plezier in het tennis op de voorgrond staan.
Wij wensen Niels heel veel succes toe in de komende jaren bij Lauswolt!

Even voorstellen!

Mijn naam is Niels de Haan en ik woon in Drachten. Ik heb het CIOS in Heerenveen gevolgd en ben sinds
2009 actief als tennisleraar bij verschillende verenigingen in Friesland.
In 2016 heb ik Tennisschool de Haan opgericht waarbij op dit momenteel verschillende tennisverenigingen
zijn aangesloten (Surhuisterveen, Harkema, Drogeham, Augustinusga, Nij Beets en Mantgum)
Zoals de meesten van jullie weten ben ik eerder bij deze prachtige vereniging actief geweest, dit was in
2015. Zoals sommigen misschien weten ben ik hierna begonnen bij tennisvereniging DLTC en heb ik dit
uitgebouwd van 1 dag/week naar momenteel 3 dagen/week. Nu ben ik terug!
Voor mij zal de combinatie in mijn werkzaamheden bij beide verenigingen blijven bestaan en de zal dit de
samenwerking tussen tennisvereniging Lauswolt en DLTC alleen maar ten goede komen.
De lesdagen zullen dinsdag, woensdag en donderdag blijven en ik zal 2 van de 3 dagen zelf lesgeven.
Op 1 dag word de les gegeven door een collega van mij. Hierover krijgen jullie t.z.t. nadere informatie.
We zijn al druk bezig met de voorbereiding van leuke en nieuwe activiteiten en acties. Een paar
voorbeelden:
- De lessen worden van 50 minuten naar 60 minuten gebracht.
Hiernaast bieden we voor de echte “die-hards” een 75 min les aan!
- Een “Maak kennis met tennis “ actie voor zowel jeugd en voor volwassenen!
- Aankomend jaar willen we ook weer een open dag organiseren waarbij er verschillende activiteiten zullen
plaats vinden.
Ik kan zo nog wel even doorgaan want er zit nog veel meer in het vat.
Ik zie het als een prachtige uitdaging en ik hoop er samen met jullie iets moois van te maken!
Ik kijk er naar uit om weer op de banen van Tennisvereniging Lauswolt te mogen staan en samen met
jullie te zoeken naar nieuwe uitdagingen!
Tot op de baan!
Niels de Haan

Lauswolttoernooi

Het Open Tamsma Lauswolttoernooi vindt dit jaar in week 35 van 27 augustus tot en
met 2 september plaats!
Jullie lezen het goed: met een nieuwe hoofdsponsor: Tamsma Financiële Dienstverlening uit Drachten
(https://tamsma.nl/)

Inschrijven
Als je aan het toernooi wilt meedoen, kun je je inschrijven in de categorieën 3 t/m 7. Dit kan
uiterlijk tot en met maandag 13 augustus. Inschrijven kan alleen via www.toernooi.nl.
Om meteen bij toernooi.nl bij het Lauswolttoernooi uit te komen, kan je ook via de website van
de club klikken op de poster. Dat scheelt wat zoekwerk.
En voor diegenen die zich niet op de baan in het zweet willen werken, maar wel van mooie tennispartijen
willen genieten: kom gezellig langs!

Happerij en Tapperij
De happerij en tapperij zijn er dit jaar ook weer. Kortom, voor maagvulling wordt
gezorgd tijdens het toernooi. Een aantal leden zullen elke dag een daghap
verzorgen, dus kom dat proeven. Verder is er in de kantine van alles te verkrijgen en
zullen ’s avonds weer de nodige hapjes worden gepresenteerd.

Op zaterdagavond brengen we de club in zomerse salsa sferen met onder
andere een gezellig muziekje en heerlijk BBQ buffet. Er mag gedanst
worden!! We toveren TC Lauswolt om tot Fiësta Havana Lauswolta!
Aanmelden voor de BBQ kan weer tijdens het toernooi.

Meehelpen
En als je nou denkt…ik wil wel eens een dag(deel) de toernooicie ondersteunen om bijv. de spelers op de
banen te zetten, de wedstrijden in de gaten te houden, uitslagen in te voeren of andere hand en
spandiensten te doen. Je bent van harte welkom om ons (Ciska, Tjeerd, Eric, Jos, Jitty, Geert, Marije, Jelle
Jan, Iebe en Hanna) te helpen.
We zien jullie graag op het Open Tamsma Lauswolttoernooi!!

Bestuurswissel
Zoals in het vorige ALV verslag al kenbaar was gemaakt, zijn er dit jaar 2 nieuwe bestuursleden bij
gekomen.
Cees Wagenaar heeft de functie als penningmeester van Harold Mous overgenomen.
Jillis van der Voort heeft voor 1 jaar de bestuursfunctie van Arjen Valk overgenomen voor Park en
Materialen. (Vanaf volgend jaar zal deze functie door een ander opgevuld worden, voel je hier wat voor
neem dan contact op met Jillis of mail naar info@tclauswolt.nl)
Het bestuur bestaat nu uit:
Pieter van der Linden (voorzitter), Sanne Vrij (secretaris), Cees Wagenaar (penningmeester), Eric Otten
(WTC), Nick Woltjer (Jeugdcie), Jillis van der Voort (Park en Materialen), Wilma Olthof (kantinecie).

