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INSIDE
Van uw redacteur………
Wat is het toch een genot om weer buiten te kunnen
tennissen! De wind, die de baan van de bal verandert,
zodat ie net uit waait! Of de zon recht in je bakkes,
zodat er van je service nog minder dan anders iets
terecht komt! Daar kan geen enkele hal tegenop. En
dan de geur van vers gravel eigenhandig door Kees
uitgestrooid, wat wil een eenvoudig mens nog meer?
Dan komen we vanzelf bij die mooie banen, zoals elk
jaar weer in perfecte staat! Ik was twee weken geleden
bij een naburige vereniging, daar leek het of je in de
Zantvoortse duinen aan het spelen was. Bravo Kees!
Laten we de banen zo houden, behalve het juiste
schoeisel is goed slepen heel belangrijk in dit verband.
Lees de instructies op de bordjes rondom de banen!
Slepen doen we tot aan de hekken, dus niet alleen tot
aan de baseline of een meter er achter!
En als we zonodig stoelen mee moeten nemen op de
baan (?), zet ze dan als u klaar bent met spelen weer
terug op het terras. Waarom? Omdat ze vaak op de
sproeikoppen blijven staan, zodat deze niet goed meer
functioneren. Zullen we er aan denken? Dank u.
Laten we met zijn allen er een mooi seizoen van
maken!

POSTADRES

Tennisvereniging Leimuiden
Postbus 61, 2450 AB Leimuiden

BANKRELATIE

Rabobank: 1277.07.689
Postbank: 33.99.213
Ten name van:
Penningmeester T.V. Leimuiden

DRUK INSIDE

Drukkerij Pim v.d. Meer,
Langeweg 8,
2371 EG Roelofarendsveen,
Tel. 071-3316967
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te worden doorgegeven aan
Marco.
• Marco zal met Aad de wijnen
uitzoeken.
• Normaliter sluit de keuken om
22.30 uur en de bar om 23.30 uur,
m.u.v zaterdag, dan sluit de bar
om 21.30 uur.
• Met Tennisschool Tom Karsten
gaan wij dit seizoen samenwerken.
Wij krijgen twee trainers voor de
jeugd en twee trainers voor de
senioren.
• De jeugdtrainingen zullen op de
woensdagmiddag en de zaterdag
gegeven worden.
• De seniorentrainingen zullen op de
maandag- en dindsagavond
gegeven worden.
• Tom Karsten was met zijn trainers
aanwezig op de pasjesavond om
zich voor te stellen aan de leden.
De banen zijn in het weekend druk bezet
met competitiespelende leden en
jeugdtrainingen. Het Bestuur vraagt begrip
aan de leden die vrij willen spelen.

De barcommissie is opgeheven en
er is een baradviesgroep in het
leven geroepen. In deze groep
zitten Lennaert, Femke, Henriette,
Ton, Gré en Joop. Samen met
Marco zullen zij het reilen en zeilen
van de bar voor hun rekening
nemen. In principe zijn zij overal
inzetbaar en zullen duidelijk met
elkaar communiceren om hier
gestalte aan te geven.
Gedurende de competitie zal de
indeling van de bardiensten in het
weekend anders zijn dan
voorgaande jaren. De teams die op
zaterdag spelen draaien de
bardienst van zondag en teams die
op zondag spelen draaien de
bardienst op zaterdag.
Robert heeft de captains van de
teams op de pasjes-captainsavond
hierover geinformeerd.
De bardienst voor de competitie
door de week overdag wordt door
de teams zelf geregeld, evenals
het ophalen van de bartas.
De bardienst tijdens het
rackettrekken op woensdag wordt
geregeld door André en Frans.
Thea regelt de verdeling van de
bartas.
Tot aan de zomer heeft ieder lid 1x
bardienst.
Mensen die in een commissie
zitten worden niet ingedeeld in het
barrooster, mits zij competitie
spelen.
In de bartas zitten formulieren
waarop de namen van degene die
niet is komen opdraven voor
zijn/haar bardienst vermeld kan
worden. Deze mensen krijgen een
boete opgelegd van 45,--.
De keuken en het clubgebouw zijn
op 20 maart schoongemaakt.
De bevoorrading van de keuken
wordt verzorgd door Remco van
Super de Boer.
Bij evenementen dient uiterlijk
zaterdagavond een week van
tevoren de lijst met boodschappen

VRIJWILLIGERS BEDANKT
Voordat een seizoen van start kan gaan,
ligt er veel werk te wachten. Veronic en
Thijs hebben aantal mensen bereid
gevonden om mee te helpen om het park
weer aanzien te geven. Wij willen
onderstaande leden hartelijk danken voor
hun bijdrage op de zaterdagmorgen:
Fred van Haasteren 2x
Barry van Haasteren
Diederick Stenvers
Jos Wolken
Bernadette Blauwhof
Annemiek van Leeuwen
Ina Knip
John Vernooy
Leen Schoenmaker
Femke Uittenboogaard
Sonja de Werk
Henny ten Brink
Elsebee de Ruiter
Marcella van Egmond
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De keuken is helemaal geschrobd, spic en
span door de tweede groep vrouwen o.l.v.
Femke. Het was voor allen vroeg uit de
veren om 10.00 uur aanwezig te zijn.

Nogmaals hartelijke dank namens het
bestuur.
Vera Jager
Voorzitter

NIEUWE LEDEN ACTIE 2004
Voor 2004 is besloten dat voor ieder nieuw
lid, dat wordt aangemeld door een lid van
TVL je een barkaart van 12,50 kunt
ontvangen.

-

-

Actie voorwaarden:
- geldt voor nieuwe leden (junioren
en senioren) aan gemeld tussen 1
januari 2004 en 31 mei 2004,
- iedereen die lid is van de TVL kan
nieuwe leden aanmelden,
- de ledenadministratie zal bij
aanmelding van een nieuw lid

vragen om op het inschrijfformulier
te vermelden door wie men is
aangebracht,
voor de nieuwe leden aangemeld
vanaf 1 januari tot heden, kan men
zich wenden tot de
penningmeester,
de barkaarten worden verstrekt
door de penningmeester na
ontvangst van de contributie.

Frans Loos
Penningmeester

Vrijdag 14 mei wordt het nieuwe leden toernooi gehouden. Wat houdt dit in?
Alle seniorleden die of in 2003 of in 2004 lid zijn geworden van TV Leimuiden mogen
deelnemen.
•
•
•
•
•

Meedoen is belangrijker dan winnen
Aanvang van het toernooi om 20.00 uur
Prachtige prijzen
Geen inschrijfgeld
Kom vrijdag 14 mei naar het tennispark

De banen worden speelklaar gemaakt.
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4 april was het zo ver, niet om 10.00 uur,
maar om 11.00 uur dankzij de vele regen
die ´s nachts gevallen was. Toen de
banen om 11.00 uur droog waren gingen
de eerste partijen van start. In totaal
deden er 26 personen mee in de
ochtendploeg die niet alleen tegen elkaar
aan het spelen waren, maar ook tegen de
harde wind. Na twee rondes van elk 45
minuten kwamen er de volgende winnaars
van de ochtendploeg naar voren:
Dames:
1. Arry van Haasteren
2. Bernadette Blauwhoff
Heren:
1. Dick Koster
2. Henk Huising

Het volgende toernooi is het ´Nieuwe
ledentoernooi senioren´ op 14 mei
gevolgd door de barbecue op 5 juni ter
afsluiting van de senioren competitie. Zie
elders in dit blad.
Even voorstellen.... Ik ben Kim en ik zit
vanaf dit seizoen in de activiteiten
commissie. Ik vond het tijd werd dat er
eens een jonkie in de commissie kwam,
die de oudjes af en toe wakker kan
schudden. Schrijf je dus in voor de
komende toernooien!
Oproep:
Gezocht mannelijke uitbreiding van de
activiteitencommissie!
De activiteiten commissie bestaat uit 5
personen waarvan Frank Blom de enige
man is. Omdat Frank vindt dat deze
commissie uit wel heel erg veel vrouwen
bestaat en we nog een extra lid zoeken is
er besloten dat dit een man moet zijn. Dus
als je met Astrid, Jeannette, Thea, Frank
en mij wil zorgen voor gezellige
tennisactiviteiten, stuur dan een mailtje
naar astrid@avl-yacht.nl of bel naar Thea
Spaargaren (509377).

Tussen het spelen door heeft iedereen
genoten van een heerlijke lunch van Gré,
Sonja en Monica en de zon die zich af en
toe liet zien. Ondanks de slechte
weersvoorspellingen hebben we het de
hele dag droog gehad, zodat ook de
middagploeg (30 personen) kon genieten
van het gravel.
Uitslag middagploeg:
Dames:
1. Ineke Schoenmaker
2. Femke Uittenbogaard
Heren:
1. Hans de Graaf
2. Thijs Brambach

Kim Bagmeijer

INSCHRIJFFORMULIER JUNIOR/SENIORTOERNOOI
DONDERDAG 20 MEI (HEMELVAARTDAG)
11:00 UUR TOT 17:00 UUR

Naam junior:

Naam senior:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:
Junioren moeten lid zijn, senioren die geen lid zijn betalen
Inleveren voor 10 mei bij Veronica
Rietlanden 36
0172-507752
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of Jeanette. Er kan ook afzonderlijk
ingeschreven worden.
Iedereen mag zijn partner meenemen.
Indien er kinderen meekomen moet dit
vooraf doorgegeven worden, hiervoor zal
een afzonderlijke bijdrage, afhankelijk van
de leeftijd, berekend worden.

Zoals de AC in het laatste clubblad heeft
gemeld, organiseert het damesteam
zondag 1 de afsluiting van de competitie.
Tevens zullen de eventuele kampioenen
op gepaste wijze gehuldigd worden door
de wedstrijdleiding.
Voorafgaand aan de barbecue zal een
toernooitje plaatsvinden. Dit start om
15.00 uur, aansluitend is de barbecue. Het
toernooi zal plaatsvinden d.m.v.
rackettrekken. Men is niet verplicht aan
beide onderdelen deel te nemen, dit kan
op het invulstrookje aangegeven worden.
We willen jullie er op wijzen dat wij het
organiseren, maar tijdens de barbecue
verwachten we jullie hulp, dat lijkt ons niet
meer dan logisch. Wij zorgen dat alles
aanwezig is. Er is bijvoorbeeld hulp nodig
achter de barbecue en bij het leegruimen
van alle tafels.

Hieronder vinden jullie een aantal
spelregels die van belang zijn om een fijne
dag te kunnen organiseren:
• Kosten zijn 12 per persoon, partner
is ook van harte welkom. Deze
kosten moeten vooraf aan ons betaald
zijn, indien dit niet gebeurt zijn wij
helaas genoodzaakt de inschrijving te
niet accepteren.
• Uiterste aanmeldingsdatum is 24 mei
d.m.v. van dit formulier ingevuld, in
envelope met het totale bedrag en in
de brievenbus bij:
Astrid van Leeuwen, Oostban 4,
Leimuiden. Telefoonnummer 509522 of
Jeanette Schrijver, Kemphaan 4,
Leimuiden. Telefoonnummer 507198

Het verzoek aan jullie is om dit met je
team te bespreken en gezamenlijk dit
inschrijfformulier in te vullen en met het
geld in een envelope af te geven bij Astrid

Onderstaande personen hebben zich opgegeven voor de barbecue van 5 juni:
(svp duidelijk de naam volledig invullen i.v.m. het bonnenboekje)
1

doet wel/niet mee met toernooi

2

doet wel/niet mee met toernooi

3

doet wel/niet mee met toernooi

4.

doet wel/niet mee met toernooi

5.

doet wel/niet mee met toernooi

6.

doet wel/niet mee met toernooi
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Er zal gespeeld worden in verschillende
pools op sterkte: daarna wordt het een
afvalsysteem en je speelt minimaal 2x in
je pool.
A-pool: competiespelers. B-pool:
recreanten. C-pool: nieuwe leden. Indien
gewenst mag je hoger spelen. Je voorkeur
kan op het inschrijfformulier opgegeven
worden.

() "
Probeer verhinderingen zoveel mogelijk
te beperken. Er worden geen
verhinderingen geaccepteerd voor het
finale weekeinde.
Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets,
bij 3e set wordt een tiebreak gespeeld.
Inschrijfgeld is 2,50 per persoon.
Jullie kunnen je inschrijven tot en met
30 mei

Zondag 6 juni wordt er gespeeld vanaf
10.00 uur.
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag avond wordt er
gespeeld vanaf 19.00 uur.
In het finale weekeinde wordt er gespeeld
vanaf 09.00 uur. Twee dagen voor de start
zal de planning in het clubhuis hangen en
op de onze welbekende internetsite staan,
er wordt niet gebeld.

Je kunt je op 2 manieren inschrijven:
• Het formulier inleveren bij Thea
Spaargaren: Esdoornlaan 5
• Je opgeven via de mail:
astrid@avl-yacht.nl (je krijgt een
bericht van ontvangst).

Inschrijfformulier Clubkampioenschappen Enkeltoernooi:
NAAM:……………………………………………………………….M/V
Keuze mogelijkheid voor de deelnemers(sters)
A(=top)
/
B
/
C
(keuze svp omcirkelen)
Beschikbare aanvangstijden (verhinderingen doorstrepen)
Zo 6 juni
Zo 6 juni
Zo 6 juni
Ma 7 juni
Di 8 juni
Wo 9 juni
Do 10juni
Vr 11 juni
Za 12 juni
Za 12 juni

10:00
13:45
17:30
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
9:00
12:45

11:15
15:00
18:45
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
10:15
14:00

12:30
16.15
20:00
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
11:30
Vanaf 17:00
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In het clubhuis zal een inschrijfformulier
hangen. Vul je naam in en alles komt
goed! Het is voor ons van belang dat we
van te voren weten wie er allemaal komen.
Er moet tenslotte het een en ander
geregeld worden.
Je mag iemand meenemen, want waarom
zal je partner tijdens deze avond alleen
thuis zitten? Als die kan tennissen, kan die
natuurlijk ook mee doen, anders kan hij/zij
genieten van de zwoele zomeravond.

Zoals jullie wellicht bekend is, proberen wij
elk jaar wat leuke activiteiten te verzorgen.
Wij zijn tenslotte de Activiteiten
Commissie in onze vereniging.
Niet alle activiteiten worden druk bezocht,
zelfs waren wij de laatste jaren helaas
genoodzaakt een aantal ervan van de
kalender te schrappen, omdat er te weinig
inschrijvingen waren.
Nu hebben we weer wat anders bedacht.
Tijdens de avond/nacht van vrijdag 18 juni
op zaterdag 19 juni willen wij de zomer
starten met een gezellige avond.
Je bent vanaf 20.00 uur welkom. We
beginnen natuurlijk met rackettrekken.
Niet alleen zal er getennist worden. Maar
wat er allemaal gaat gebeuren is een
verrassing. We gaan natuurlijk niet alles
verklappen! De bijdrage hiervoor is
3,50.
Hoe laat het wordt weten we niet, zeker
sluiten we af na 24.00 uur!

Je kunt je ook inschrijven via de e-mail:
astrid@avl-yacht.nl. (je krijgt een
bevestiging van ontvangst)

Het onderstaande artikel is letterlijk overgenomen uit het Toernooibulletin van de KNLTB
tijdens een competitiewedstrijd, maar altijd

KLEDING EN SCHOEISEL
Tijdens een wedstrijd behoort men schone
en algemeen geaccepteerde tenniskleding
te dragen. In ieder geval niet toegestaan
zijn: Bermuda shorts, voetbal- of
gymnastiekbroeken, boxershorts, sweat
shirts (katoenen hemden met lange
mouwen), overhemden en kleding met
fluorescerende kleuren. Het schoeisel dat
met tijdens een wedstrijd draagt dient
specifiek voor tennis te zijn ontworpen en
mag het speelvlak niet beschadigen. Ten
aanzien van een gravelbaan betekent dit
dat de zool van het schoeisel vlak dient te
zijn, doch een ingewerkt profiel mag
hebben, waarbij de afzonderlijke
profielranden niet verder uit elkaar mogen
liggen dan max. 2 mm.
Prachtig geformuleerd!! Wat uw redacteur
betreft geldt het bovenstaande niet alleen
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Roos van Bekkum
Rob van Bekkum
Ineke van Blooijs
Margot van Bree
Maaike Buskermolen
Peggy van Eck
Vincent Eggerding
Angelique Hylkema
Rene Hylkema
Monika van Kralingen
Kees van Kralingen
Miriam Lutt
Sonja Möllers

-

1

Vrijdag 14 mei
19.30 uur
Donderdag 20 mei
11.00 – 16.00 uur
Zondag 5 juni
17.00 uur tenissen
19.00 uur BBQ
Zondag 6 juni t/m
Zondag 13 juni
Vrijdag 18 op zaterdag 19 juni
Zondag 20 juni t/m
Zondag 27 juni
Maandag 5 juli t/m zondag 11 juli
15.00 – 21.00 & 09.00 – 18.00 uur
Zaterdag 7 augustus
09.30 uur
Zaterdag 14 t/m zondag
22 augustus
Woensdag 25 augustus t/m
Zondag 29 augustus
16.00 – 20.00 & 09.00 – 18.00 uur
Zaterdag 28 augustus
19.00 – 24.00 uur
Zondag 29 augustus t/m
Zondag 5 september
Woensdag 8 september t/m
Zondag 12 september
16.00 – 21.00 & 09.00 – 18.00 uur
Vrijdag 24 september
Zondag 26 september
10.00 – 14.00 & 14.00 – 18.00 uur

/ *
. /2 + 3

Brenda Muller
Ferry Offerman
Michael van der Poel
Carolien Pol
Vincent van Schagen
Rein Schiphof
Birgitta Veld
Ton Verberne
Paul Vernooy
Lieske Vissers
Astrid Vlasveld
Sonja de Werk

2-/

*

4556

Nieuwe ledentoernooi senioren
Junior/Senior toernooi (Hemelvaart)
BBQ ter afsluiting van de senioren competitie
Enkel kampioenschappen senioren
Midzomernacht rackettrekken senioren
Dubbel kampioenschappen senioren
Marlintrans jeugdtoernooi
Wandelstoktoernooi heren 40+
Open toernooi senioren
Enkel kampioenschappen jeugd
HEETVETH avondtoernooi jeugd
Gemengd dubbel kampioenschappen senioren
Dubbel en Gemengd kampioenschappen jeugd
Slottoernooi senioren “Mexicaanse avond”
Regio en Slottoernooi jeugd
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De eerste vergaderingen en
voorbereidingen voor het Open Toernooi
zijn alweer begonnen. De Open Toernooi
Commissie (O.T.C.) bestaat dit jaar uit
Anita Gijzen (voorzitter), Ada Fallaux,
Moniek de Boer, Gerie van der Laan, Leen
Overbeek en Henk Huising.
Uiteraard kunnen wij ook dit jaar nog wel
wat versterking gebruiken, vooral in de
toernooi week zelf. Heb je interesse?
Neem dan contact op met
ondergetekende.

van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot
17:00 uur. Er wordt gespeeld in poules. Dit
betekent dat iedere deelnemer
gegarandeerd meerdere wedstrijden kan
spelen.
Voor het 30+ toernooi is de minimum
leeftijd van 30 jaar een vereiste. Deze
wedstrijden van het 30+ toernooi worden
in het eerste weekend gespeeld en op de
doordeweekse avonden. De finales van de
50+ zijn op vrijdag 20 augustus, en van de
30+ zijn de finales op 22 augustus.

Voor het zesde achtereenvolgende jaar
steunen wij de stichting: “Tennis out of
your heart”. Deze stichting zet zich in om
de straatkinderen in Brazilië een betere
toekomst te bieden, d.m.v. begeleiding,
medische zorg en scholing.
De tennisvereniging helpt een handje mee
door van het inschrijfgeld van iedere
deelnemer 0,50 te schenken aan
“Tennis out of your heart”.

Medio mei liggen de inschrijfkaarten in het
clubhuis en kan men zich inschrijven. We
verwachten net als voorgaande jaren weer
veel inschrijvingen, waarvan hopelijk ook
veel inschrijvingen van de leden van onze
eigen vereniging.
Let wel op het volgende: als je door de
weeks alleen ’s avonds kunt spelen, is het
noodzakelijk dat je het eerste weekend
minimaal een dag beschikbaar bent. Als
dat niet het geval is, dan is de kans op
uitloting heel groot.

Het Open Toernooi wordt gehouden in
week 34 van 14 t/m 22 augustus. De
categorieën waarin wordt gespeeld zijn dit
jaar: 5, 6, 7, 8 en 50+.
In alle categorieën wordt er gespeeld in
damesdubbel, herendubbel en gemengd
dubbel. Het 50+ gedeelte wordt gespeeld

Namens de Open toernooi Commissie
Henk Huising
Tel: 0652047785

Twee enthousiaste leden aan het klussen
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de jeugdcommissie. Jullie moeten dus dan
ook altijd je pasje meenemen. Op
donderdag 20 mei (Hemelvaartdag) is
weer het jaarlijkse Junior/Senior
toernooi. Jullie kunnen dan met een
volwassene komen spelen! Dit kan zijn je
vader, je moeder, je oma, je opa, je
buurman etc.. Als zij geen lid zijn van onze
vereniging kunnen zij tegen een kleine
betaling toch meedoen. Als je echt
niemand kan vinden, bel ons dan even.
Wij gaan dan ons best doen om iemand
voor je te vinden.

Het openingstoernooi van zondag 28
maart was een groot succes. Er waren in
totaal 82 kinderen. Ook waren er een
aantal kinderen die deze dag waren
gekomen om eens een keer kennis te
maken met tennis. Dit jaar hebben wij 21
nieuwe jeugdleden erbij gekregen. Wij
hopen dat jullie het erg naar jullie zin
hebben op de baan en veel leren in de
lessen. Je kan dat laten zien in de
toernooien en tijdens het rackettrekken.
Niet aarzelen, gewoon lekker meedoen.
Ook was deze dag onze nieuwe
tennisschool Tom Karsten met 6 leraren
aanwezig. Op alle banen werden
verschillende onderdelen behandeld. De
clinic werd afgesloten met rond de baan
op drie banen. De winnaars waren Nick
Hali, Roel Vernooy en Charlotte Brussen.
Zij kregen van Tom een heel mooi T-shirt.
Daarna hebben wij nog wat onderlinge
wedstrijdjes gespeeld. De kinderen
konden deze dag ook kennismaken met
de twee nieuwe jeugdtrainers. Voor de
woensdag is dat Wouter en voor de
zaterdag Anouk. De trainingen zijn
inmiddels ook alweer begonnen. Wij
hebben heel veel enthousiaste kinderen
van de baan zien komen, die er allemaal
weer heel veel zin in hebben.

Ook de competitie is inmiddels weer
begonnen. We hebben dit jaar zes teams,
waarvan er vier op woensdag en twee op
zaterdag spelen. Op woensdag is dit
tussen 13.00 en 16.00 uur en op zaterdag
wordt er in de ochtend gespeeld. Het is
wel heel belangrijk, dat iedereen die
competitie speelt ook iedere week
beschikbaar is. Het is namelijk niet altijd
mogelijk om vervanging te vinden. Het is
jammer als een wedstrijd hierdoor niet
door kan gaan. De wedstrijd is dan
verloren, dit is niet leuk voor jullie
teamgenoten en tegenstanders. Wij doen
ons best!
In deze inside vinden jullie ook het
inschrijfformulier voor het junior/senior
toernooi. Ga dus snel op zoek naar een
leuke senior en lever het meteen in. Het
wordt natuurlijk weer een hele gezellige en
sportieve dag!

Vrijdag 16 april is voor de eerste keer het
rackettrekken begonnen. Het was heerlijk
weer. De opkomst was redelijk, maar wij
verwachten voor de komende vrijdagen
nog meer kinderen. Het is dus iedere
vrijdag van 18.00 – 20.00 uur. Er worden
dan onderlinge wedstrijdjes gespeeld, die
ingedeeld worden via de ledenpasjes door

De Jeugdcommissie
bordjes die aan het hek rondom de baan
hangen.
Slepen doe je niet alleen binnen de witte
lijnen, maar ook daar buiten tot aan de
hekken!
Bedankt allemaal.

SLEPEN
We weten toch allemaal hoe we de
tennisbaan moeten slepen? Als je het niet
precies weet, vraag het dan aan de
trainer. Of aan iemand van de
jeugdcommissie. Of kijk op een van de
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COMPETITIE SEIZOEN 2004
Woensdagmiddag mini’s 13:15 uur – 14:15 uur
Joy Voogel
Izabel Fonk
Rens van de Berg
Roland de Wolf
Woensdagmiddag pupillen t/m 10 jaar 14:30 uur – 16:30 uur
Charlotte Brussen
Jennifer Muller
Marieke Bal
Ravenna van der Weijden
Woensdagmiddag pupillen t/m 12 jaar 14:30 uur – 16:30 uur
Romy Kuilboer
Roxan van Graas
Ilonka Vernooij
Nick Hali
Thomas van der Geest
Max van Bree

Fleur Hylkema
Alaïa Fonk
Kelly Schering
Niels Bal
Julian Blauwhoff

Zaterdagochtend ( 13 t/m 17 jaar)
Fleur van Weezel
Kelly Moolhuizen
Lisanne van Noorle Jansen
Martin van der Geer
Robert-Jan Brummelkamp

Floor Straathof
Laura Straeter
Niels Castenmiller
Ramon Blauwhoff
Thom Wernke

INSCHRIJFFORMULIER
JUNIOR/SENIORTOERNOOI

DONDERDAG 20 MEI (HEMELVAARTDAG)11:00 UUR TOT 17:00 UUR
Naam junior:

Naam senior:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:
Junioren moeten lid zijn, senioren die geen lid zijn betalen
Inleveren voor 10 mei bij Veronica
Rietlanden 36
0172-507752
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gehusseld. Dan worden er vier pasjes bij
elkaar gelegd en die kinderen spelen met
elkaar.

Beste jongens en meiden!
We zijn inmiddels al weer bijna een
maand aan het tennissen. En toch hebben
we al weer een hoop gedaan: het
openingstoernooi, de tennislessen zijn
weer begonnen, sommigen van jullie zijn
begonnen met de competitie en we zijn
begonnen met het rackettrekken.

Afgelopen vrijdag waren er 11 kinderen
aanwezig. Wij vonden het erg gezellig,
maar we hopen natuurlijk dat er nog meer
komen de volgende keer.
Als laatste wil nog even het raadsel
herhalen wat we gesteld hebben de vorige
keer. Het is rond en in de herfst vierkant.
Rarara wat is dat?

Dat rackettrekken, daar zijn we afgelopen
vrijdag mee begonnen. Het werkt als volgt:
• het is altijd op vrijdag
• we beginnen om 18:00 uur
• het duurt tot 20:00 uur.
We maken een wilde mix, dat wil zeggen
dat alle tennispasjes door elkaar worden

* 8

.

/ *

De wijze uitspraak van de
jeugdcommissie: bedenk altijd, als het
regent in april, is het nog geen mei!

8 0 1-

Bobby Balder
Romy Bergshoeff
Liza van der Geest
Romy Huigen
Nina Knelange
Kasper Kruijt
Marijn Meyer
Kevin Möllers
Giorgio Pel
Mickey Pel
Kim van der Ploeg

Do 20 mei

. /2 +

Robin Rijnbeek
Kelly Schering
Sharon Schering
Nick van der Schoot
Rochelle Uittenbogaard
Erik Verkerk
Roel Vernooy
Jeroen Vlasveld
Kaj Wentink
Jeffrey van deer Zeeuw

-

Ma 5 juli t/m Zo 11 juli
Wo 25 aug t/m Zo 29 aug
Za 28 augustus
Wo 8 sep t/m Zo 12 sep
Zo 26 september

-

1

2-/

*

4556

Junior/Seniortoernooi (Hemelvaartsdag)
Tijd: 14.00 – 18.00 uur
Marlintranstoernooi
Tijd: Ma t/m Vr 15.00 – 21.00 uur
Za en Zo 09.00 – 18.00 uur
Clubkampioenschappen Enkel Jeugd
Tijd: Ma t/m Vr 16.00 – 20.00 uur
Za en Zo 09.00 – 18.00 uur
HEETVETH avondtoernooi Jeugd
Tijd: 19.00 – 24.00 uur
Clubkampioenschappen Dubbel en Mix Jeugd
Tijd: Ma t/m Vr 16.00 – 20.00 uur
Za en Zo 09.00 – 18.00 uur
Regio en Slottoernooi Jeugd
LET OP:
Regiotoernooi 10.00 – 14.00 uur
Slottoernooi 14.00 – 18.00 uur
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