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CLUBGEBOUW

Van uw redacteur………
Al weer 1/3 van het seizoen achter de rug! Dat betekent
tevens dat de competitie is beëindigd en hoe! We
hebben een aantal kampioenen! Lees snel door en u
zult verderop in dit blad verslagen en foto’s aantreffen.
Dat zal een vet feest worden op 5 juni.
Vanaf nu kunnen we ons dus richten op de
clubkampioenschappen, het Open Toernooi en voor de
oudere heren het
40+ toernooi. Voor de
clubkampioenschappen verwacht ik zeker een aantal
inschrijvingen vanuit de kampioensteams om het geheel
een beetje niveau te geven.
En dan zijn er nog de Open Toernooien van andere
verenigingen. Dat is ook leuk en dan leert u weer eens
andere mensen kennen. En ziet u tegelijkertijd hoe het
er aan toegaat bij andere clubs. Kan een openbaring
zijn!
Tot slot wijs ik u op de Rabo Fietssponsortocht op
zondag 13 juni. U doet toch ook mee om de
verenigingskas te spekken? En ze zeggen dat het
gezond is bovendien!
Nog veel tennisplezier.

Beukenlaan, Tel. 0172-509168

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

1

INSIDE - MEI 2004

Het weekend van 22 en 23 mei hebben de vier teams, die voor de laatste speelronde op de
eerste plaats stonden, deze plek niet meer afgestaan: G E F E L I C I T E E R D!!!
Gemengd junioren (0277) 4e klasse
zaterdag
Het begon zaterdagochtend al aan de
Beukenlaan met het 2e jeugdteam. Dit team
stond gelijk met Hillegom 6. Omdat
Leimuiden tot nu toe alles had gewonnen
was het (slechts) noodzaak om in ieder
geval te winnen tegen MVKV. En met volle
kracht ging het team vooruit: 5-0. Omdat
Hillegom maar met 4-1 won, betekende dit
het KAMPIOENSCHAP voor Fleur, Lisanne,
Robert-Jan en Martin. Kelly stond op dat
moment het andere team aan een 3e plaats
te helpen.
Thuisteam
Uitteam
Thuis
HILLEGOM 6 TEHADO 3
4
LEIMUIDEN 2 MVKV 2
5

Plaats Ploeg
Gewonnen Punten
1 LEIMUIDEN 2
6
26
2 HILLEGOM 6
5
25
3 KIKKERS 2
3
14
4 TEHADO 3
3
13
5 MVKV 2
2
12
6 BOSKOOP 6
2
10
7 HAZERSWOUDE 2
0
5

Uit
1
0

Heren (0211) 3e klasse zaterdag
De heren moesten er wat harder tegenaan. Ze
hadden slechts 2 punten voorsprong op
Nieuwe Sloot en 3 punten op TEAN. Dit langst
bestaande team wist precies wat ze moesten
doen: winnen met 5-1! Omdat het in Katwijk
nogal gezellig was duurde het even voordat de
bloemen in Leimuiden opgehaald werden door
Theo, Jeroen en Rein (nog gefeliciteerd met de
geboorte van Wietse). Peter en Rene waren er
niet bij; vandaar opvulling van een oud teamlid.

Thuisteam

Uitteam

KLTV 5

LEIMUIDEN 1

1

5

TEAN 3

NIEUW VENNEP 3

4

2

6

0

NWE SLOOT 2 KIKKERS 5

Plaats
1
2
3
4
5

Thuis Uit

2

Ploeg
Gewonnen Punten
LEIMUIDEN 1
5
32
NWE SLOOT 2
5
31
TEAN 3
6
28
KLTV 5
4
26
NIEUW VENNEP 3
2
20
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Dames (0967) 4e klasse zondag
Plaats
Ploeg
Gewonnen Punten
LEIMUIDEN 2
1
7
35
2
STEVENSHOF 3
4
28
3
AMSTERDAM 3
5
26
4
LUCKY STRIKE 2
4
25
5
KATWIJK 1
4
25
6
DEKKER RVEEN 1
2
11
7
VINKEVEEN 3
0
7
8
NEDERHORST 1
0
5
Thuisteam
Uitteam
LEIMUIDEN 2 STEVENSHOF 3

Thuis
4

Uit
2

Het eerste jaar was even uitproberen en het tweede jaar was fors oogsten. Op de laatste
speeldag had het 2e team aan een punt genoeg om zeker te zijn van het kampioenschap.
Ilse, Marchelle, Femke, Mariska en Susanne wonnen ook de laatste wedstrijd tegen de
nummer 2!

Heren (0654) 6e klasse zondag
Het 2e Heren team heeft wat langer geoefend. Ze hadden slechts een punt voorsprong maar
het onderlinge resultaat was in hun voordeel. Ook zij wisten het uit te kienen op 5-1 winst.
Daarmee denken Olaf, Vincent, Robert, Ronald, Reinier en Björn voor volgend jaar het 1e
team te zijn. Dat hangt echter van de gemiddelde speelsterkte van de teamleden af. Dus
resultaat blijven boeken.
Thuisteam
Uitteam
Thuis Uit
KAMERIK 1
LEIMUIDEN 2
1 5
MONTFOORT 3 ZEVENSPRONG 3 1 5
Plaats Ploeg
Gewonnen Punten
1 LEIMUIDEN 2
6
36
2 ZEVENSPRONG 3
6
35
3 BOEKHORST 1
4
23
4 KAMERIK 1
3
19
5 BUITENVELDERT 3
3
18
6 LISSE 2
1
14
6 MONTFOORT 3
1
14
8 LISSERBROEK 2
1
9
Overige

kansen
Ook bij de recreatie teams staan er drie teams op de eerste plaats. Dus hopelijk volgt er later
meer goed nieuws. Zie ook WWW.TVLeimuiden.NL.
De Technische Commissie.
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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.

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.

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. Er
zal niet alleen getennist worden. Maar wat
er allemaal wel 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)
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Roos Imthorn
Kim van Iperen
Floor van den Berg
Monique Houben
Mennolt Bunjes
Kitty van der Meij
Marc van der Laan
Renate van der Meer
Tom van Vliet
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Freddy Potters
Henk Mulder
Ariënne van der Berg
En last but not least onze junior Lisa
Mollers
Wij hopen dat zij het naar hun zin zullen
hebben met veel tennisplezier!
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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

1223

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

Berichten van de Open Toernooi Commissie
De afgelopen week zijn we weer bij elkaar
gekomen. Er zijn twee nieuwe dingen te
melden.
1. De eerste inschrijving is binnen!
2. Monique (de Boer) wordt zo
geschreven, in plaats van Moniek.

het moment van verschijnen van de
Inside, als het goed is in de Toernooi bak.
Wij hopen dat u zich, indien u de minimum
leeftijd voor deelname van 30 jaar bereikt
heeft, allemaal inschrijft. Het toernooi vindt
plaats in week 34, van 14 augustus t/m 22
augustus.

Dit laatste heb ik abusievelijk vermeld in
mijn vorige stukje. De kaarten liggen op

Henk Huising
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Het nieuwe leden toernooi was op
vrijdagavond 14 mei en we wilden het
(als het enigszins mogelijk was)
combineren met het rackettrekken van dIe
avond.

Na afloop hadden we zelfs nog een lekker
hapje voor iedereen en een heuse
prijsuitreiking volgde ook nog.
Voor de mensen die het graag willen
weten hierbij de uitslag: bij de heren:
Michel v.d. Poel met 12 games en de
tweede plaats was voor Vincent Eggerding
("oud-lid") eveneens met 12 games.
BIj de dames ging Tineke Munsterman
met de meeste games naar huis en liefs
14 stuks en op de tweede plaats eindigde
Kitty v.d. Mey met 13 games.

De AC was zeer tevreden over de
opkomst van de nieuwe leden . Er zijn er
18 komen opdagen.
We zijn begonnen met een kopje
koffie/thee en om 20.00 uur hebben we
ons als commissie voorgesteld. De helft
van onze commissie in elk geval. Astrid en
Kim kwamen wat later i.v.m. werk, maar
die zullen de nieuwe leden in de loop van
het seizoen zeker ook beter leren kennen .

We hebben ook nog een oproep gedaan
voor de enkel clubkampioenschappen,
maar ik geloof dat dat voor velen toch wel
iets te veel gevraagd was, maar ook de
dubbel clubkampioenschappen komen er
aan en daar kan echt iedereen aan
meedoen. We houden rekening met de
sterkte en spelervaring.
Elders in dit clubblad kun je je meer
informatie vinden hierover .

Het niveau van de nw. leden was dermate
goed dat ze gelijk al in de tweede ronde
konden meedraaien met het reguliere
rackettrekken.
Het werden allemaal, voor zover wij het
van binnen konden volgen, leuke en
sportieve "wedstrijden".

Iedereen bleef nog even gezellig
nababbelen en drinken en wij vonden het
een geslaagde avond en hopen jullie
allemaal nog vaak tegen te komen
gedurende het seizoen.

Alle nw. leden hebben minimaal 2 keer
gespeeld, de meeste zelfs drie maal.

Thea

populair bij de leden. Het doet ons dan
ook genoegen te kunnen melden dat er
gesprekken worden gevoerd met T.O.M.
Tennisschool om te zien of we de "Thematraining" dit jaar weer kunnen oppakken.
Bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar
hou het informatiebord in de kantine
en de website www.tvleimuiden.nl in de
gaten voor de bijzonderheden.

Training, ouderwets, dingen
van vroeger....
Ouderwetse zaken en dingen van vroeger
zijn niet altijd fout, zo kenden wij als
tennisvereniging in het verleden het
fenomeen "Thema-training". Deze
groepstrainingen voor senioren werden op
zaterdagmorgen gegeven direct na afloop
van het competitieseizoen en waren zeer

.
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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
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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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Nou donderdag 20 mei was het dan weer
zo ver. Het jaarlijkse junior/senior toernooi.
Wij hopen dat iedereen genoten heeft. Het
was toch een prachtige dag. Wij hebben
het in ieder geval wel naar onze zin
gehad. We hebben foto’s gemaakt van
deze dag en als je die wilt bekijken, moet
je even kijken op onze website,
www.tvleimuiden.nl. Verder willen wij nog
even de mensen vermelden die een
prachtige oorkonde hebben gewonnen.
-

De wijsheid voor deze Inside: als heb je
een groene maandag, bedenk altijd, er is
maar een winnend lot in de loterij.

9

hardste service
Sharon Schering

9

-

best geklede
Annelies Kroon

-

mooiste misser
Jessica Spaargaren

-

mister en miss junior
Henk en Ravenna v.d. Weijden

-

mister en miss senior
Jordan v. Welsum, Editha Mollers

-

mooiste bal van de dag
Bobby Balder

-

hoog(s)tepunt van de dag
Vincent Eggerdink

-

meest dorstige senior
Hoogenboom

: ;< < / /
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Vera

9

Let hierbij even op de mister junior, Henk
Huising. Hiervoor heeft de commissie
speciaal dispensatie aan moeten vragen
bij de KNLTB. Hij is de commissie hier
eeuwig dankbaar voor en deze oorkonde
zal een speciaal plekje in zijn prijzenkast
krijgen.
Verder is het nog verontrustend om te
vermelden dat we nog steeds geen
inzendingen hebben op onze prijsvraag
(het is rond, maar in de herfst vierkant).
Dat terwijl je toch fantastische prijzen kunt
winnen. Zoals een gratis bezoek aan onze
website bijvoorbeeld.
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Enkel Kampioenschappen Jeugd
Woensdag 25 augustus t/m zondag 29 augustus
Naam:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:
Er wordt gespeeld tussen 15:30 uur en 20:30 uur.
Verhinderingen
Woensdag 25 AUG:
Donderdag 26 AUG:
Vrijdag 27 AUG:
In het weekeinde (28 en 29 AUG) kunnen er geen verhinderingen worden opgegeven!!!
Het is nog ver weg, maar vanwege de vakantietijd willen we graag dat jullie je nu al opgeven.
Dus vul gewoon meteen in!
Graag zo snel mogelijk inleveren bij Veronica
Rietlanden 36

TENNISLIEFHEBBERS OPGELET!
Op de volgende bladzijde zie je een aankondiging voor een jeugdsportkamp van 9 t/m 13
augustus. Het is voor jongens en meisjes van 6 – 13 jaar. Het wordt een heerlijke sportieve week
met een heleboel fun. Vraag aan je trainer wat er allemaal gaat gebeuren, maar één ding is zeker:
het is hartstikke leuk!
Geef je op via de website: www.tomtennisschool.nl > Amstelhof > inschrijvingen.
Ik hoop jullie te zien op de laatste week van de schoolvakantie.
Sportieve groet,
TOM
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