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INSIDE
Van uw redacteur………
Vakantietijd. Het is rustig op het park. Maar dat was niet
het geval de afgelopen weken. We hebben
clubkampioenschappen gehad, zowel bij de jeugd als
bij de senioren. En niet te vergeten: het
Marlintranstoernooi. Dit clubblad wemelt wederom van
de verslagen.
Vanaf 7 augustus is het gedaan met de rust. Dan
hebben we het 40+ toernooi voor heren en de week
daarop natuurlijk het Open Toernooi. Laten we daar
met zijn allen weer een mooi evenement van maken!
Als u niet mee kan/mag doen, kom dan in ieder geval
een avond van een heerlijke maaltijd genieten (en van
het vertoonde tennis natuurlijk).
Als het OT achter de rug is hebben we zoals altijd
allerlei clubkampioenschappen, ook voor onze jeugd.
Verderop staan de bekende inschrijfformulieren.

Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, Tel. 0172-509377

Ondertussen met z’n allen veel bidden voor mooi weer!

TENNISSCHOOL

Tot slot een niet onbelangrijk detail: onze groundsman
Kees is gelukkig aan de beterende hand en verricht
reeds lichte werkzaamheden op ons park. Hopelijk zal
hij eind augustus weer volop zijn taak kunnen vervullen!

T.O.M. Tennisschool
Muijeveld 57, 3645 VJ Vinkeveen
www.tomtennisschool.nl
tomkarsten@freeler.nl
ABN Amro: Vinkeveen 43.69.77.907

POSTADRES

Tennisvereniging Leimuiden
Postbus 61, 2450 AB Leimuiden

BANKRELATIE

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

DRUK INSIDE

Pim Grafische Communicatie,
Langeweg 8,
2371 EG Roelofarendsveen,
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Zoals jullie wellicht weten, is de
baradviescommissie druk bezig om alles
vloeiend te laten verlopen. Te denken valt
aan inroostering, inkoop, controle,
schoonmaak en vergaderen. Een leuke
bezigheid die goed uit lijkt te pakken. De
resultaten zijn goed en de bardiensten
worden op uitzonderingen na trouw
gedraaid. Mijn dank hiervoor. Ook bleek
dat de inzet van de competitieteams
achter de bar goed ontvangen is. Vele
handen maken ligt werk zullen we maar
zeggen.

Het begrip sociale hygiëne is iets waar we
allemaal mee te maken hebben. Iedereen
vindt het prettig om uit schone glazen te
drinken en van schone borden te eten.
Daarbij hebben we met een hoop
regelgeving te maken die ons allemaal
aangaat. Schoonmaakroosters, niet roken
achter de bar, opruimen in de keuken,
soort schoonmaakmiddelen, terras
opruimen enz. Graag uw aandacht. Ook is
het goed om de bar in de gaten te
houden. Als een medelid er alleen voor
staat, terwijl die het erg druk heeft, is een
pro-actieve houding altijd goed. De bar is
van ons allemaal!!

Echter moeten we scherp blijven en wil ik
jullie vragen de bar te zien als een
verantwoordelijkheid die je aan gaat voor
de periode dat je er achter staat. Behandel
de bar en de keuken alsof het van jezelf
is. Heb je het even rustig, veeg de vloer
aan of spoel het koffiezet-apparaat door.
Eigenlijk allemaal logische dingen die er
gewoon bijhoren. Natuurlijk ruimt een
ander het wel op maar een schonere bar,
begint bij jezelf!

Nog even je aandacht voor het open
toernooi, vrijwilligers zijn altijd welkom. Is
het niet voor de bar dan wel voor iets
anders. Je kunt je aanmelden bij een van
de commissieleden of ondergetekende.
Namens de baradviescommissie,
Lennaert van Egmond

spreek mijzelf hier aan) valt het niet mee
om de wedstrijden goed te plannen. Jullie
hebben bewezen dat je er ook met een
wat minder aantal deelnemers een
geslaagd toernooi van kan maken, maar
dat neemt niet weg dat er volgend jaar
(ook van onze kant) zeker meer leden
verwacht worden!
Voor ons zelf verliep het kampioenschap
ook goed, al kon het beter. Waar ik in de
poule nog won van Lisanne, verloor ik het
in de B- finale van deze jeugdspeelster.
Erg jammer maar volgend jaar beter.
Complimenten voor Lisanne. Zoals
gezegd, ze speelt nog bij de jeugd maar
wint wel even de B-poule bij de dames!
Ondanks wat foutjes wist Mariska de Afinale te winnen van Jessica en werd weer

Hallo allemaal,
Het is alweer even geleden maar hier toch
nog een kort verslag van de
clubkampioenschappen enkel (en dit is
meteen ons debuut in de Inside). Zoals
altijd was het weer een geslaagd toernooi.
Het weer was bijna perfect; de paar
uurtjes miezer hebben het spelen van de
wedstrijden niet heel erg belemmerd.
Maar goed weer alleen geeft geen
garantie voor een geslaagd
kampioenschap. De organisatie moet
natuurlijk goed zijn, en die stond als een
huis. Er moet niet vergeten worden dat er
veel tijd gaat zitten in het opzetten van het
programma. En helemaal als er mensen
verhinderd zijn in het finaleweekend (ik
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clubkampioen. Met ruim een jaar
'
tenniservaring'minder dan Mariska,
geloof ik dat er verwacht wordt dat ik haar
achterna ga. Als dat zou betekenen dat ik
volgend jaar de A-poule win, moet er nog
heel wat gebeuren. Met die enorme druk
op mij schouders doe ik mijn best, maar

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

laat ik eerst maar eens die B-poule
winnen.
We zullen zien, volgend jaar zijn wij er in
ieder geval weer bij!
Groetjes, Mariska en Anja de Koning

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

voor de organisatie en de vrijwilligers die
voor ons vermaak hun vrije tijd
beschikbaar hebben gesteld. In de loop
van de avond kwamen toch nog wat meer
leden om de feeststemming te verhogen.
Na de prijsuitreiking waar wij niet in
voorkwamen was nachtelijk barbecuen
een mooie afsluiting van voor ons in ieder
geval een geslaagd evenement en een
aanrader voor iedereen om volgend jaar
erbij te zijn..
Omdat ik niemand met naam wil vergeten
te bedanken bij deze voor het hele team:
HARTELIJK DANK
En nog veel tennisplezier toegewenst van
twee nieuwe leden.

Wij hadden zin in een avondje tennissen
en waren benieuwd wat er zo al nog te
beleven zou zijn. Dus opgetogen naar het
clubhuis waar toen bleek dat er maar een
klein groepje mensen waren om ons
fanatisme te delen. We konden drie
banen vullen, het was ook niet echt
zomersweer, voetbal was op TV, De
sportontmoeting was nog bezig en er was
kermis in het dorp, dus redenen te over
om toch ergens mee bezig te zijn. Maar
wij hadden lol want we moesten niet
alleen ons best doen om te scoren met
tennis, nee er waren ook punten te
verdienen met darten, sjoelen en spijkers
met koppen slaan. Hartstikke gezellig voor
de spelers maar wat een hoop regelwerk
voor de activiteitencommissie.. Petje af

Monika en Kees van Kralingen.
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Dit jaar waren de voetbalwedstrijden van
het EK 2004 in Portugal de grootste
concurrenten van de heren- en
damesdubbel kampioenschappen van TV
Leimuiden. Al met al hebben toch nog zo’n
40 koppels zich ingeschreven. Er werd in
gestreden in een A en een B poule, zowel
bij de heren als bij de dames. Het weer
was ons wederom gunstig gezind, behalve
woensdag. Toen ging heel Nederland
gebukt onder een stevig briesje en werd
het advies door het KNMI afgegeven om
buitenactiviteiten af te lasten. Dit kwam
eigenlijk prima uit, daar deze avond ook
het Nederlands elftal moest spelen.
De geplande wedstrijden werden
doorgepland en zo kon er zaterdag
begonnen worden aan de kwartfinales en
halve finales. Helaas konden door
verhinderingen van spelers in het finaleweekend niet alle halve finale wedstrijden
gespeeld worden. Wederom het verzoek,
als je niet kan spelen in het finale
weekend kan je inprincipe niet mee doen
met de kampioenschappen. We begrijpen

dat je graag mee wilt doen omdat je
anders de hele week niet kan tennissen.
Meldt het in ieder geval eerlijk aan de
commissie, indien wij hiervan op de
hoogte zijn, kunnen we wellicht met het
indelen hier rekening mee houden.
We kunnen terugkijken op een mooi
dubbelkampioenschap, iets meer uitval
door blessures dan andere jaren, maar ja
dit komt wellicht doordat we er niet jonger
op worden.
Zondagmiddag werden de finales
gespeeld en de winnaars zijn:
Heren A
Rainier van Veen en Bjorn van der Voort
Dames A
Miranda Spaargaren en Jessica
Spaargaren
Heren B
Cees Schwab en Peter van der Weijden
Dames B
Kitty van der Meij en Jeanette Schrijver

.
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Er zal gespeeld worden in verschillende
poules, deze worden op sterkte ingedeeld.
Daarna wordt het afvalsysteem
gehanteerd.
Je speelt minimaal 2x in je poule.
Bij voldoende aanmeldingen wordt er een
50+ poule gemaakt. Voorkeur kan
onderaan opgegeven worden.
Zondag 29 augustus wordt er gespeeld
vanaf 12.45 uur.
Maandag-, dinsdag-, woensdag-,
donderdag-, vrijdagavond wordt er
gespeeld vanaf 19.00 uur.
In het finale weekeinde beginnen we om
09.00 uur. Zaterdag moet je vanaf 19.00
uur beschikbaar zijn, op zondag geldt dit
voor de gehele dag. Indien niet
beschikbaar tijdens het slotweekend

verwachten wij dat men zich niet inschrijft
voor dit kampioenschap.
Vrijdag 28 augustus zal vanaf 18.00 uur
de planning in het clubhuis hangen, er
wordt dus niet gebeld.
Probeer verhinderingen zoveel mogelijk
te beperken.
In de poule wordt er gespeeld voor 2
gewonnen sets, de 3de set is een ty-break.
Inschrijfgeld is 2,50 per persoon.
Jullie kunnen je inschrijven tot en met
22 augustus
Je kan 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 Gemengd Dubbeltoernooi:
1 formulier per koppel
NAAM:……………………………………………………………….M/V
Telefoonnummer:
Speelsterkte:
NAAM:……………………………………………………………….M/V
Telefoonnummer:
Speelsterkte:
Keuze mogelijkheid voor de deelnemers(sters)
A(=top)
/ 50+
/B
/
C (keuze svp omcirkelen)
Beschikbare aanvangstijden (verhinderingen doorstrepen)
Zo 29 aug
Zo 30 aug
Ma 31 aug
Di 1 sep
Wo 2 sep
Do 3 sep
Vr 4 sep
Za 5 sep
Za 5 sep

12:45
16:30
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
9:00
12:45

14:00
17:45
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
10:15
14:00

15.15
19:00
20:15
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
11:30
Vanaf 17:00 geen verhindering
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Hoi allemaal,

Dan van woensdag 8 t/m zondag 12
september zijn de club
kampioenschappen dubbel en
gemengddubbel. Jaja, met kleine letters.
Je kunt aan allebei de onderdelen
meedoen. Vraag een vriend en/of een
vriendin en schrijf je snel in.
Tot slot de prijsvraag, op de vorige vraag
van ons heeft nog steeds niemand
gereageerd. We stellen hem nog één
allerlaatste keer: het is rond, maar in de
herfst vierkant. (vraag je ouders)
Omdat dit moeilijker is dan wij dachten,
ook nog alvast een nieuwe vraag: wat
betekent HEETVETH? Schrijf het op het
inschrijfformulier voor dit toernooi en win
iets leuks!!!

Net terug van vakantie? Of moeten jullie
nog? Alles best, zolang jullie maar op tijd
terug zijn voor onze toernooien!!! We
beginnen met de Club
Kampioenschappen Enkel, jaja, met
hoofdletters! Ze worden gehouden van
woensdag 25 t/m zondag 29 augustus.
Inmiddels hebben al heel wat van jullie
zich ingeschreven, maar nog lang niet
genoeg. Wacht dus niet en pak een pen,
een schaar en je fiets en rijd naar
Veronica. Daar lever je het formulier in en
wie weet win jij tijdens de
clubkampioenschappen een mooie beker.
Tijdens dit toernooi, op zaterdagavond, is
er een speciaal toernooitje voor de
middelbare schooljeugd (ook als je dit jaar
naar de middelbare school gaat) het
HEETVETH Toernooi. We spelen
dubbels, van 19:00 uur tot 00:00 uur, met
rond 21:00 uur een barbecue. Ook
kinderen van clubs uit de regio doen mee.
Het gaat deze avond niet om winnen,
maar om de gezelligheid! Schrijf je snel in
want vol is vol!

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

Wat betreft het rackettrekken, dit was erg
geslaagd, maar na de vakantie is er
hiervoor helaas geen ruimte meer op de
vrijdagavonden in verband met de vele
toernooien. Natuurlijk gaan we volgend
seizoen in april hiermee weer van start.
Groetjes,
De Jeugdcommissie

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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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!!!
Graag zo snel mogelijk inleveren bij Veronica Rietlanden 36

Woensdag 8 september t/m zondag 12 september
Naam:

Naam partner:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Er wordt gespeeld tussen 15:30 uur en 21:00 uur.
Verhinderingen
Woensdag 8 september:
Donderdag 9 september:
Vrijdag

10 september:

In het weekeinde kunnen er geen verhinderingen worden opgegeven!!!
Graag zo snel mogelijk inleveren bij Veronica Rietlanden 36
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Woensdag 8 september t/m zondag 12 september
Naam:

Naam partner:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Er wordt gespeeld tussen 15:30 uur en 21:00 uur.
Verhinderingen
Woensdag 8 september:
Donderdag 9 september:
Vrijdag

10 september:

In het weekeinde kunnen er geen verhinderingen worden opgegeven!!!
Graag zo snel mogelijk inleveren bij Veronica Rietlanden 36

In de week van 5 t/m 11 juli heeft het
jaarlijkse Marlintrans Enkelspel Toernooi
weer plaatsgevonden. Doelstelling van dit
toernooi is de betere jeugd een kans te
geven zich met anderen uit de regio te
meten. Er wordt gespeeld in vier
categorieën, te weten: jongens en meisjes
12 t/m 14 jaar & 15 t/m 17 jaar. Er waren
51 deelnemers van 11 verschillende
verenigingen. Alle kinderen ontvingen dit
jaar een cap met Marlintranslogo. Er werd
gespeeld in poules van vier of vijf, wat
inhield dat iedere deelnemer minimaal drie
of vier wedstrijden speelde. De
wedstrijden gingen om twee gewonnen
sets. Het toernooi begon voortvarend met
veel en spannende wedstrijden, totdat
woensdagavond het weer roet in het eten
(pannenkoeken) gooide. De dagen erna
kregen we nog veel meer regen te
verduren, waarop we op vrijdagmiddag
besloten naar een tennishal uit te wijken.

We hebben toen zoveel mogelijk
wedstrijden in de Kikkerhal in NieuwVennep gespeeld en zelfs nog een paar
potjes buiten in Leimuiden. Zaterdag
echter waren de weergoden ons gunstig
gezind en hebben we de hele dag buiten
gespeeld. Dit kwam goed uit want op deze
dag stonden ook de barbecue en de loterij
gepland. Zoals ieder jaar was dit weer een
groot succes! Namens onze vereniging
hebben de volgende jeugdleden
deelgenomen: Floor Straathof, Laura
Straeter, Wilco Koot, Philip-Alexander
Brink en Thom Wernke. Over de
prestaties van onze jeugdleden zijn we
meer dan tevreden. Allen haalden de
kwartfinale, Laura de halve finale en Wilco
en Floor zelfs de finale. Deze twee
wedstrijden waren de enige twee die we
zondagmiddag buiten hebben gespeeld,
na een lange ochtend in de hal van
Racketsport in Aalsmeer. Wilco
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presteerde het net als vorig jaar kampioen
te worden. Floor had na een slopende
halve finale, nog genoeg krachten over om
er een driesetter uit te slepen, maar moest
na een regenonderbreking uiteindelijk toch
haar meerdere erkennen in haar
tegenstandster Nicole. Iedere dag werden
er weer heerlijke maaltijden bereid door
moeders van de deelnemers en andere
vrijwillige leden. Wij zijn hen hier weer erg
dankbaar voor. Hierop krijgen wij ieder
jaar enorm veel enthousiaste reacties van
kinderen en ouders. Joop Rodrigues heeft
de gehele week de taak als barcoördinator

(%

op zich genomen. Hartelijk bedankt Joop!
Al deze extra’s worden mogelijk gemaakt
door de jeugdsponsor Marlintrans (Hans
en Henriette van Welsum). Dit jaar
hebben wij stilgestaan bij het feit dat dit
het tiende Marlintrans Toernooi was. Voor
de familie van Welsum was een speciale
slagroomtaart met het Marlintranslogo
gemaakt (zie foto’s website) Zij vonden dit
erg leuk (en lekker?). Al met al weer een
heel geslaagd toernooi!
De Jeugdcommissie

+$ ,#$%* $$-,,%.) *% "/0$$.1% !,

(ook als je komend jaar naar de middelbare school gaat)

Zaterdag 28 augustus van 19:00 uur t/m 00:00 uur
Dit jaar organiseren wij voor het eerst een
avondtoernooi voor de oudere jeugd. Het
is een open toernooi, wat inhoudt dat er
kinderen van allerlei verenigingen aan
meedoen. De wedstrijden worden in
(gemengd) dubbels gespeeld, geef je dus
als koppel op! We beginnen ’s avonds om
19:00 uur en eindigen rond middernacht.
Tussendoor is er ook nog een barbecue.
Natuurlijk wordt het een heel gezellig
.

toernooi, vraag al je vrienden en
vriendinnen van tennis of school en geef
je nu op!
Je kunt maar aan één onderdeel
meedoen, dus een jongensdubbel, een
meisjesdubbel of een gemengddubbel.
Het inschrijfgeld bedraagt 3,- per
persoon

Naam:

Naam partner:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer partner:

Geboortedatum:

Geboortedatum partner:

Vereniging:

Vereniging:

Wacht niet en lever zo snel mogelijk in want VOL is VOL!
Inleveren bij Veronica Rietlanden 36
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