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Van uw redacteur………
Het seizoen zit er weer bijna op. Wat mij betreft is het
als een flits aan me voorbij gegaan. De maand
augustus
was
vrij
hectisch,
eerst
het
Wandelstoktoernooi, daarna het Open Toernooi en
toen de Mixed Clubkampioenschappen. Dankzij de
inzet van een aantal mensen zijn deze evenementen
wederom geslaagd.
De vraag die mij echter bezighoudt is: “Kan dit op deze
manier door blijven gaan?” En dan doel ik voornamelijk
op het OT en niet te vergeten de week die daar aan
vooraf gaat! Heeft u enig idee wat er allemaal moet
gebeuren voordat op zaterdagmorgen de eerste bal
geslagen kan worden? En wat er gedurende die week
geregeld moet worden? Afgezien van het feit dat de
banen dit jaar 5x leeg gepompt moesten worden?
Verderop in dit blad een verslag van Henk zijn hand, hij
licht slechts een tipje van de sluier op. Ik hoop dat u dit
aandachtig zult lezen.
Volgend jaar meer vrijwilligers? Niet zeuren over een
extra bar- of keukendienst in een “bedrijf” dat 9 dagen
lang gemiddeld 18 uur per dag draaiende gehouden
moet worden? Waarom elk jaar dezelfde mensen?
En toch was het OT wederom geslaagd, er waren zelfs
gasten die dachten dat we een cateringbedrijf hadden
ingehuurd voor de maaltijdvoorziening!
BEDANKT ALLEMAAL!

BANKRELATIE

Rest
ons
nog
de
gemengd
en
dubbel
clubkampioenschappen voor de jeugd, het HEETVETH
toernooi, prinsessendag, slottoernooi senioren en regioen slottoernooi jeugd.

DRUK INSIDE

En als ik u niet meer zie: prettige winterslaap en tot
volgend seizoen!

Rabobank: 1277.07.689
Postbank: 33.99.213
Ten name van:
Penningmeester T.V. Leimuiden
Pim Grafische Communicatie,
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Woensdag 8 september t/m
Zondag 12 september
16.00 – 21.00 & 09.00 – 18.00 uur
Dinsdag 21 september
vanaf 09.00 uur
Vrijdag 24 september
Zondag 26 september
10.00 – 14.00 & 14.00 – 18.00 uur

Dubbel en Gemengd kampioenschappen jeugd
Prinsessendag
Slottoernooi senioren “Mexicaanse avond”
Regio en Slottoernooi jeugd

Dit jaar hadden we 3 poules, een A-poule,
een B-poule en een 50+-poule. Poule A en
B waren verdeeld in 3 poules, de 50+ in 2
poules.
Helaas waren er niet genoeg
inschrijvingen om een C-poule in te delen.
Daarom deze oproep aan onze leden die
nog niet zo lang tennissen: ‘Doe gezellig
mee, dan kunnen wij een poule indelen
waarin je kunt spelen op je eigen niveau!’.
Op 29 augustus gingen de eerste
wedstrijden van start. Helaas hebben we
de eerste dagen ook wat regen gehad,
maar de vertraging viel gelukkig mee.
Elke avond was het gezellig druk door de
vele toeschouwers.
Vrijdagavond was het zelfs zo gezellig dat
Henk uiteindelijk in de schuur heeft
geslapen, omdat hij zijn sleutels in het
clubhuis had lagen liggen.

ingepland i.v.m. het slechte weer in de
weken voor dit toernooi.
Op zondag zijn alle 3 de finales gespeeld.
’s Ochtends om 9.30 uur ging de B50+
finale van start en om 14.00 uur de A en B
finales.
Op verzoek van Mariska (finalist A-poule)
nog de volgende opmerking: Mariska heeft
een ace bij Sjoerd geslagen!
Uitslagen clubkampioenschappen Mixed
Dubbel 2004:
A
1. Jessica Spaargaren en Sjoerd
Bijlsma
2. Mariska de Koning en Rainier
van der Veen
B
1. Barry van Haasteren en Co
Moolhuizen
2. Kim Bagmeijer en Vincent van
Schagen
B50+ 1. Hennie de Bock en Wil van
Westerop
2. Marjan van Westerop en Hans
Balder
Op 24 september vindt het slottoernooi als
Mexicaanse avond plaats. Ik hoop
iedereen dan weer te zien!

Doordat het weer vanaf woensdag prima
was, konden we toch kwart finales gaan
spelen. Deze waren in eerste instantie niet

Namens de Activiteiten Commissie, Kim
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Nog 3 dagen - woensdag
De voorbereidingen zijn grotendeels
achter de rug. Vanavond is de belavond.
Ik heb vanaf vandaag bijna twee weken
vrij om mij een te richten op ons Open
Toernooi. Nog even een uurtje werk en
wat rommelen in de computer, omdat er
mensen zijn die nog even een extra
verhindering per e-mail op hebben
gegeven en dan de belavond maar
afwachten. De belavond was zoals
verwacht. Extreem veel extra
verhinderingen (zoals gewoonlijk). Het lukt
dan toch weer om bijna overal een mouw
aan te passen.

Henk: “Prima, liever nu dan volgende
week als we begonnen zijn. En de
belavond was gisteren”.
Frank: “O, dat wist ik niet”.
Henk: “Maakt niet uit, maar je zou ook de
inschrijfkaart kunnen lezen daar staat het
op. Was dat alles?”.
Frank: “Ja”.
Henk: “De mazzel Frank en ik zie je
volgende week”.
De rest van de tijd heeft de telefoon om de
vijf minuten geklonken. Van het overige
werk kwam dus niet veel meer.
Nog 1 dag - vrijdag
Er is wat minder telefonisch verkeer, maar
toch nog aardig wat. Nu ook van mensen
die in de halve finale staan van een ander
toernooi. Ja en dan moet je natuurlijk wel
die wedstrijd verzetten. Daar ontkom je
niet aan.
Even tussen door. Denkt u er wel aan dat
bij het verzetten van een wedstrijd er nog
3 anderen op dit tijdstip moeten kunnen
spelen en dat soms bijzonder lastig is.
Dat als dit alles het geval is, een wedstrijd
verzetten toch nog een minuut of 5 duurt.
Dat elke wijziging 5 minuten duurt.
Dat er GEEN verhinderingen mogen
opgegeven worden in het finale weekend!
Dat wij als toernooi commissie echt onze
uiterste best doen om elke wedstrijd te
verzetten en het iedereen naar de zin te
maken.
Dat wij daar voor 95% van de gevallen in
slagen.
Dus… denk hier even aan als u een
wedstrijd verzet. Wij moeten nog al eens
wedstrijden verzetten die in de categorie
“mijn opa is zwanger” vallen.

Nog 2 dagen - donderdag
Om een uur of 10 ben ik richting
tennisbaan gegaan om eens te kijken of ik
kon helpen met van alles en nog wat.
Zoals de koelcontainer vullen, het park
aanvegen, reclamedoeken en borden
ophangen, stoelen schoonmaken, de
eetkraam opzetten, de kantine
schoonmaken, de kleedkamers opruimen
en nog honderd en één andere dingen. Ik
denk dat er zo’n beetje 10 leden elk jaar
weer zo gek zijn om dit te doen. Nou van
deze activiteiten kwam niet zo veel. Om 5
over 10 kwam het eerste telefoontje. Het
gesprek ging ongeveer zo…
Henk: “Goedemorgen, Tennis Vereniging
Leimuiden”.
Frank: “Goede morgen, Frank R. Is er
iemand van de Open Toernooi comissie
aanwezig?”
Henk: “Spreek je
mee”.
Frank: “Ik heb
mijn voicemail
afgeluisterd, en
ik
heb ik geen
bezwaar tegen
de tijd
waarop
mijn
wedstrijd nu wordt gespeeld, maar ik wil
nog wel een extra verhindering op geven
voor donderdag. Wanneer is jullie
belavond?”

Dag 1 en 2 - zaterdag en zondag
Het is extreem hectisch qua alles.
Iedereen moet nog betalen. Er komen nog
veel verhinderingen extra binnen
enzovoort. Het is in ieder geval enorm
druk. Een potje tennis kijken zit er echt
niet in. Veel mensen vergissen zich in
eerste instantie met waar de toernooi
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een aantal partijen buiten spelen. Dit
mede door de hulp van een niet-lid.

leiding zit. We zijn van de linkerkant naar
de rechterkant verschoven. (Voor de
kijkers andersom – red.)

Dag 9 - zondag
De Finales. Er hoeft niets meer gepland te
worden en eindelijk kan er een beetje
tennis gekeken worden. Toch begint het
op een

Dag 3 - maandag
Nu begint ook het 50+ toernooi. Van het
zelfde laken een pak. Overdag valt het
toernooi in het water, plassen op de
baan.Leuk zo’n partijtje in de zaal. Door
hard werken van een aantal mensen
kunnen we buiten spelen om 18:00 uur.
Het avondprogramma hoeft niet de zaal in.
Zelf heb ik ook een balletje geslagen om
een uur of half 1 tijdens de laatste partij.
Altijd leuk als er nog iemand even wil
tennissen

gegeven
moment
weer te
regenen.
Jammer

Dag 4 - dinsdag
Een prima dag. Tijdens de laatste partij,
het is al na twaalven, begint het te
sputteren. Gelukkig kunnen we de
wedstrijd afspelen. Voor het eerst heb ik
vijf minuten tennis gekeken.

maar je
doet er niets aan. Bijna iedereen wil buiten
zijn/haar partij afspelen, maar toch gaan
we met twee partijen nog de zaal in. Aan
het eind van de dag zitten we nog met een
aantal vrijwilligers even bij elkaar, als
afsluiting. Na het opruimen gaan we naar
huis. We kunnen tot de conclusie komen
dat het weer een geslaagd toernooi was.

Dag 5 en 6 - woensdag en donderdag
Een paar goede dagen, het is voor het
eerst van de week lekker weer. Verder
geen probleem.
Dag 7 - vrijdag
De finale dag van de 50+ valt in het water.
De lunch is wel een succes. Toch een
goede opkomst. Weer gaan we de zaal in.
’S Avonds kunnen we twee geplande
wedstrijden echt niet verzetten tot
ontsteltenis van de betrokkenen. Er zijn
dus twee partijen die noodgedwongen op
moeten geven. Jammer maar helaas. Dit
zijn dus de 5% van de mensen die wij niet
tevreden kunnen stellen. Ja, als je op
woensdag nog met een extra verhindering
komt dan wordt het heel krap. Wij zitten
nu eenmaal erg vol. Argumenten als: het
zou allemaal geregeld worden. Dit zou dan
op een verspreking moeten berusten. De
strekking van het verhaal is altijd: Wij
doen al het mogelijke om deze wedstrijd
voor u te verzetten, maar als het echt niet
lukt… Het houdt een keer op.

Ik ga een aantal mensen bedanken en ik
zal er ongetwijfeld een aantal vergeten,
maar die ook bedankt.
De OTC bestaande uit
Anita Gijzen
Leen Overbeek
Gerie van der Laan
Monique de Boer
Ada Fallaux
Henk huising
Oscar Franse
Gré Franse
Cees Taapken
Cees Swab
Harrie Dautschenberg
Cees Bergman
Ed Fallaux (nog geen bal geslagen dit jaar
en er toch weer staan)
Rob Fallaux
Marco de Bruin
Vera Jager

Dag 8 - zaterdag
Weer de hal in. Wel eindelijk een beetje
rust in de tent. Mede doordat iedereen in
de hal speelt. ’s Avonds kunnen we toch
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Thijs Brambach
Veronica Gijzenij
Veronique Verberne
Frans Loos
Jordan van Welsum
Riet Broekema
Marja van Kaam
Joke de Haas
Tini de Graaf
Ina Knip
Frans Koeleman

Als u een keer in de gelegenheid bent op
welke dag dan ook om ook maar iets te
doen… Graag!
U moet begrijpen, zeg maar rond het
Open Toernooi, is tennisvereniging
Leimuiden eigenlijk een Bedrijf, waar van
circa 6 à 7 uur ’s morgens tot uur een of 2
à 3 ‘s-nachts gewerkt wordt.
EN DIT ALLES GRATIS!
Dus als iedereen volgend jaar helpt…
wordt het nog een geslaagder toernooi!

En iedereen die ik nu nog vergeten ben.
Iedereen die achter de bar gestaan heeft,
alle afwashulpen en broodjessmeerders.
Alle sponsoren, die het toernooi financieel
ook tot een succes hebben gemaakt

Dit was het voor deze editie. Nu gaan we
aan de slag voor het volgende jaar.
Henk Huizing

Zoals u kunt zien is dit een behoorlijke
lijst. Vele handen echter maken licht werk.

"
Zo net voor het eind van het buitenseizoen
2004 organiseert TV Leimuiden in
samenwerking met Tennisschool T.O.M,
een viertal thematraining avonden voor
senioren.

de avond zelf vanaf 19.15 uur.
Het zijn vier afzonderlijke avonden.Het is
natuurlijk goed als u met alle vier mee
kunt doen, maar deelname aan 1 of
meerdere avonden is ook mogelijk.

De trainingen worden gehouden op
dinsdag 14 en 21 september en
donderdag 16 en 23 september van 19:30
tot 21:30 uur.

Voor eventuele inlichtingen bel Frans Loos
tel 509896.

Kosten bedragen
slechts 7 per avond
en aanmelding kan op
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Wat gaat een seizoen toch snel voorbij,
voordat je het weet schaatsen we de
Elfstedentocht, vieren we Sinterklaas,
bakken we oliebollen en is het 2005.
Daarom willen we Vrijdag 24 september
het slottoernooi houden. Daar de laatste
jaren de belangstelling voor het toernooi
terugliep willen we iets nieuws proberen.
Ten eerste willen we het slottoernooi op
Vrijdagavond houden i.p.v. Zondag en ten
tweede willen we er een thema aan
hangen: nl. Mexicaans. Afhankelijk van
het aantal deelnemers worden er partijen
van 30 of 45 minuten met wisselende
partners en tegenstanders gespeeld.
Tussendoor zijn er mexicaanse hapjes,

mexicaanse muziek etc. Natuurlijk wordt
het heel gezellig.
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.
Het toernooi begint om 20.00 uur en zal
tot rond middernacht duren.
Inschrijfgeld slechts 2,50
Inschrijven kan via het reguliere
inschrijfformulier (inleveren bij Thea of
Jeanette) of via Astrid@avl-Yacht.nl
Inschrijven voor 20 september 2004.

------------------------------------------------------------------------------------------------Naam……………………………………….

M/V

Speelsterkte ……………………………………
Telefoonnummer…………………………………
Wacht niet en lever zo snel mogelijk in want
VOL is VOL.
Inleveren bij Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5
of Jeanette Schrijver, Kemphaan 4
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%
voldoende aanwezig te zijn, zodat er altijd
een team opgesteld kan worden. De
competitiedata zijn nu al bekend (zie
www.knltb.nl). Vanaf nu zal elke boete
door het desbetreffende team zelf betaald
moeten worden!

Na de behoorlijk succesvol verlopen
competitie van afgelopen seizoen gaan we
de blik op 2005 richten. Zowel Anneke als
Robert hebben te kennen gegeven, dat zij
dit jaar nog beschikbaar zijn om nieuwe
commissieleden wegwijs te maken. Vooral
Gerda zou het daarom erg waarderen om
dit jaar al nieuwe leden voor de
Technische Commissie te mogen
verwelkomen. Mocht je wel eens willen
weten wat deze commissie zoal doet, geef
gerust een belletje of geef dit aan op het
inschrijvingsformulier.

Elk jaar maken we mee dat binnen enkele
teams, degene die inschrijft, er vanuit is
gegaan dat alle medespelers het volgend
jaar wel weer mee willen doen. Zeker
gezien de nieuwe competitievormen willen
we er bij jullie op aandringen, dat de
inschrijving in overleg plaatsvindt. Er
zouden recreatiespelers kunnen zijn, die
geen enkels (meer) wilden spelen, maar
wel graag hele wedstrijden willen spelen.
Of het kortere tijdsbeslag door de afname
van zes naar vier wedstrijden van een
herenteam kan continuering of starten van
een nieuw team tot gevolg hebben.
Kortom zoek mekaar eens op en bespreek
het. In het weekend is er waarschijnlijk
nog ruimte om het aantal teams uit te
breiden.

1. In verband met het meetellen van de
individuele resultaten van de districtsen landelijke competitiewedstrijden
heeft de KNLTB geconcludeerd, dat
het ondoenlijk is om alle gegevens
centraal te verwerken. Dus heeft de
KNLTB besloten om dit decentraal via
het internet door de
verenigingen/competitiespelers te
laten doen. Daarom dient minimaal
een persoon binnen uw team over een
internetaansluiting te beschikken.
Mede door de invoering van de DSS,
gaat de KNLTB er vanuit, dat het
verschil in speelsterkte binnen een
team hoogstens een niveau is (dus
niet b.v. 3 cat. 7 spelers met een cat. 5
speler). Zie (www.knltb.nl).
2. Naast de al jaren bestaande vormen
voor de landelijke, districts- en
recreatiecompetitie (zie
inschrijvingsformulier) worden in
navolging van de district
dubbelcompetities nu ook voor de
heren zondagcompetitie 45+ 4
dubbels georganiseerd!

Het bijgaande formulier geeft naast de
mogelijkheid om per team, ook de
mogelijkheid om individueel in te schrijven.
Zeker voor nieuwe(re) leden kan dit een
alternatief zijn. Bij een individuele
inschrijving en/of een incompleet team zal
de Technische Commissie (rekening
houdend met opgegeven voorkeur en
speelsterkte) een gepast team zoeken.
Maak je over het niveau niet al te veel
zorgen: zo hoog spelen onze teams nou
ook weer niet!
De Technische Commissie ziet uw
enthousiaste inschrijving met vooral een
sportieve intentie graag vóór 7 November
ingeleverd. Voor eventuele vragen kun je
terecht bij:

Het afgelopen seizoen heeft de KNLTB
twee Leimuidense teams beboet vanwege
het niet spelen van een wedstrijd.
Enerzijds blijkt het binnen onze vereniging
geen overbodige luxe te zijn om over
minimaal één reservespeler te
beschikken. Anderzijds betekent het
inschrijven voor de competitie ook het
aangaan van een verplichting om

Gerda Strobbe - 507476
Anneke Wegener - 509182
Robert Castenmiller - 509749
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (naam) schrijft zich / het volgende team in (a.u.b. omcirkelen):
Individueel: V / M

Tel.nr.: …………….

Team: Naam captain: ……………………..

..

Speelsterkte: …/…
Tel.nr.: …………

Speelsterkte: …/…

Naam: ……………………………….

Tel.nr.: …………

Speelsterkte: …/…

Naam: ……………………………….

Tel.nr.: …………

Speelsterkte: …/…

Naam: ……………………………….

Tel.nr.: …………

Speelsterkte: …/…

Naam: ……………………………….

Tel.nr.: …………

Speelsterkte: …/…

Naam: ……………………………….

Tel.nr.: …………

Speelsterkte: …/…

Attentie: In verband met het invullen van de uitslagen via de KNLTB Website dient minimaal
een persoon binnen uw team over een verbinding te beschikken. Mede door de invoering
van de DSS, gaat de KNLTB er vanuit, dat het speelsterkte verschil binnen een team
hoogstens een niveau is (dus niet b.v. 3 cat. 7 spelers met een cat. 5 speler).
Competitievorm (a.u.b. omcirkelen):
Recreatie competitie dames (’s-ochtends): Dinsdag

Woensdagavond

Donderdag

Dinsdag

Donderdag

Recreatie competitie heren ‘s-avonds:

Maandag

Recreatie competitie heren overdag:

Donderdagmiddag 55+

Districts competitie Maandag s’ochtends:

Dames 2 dubbels

Districts competitie

Zaterdag:

Heren

4 Dubbels 45+ :

Gemengd (1DD,1HD,2MD)

Landelijke competitie Zondag:

Heren

Heren

Dames

Reserve:

Gemengd

Gemengd

Gemengd
/

Dames 45+ 4 dubbels

Dames

Recreatie

Heren
4 Dubbels 45+

District Landelijk

Ik ben geïnteresseerd om de Technische Commissie te komen versterken: Ja / Nee
Evt. toelichting: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Let op: De Technische Commissie kan teams wijzigen of uitbreiden wanneer dit bijv.
vanwege het aantal inschrijvingen noodzakelijk is. Hoewel de Technische Commissie
zoveel mogelijk inschrijvingen zal proberen in te delen, kan het zijn dat in bepaalde
onderdelen onvoldoende ruimte is. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Gaarne voor 7 November inleveren bij: Gerda Strobbe - Tuinderij 48
Bij een teamaanmelding gaan wij ervan uit dat ondergetekende instemming heeft van alle
opgegeven leden. Een team terugtrekken uit de competitie kost de vereniging een boete!
Deze boete, en een boete voor het niet spelen van een wedstrijd, is voor rekening van het
team
Getekend: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Door de KNLTB is een folder uitgegeven
met als wervende tekst “beslissers
gevraagd”. Deze folder is tijdens het
grastoernooi in Rosmalen aan veel
personen uitgedeeld. Waar gaat dit over?
Natuurlijk over de arbitrage bij het
tennissen. Denk niet gelijk: “Dat is niets
voor mij”. Maar laat het even op u
inwerken. Als tennisspeler weet u
natuurlijk de belangrijkste spelregels.
Maar kunt u ze ook in de praktijk altijd
toepassen of weet u de achtergrond van
de regel. Of weet u ook de kleine
lettertjes.

de wedstrijd zonder hierop feitelijk invloed
te hebben.
Natuurlijk maakt u als scheidsrechter ook
fouten die meestal door de spelers worden
geaccepteerd. Zo nodig corrigeert u de
gemaakte fout.
Waar bestaat de opleiding uit?
Zes cursusavonden waarin de theorie
wordt behandeld en een theoretisch
examen wordt afgenomen. Daarna volgen
nog enige praktijkoefeningen die worden
afgesloten door een praktisch examen. Zo
mogelijk tijdens de finales van een open
toernooi. Bij goed gevolg verkrijgt men zijn
badge en kan men worden ingezet op
wedstrijden.

Bij belangrijke toernooien is het
noodzakelijk/wenselijk dat er door een
onpartijdig persoon wordt gearbitreerd.
Om dit te bereiken organiseert de KNLTB
zo veel mogelijk cursussen om mensen op
te leiden tot scheidsrechter.
Als scheidsrechter geeft u leiding aan de
wedstrijd en neemt de beslissing over en
in of uit zijn van een bal, het correct
spelen van de bal, of een onderbreking
voor blessurebehandeling kan worden
toegestaan. U bent dus een onderdeel van

Indien u belangstelling heeft om
scheidsrechter te worden kunt u zich
opgeven bij het regiokantoor in Haarlem
(adres is bij de vereniging bekend). Ook is
aanmelding bij de arbitragecoördinator
H.J. van der Horst, Verdistraat 31, 2162
AT Lisse mogelijk. Hij is ook bereid tot
het verstrekken van aanvullende
informatie. (tel. 0252 418575)

Ondergetekende…………………………………
Adres…………………………………….,
telefoon…………………..
Geeft zich op voor de scheidsrechterscursus
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gadesloegen, kans gezien 40 jeugdleden
3 uur actief op de baan bezig te houden.
Weliswaar met een korte onderbreking
voor de limonadestop, maar dat was ook
hard nodig na al die inspanning. Iedereen
heeft tot aan 14.00 h. enthousiast
meegedaan. Dus wij zijn als
jeugdcommissie ook erg trots op onze
jeugdleden dat ze dat allemaal zo goed
volgehouden hebben.
Aan het eind had Tom nog een verrassing
in de vorm van kleine cadeautjes en zelfs
2 paar schitterende tennisschoenen die
uitgedeeld werden. De gelukkige
ontvangers waren Sabine Brus en
Kimberley Bolton. Dit alles werd ook nog
eens beschenen door een heerlijk
zonnetje.

Zondag 20 juni werd er een clinic voor de
jeugd georganiseerd door de tennisschool
van Tom Karsten, te weten T.O.M.
Tennisschool.
Om 11.00 h. hadden er zich zo’n 40
jeugdleden verzameld, in de leeftijd van 6
t/m 17 jaar. Tom werd begeleid door de
tennisleraren Anouk, Victor en David.
Na een pittige warming up, geleid door
Tom en Anouk, waar bijna alle
deelnemers enthousiast (ahum) aan
deelnamen (nee wij noemen
geen namen!!) met zelfs
een stuk fitness erbij
onder begeleiding van
opzwepende muziek,
begonnen de leraren
met de jongste
deelnemers.
Daarna snel
gevolgd door de
rest van de jeugd.

Wij willen hierbij Tom, Anouk, Victor en
David nog heel hartelijk danken voor hun
enthousiaste inzet en Tom vanaf deze
plek nog een goed herstel toewensen.
(Tom had namelijk de dag ervoor nog bij
de EHBO gezeten in verband met een
ongelukje en zag er erg indrukwekkend uit
met de pleisters op zijn gezicht en
handen).

Tom heeft, tot grote
bewondering van
degenen die op het
terras het geheel

Ook dit jaar hebben wij weer een poging
gedaan om de clubkampioenschappen
enkel te organiseren. En met succes. Ten
minste als we keken naar het aantal
inschrijvingen. Met het weer zat het niet
mee. Woensdag verregende volledig! De
jeugdcommissie moest toen wat en wij
hebben besloten dat we pro-sets gingen
spelen. Ik denk dat ik niet meer uit hoef te
leggen hoe dat werkt na deze week,
behalve de Tie-break. Dat schijnt toch wel
een heel lastig ding te zijn. Daarom zullen
wij het nog een keer uitleggen.

Bij een tie-break is het de bedoeling om 7
punten te halen. Maar er moet altijd 2
punten verschil zijn om te winnen.
Degene die in een “normale” game ook
zou moeten serveren.
Laten we zeggen dat je tegenstander de
laatste game geserveerd heeft en daarom
mag jij beginnen aan de Tie-Break.
Je begint als in een normale game vanaf
rechts te serveren. 1 keer.
Dan mag de ander een keer van af links
en een keer vanaf rechts.
Dan mag jij weer.
Maar een keer aan de ene kant van het
veld en dan aan de overkant.
11

INSIDE - SEPTEMBER 2004
sokken aan heeft) Hali. Die partij duurde
uren en verdiende eigenlijk geen winnaar.
Maar goed bij tennis kan je niet gelijk
spelen dus Cees was de meest gelukkige
van de twee. Alhoewel… Cees had een
aantal keer zo verwoestend uitgehaald dat
zijn racket in stukken lag. Toen nog de
finale. Aangezien Cees geen rackets meer
had moest hij er een lenen. Daarin maakte
hij een Tactische denkfout. Hij leende
Henkie’s wonderstokken. Die werken dus
tot de finale in de Enkel. De mensen die
wel een aantal keren
clubkampioenschappen Senioren gekeken
hebben weten wat ik bedoel. Ja en dan
wordt je dus tweede. En Thomas wordt
eerste. Niks aan te doen.
De finale A bij de jongens was degene die
verwacht was Wilco tegen PhilipAlexander. Wilco won weer eens een
keer, na toch al een geslaagd seizoen.
Philip-Alexander’s broer was gelukkiger en
won wel een eerste prijs. Bij de meisjes A
was het ook weer het zelfde liedje. Floor
won weer eens een keer. De
jeugdcomissie denkt erover om maar eens
een blik toptennissers open te trekken hun
een keer te laten verliezen. De winnaars
kun je zien op www.tvleimuiden.nl onder
activiteiten en dan hall of fame 2004.

Om de zes punten moet er namelijk
gewisseld worden van speelhelft.
Enz.
Jullie begrijpen nu natuurlijk dat we
eigenlijk geen vragen meer willen horen
over de tie-break.
Donderdag konden we eindelijk de baan
op. He He! We hebben toen wel meer dan
30 wedstrijden gespeeld. Toen de vrijdag.
Weer drama. We hebben het er over
gehad om zwemwedstrijden op de
tennisbaan te houden, maar niemand van
de jeugdcommissie is badmeester of
badjuffrouw.

Dus dat kon ook weer niet doorgaan. Dan
maar hopen op een goed weekend. Nou
en dat hebben we gehad! We konden toch
nog alles afspelen en wij zijn daar heel blij
om!
De wedstrijden.
De spannendste wedstrijd kunnen we dit
keer op naam schrijven van Cees Barnard
en Nick (de jongen met de witte sokken
als ie speelt en anders een andere kleur

Dan nog het inschrijf formulier voor het
slottoernooi. Die moet je inleveren bij
Veronica

Inschijf formulier slottoernooi jeugd 26 september vanaf 14:00 - 18:00
Inleveren bij Veronica Rietlanden 36
NAAM …………………………………………………………..
P.S. vergeet je slot niet mee te nemen.
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INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE JEUGDCOMPETITIE VOOR HET
VOLGEND SEIZOEN!!!!!
Ik geef mij op voor de jeugdcompetitie en wel voor de volgende competitie:
O

minicompetitie
woensdagmiddag
13.15 – 14.15 uur

voor kinderen die in 2005 de 11-jarige leeftijd nog niet
hebben bereikt of zullen bereiken. De kinderen moeten
minimaal 1 seizoen getennist hebben.

O

pupillencompetitie
woensdagmiddag
14.30 – 16.00 uur

voor kinderen die in 2005 de 11-jarige leeftijd nog niet
hebben bereikt of zullen bereiken.

O

pupillencompetitie
woensdagmiddag
14.30 – 16.00 uur

voor kinderen die op 30 juni 2005 de 13-jarige leeftijd nog
niet hebben bereikt of zullen bereiken.

O

juniorencompetitie
woensdagmiddag
17.00 – 18.30 uur

voor kinderen vanaf 13 jaar, die in 2005 de 18-jarige leeftijd
nog niet hebben bereikt of zullen bereiken.

O

districtscompetitie
zaterdagochtend

voor kinderen vanaf 13 jaar, die in 2005 de 18-jarige leeftijd
nog niet hebben bereikt of zullen bereiken. Er bestaan
alleen jongens- of gemengde teams.

Vergeet niet de juiste categorie in te vullen!!!
Als je je opgeeft met meerderen tegelijk, heb je meer kans om in hetzelfde team te
komen!!! Je moet WEL iedere competitiedag, 7 weken lang, beschikbaar zijn.
Naam:
Adres:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ………………………………..…………………………………………
Telefoon:…………………………………………………………………………….……………….
Geboortedatum:…………………………………………………………………….……………….
Dit formulier moet vóór 1 november a.s. ingeleverd zijn bij:
Veronica Gijzenij
Rietlanden 36

2451 ZK LEIMUIDEN
Telefoon: 0172 - 507752
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