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I N S I D E
Van uw redacteur………

Zoals u ongetwijfeld niet zal hebben opgemerkt (anders
had u vast wel actie ondernomen), was het tot twee
weken geleden een enorme zooi in de tuin rondom ons
park. Het onkruid tierde welig tot wel een meter hoog,
ook in het twee jaar geleden voor veel geld aangelegde
perceel rondom het terras van baan 1.
Uiteindelijk was daar Marja van Kaam (niet voor niets
Lid van Verdienste), die zich begon te schamen en
tevens te ergeren aan die vreselijke zooi.
Ongelukkerwijs was uw redacteur aanwezig toen zij
publiekelijk haar ongenoegen daarover uitte en een
poging waagde een aantal leden te strikken om daar
iets aan te gaan doen. Ondergetekende kon niets
anders dan zijn diensten aan Marja aan te bieden, te
meer omdat het aanbod in dit opzicht van de overige
leden schraal was……..
In twee weken tijd hebben Marja en ondergetekende
met behulp van een aantal dames in deeltijd meer dan
15 kruiwagens met vuil afgevoerd en een groot aantal
nieuwe planten gepoot. We zijn nog niet klaar, maar
het begint gelukkig nu weer ergens op te lijken. Uw
redacteur maakt zich echter geen illusies: niemand die
zich daar verder druk om maakt of daar ook maar één
moment van wakker ligt of ook maar één vinger
uitsteekt!( op een enkele uitzondering na). Sterker nog:
je wordt af en toe meewarig aangekeken. Nee, het lijkt
erop of de algehele verloedering van ons mooie park
nabij is! Is dit slechts uitstel van executie?
Jammer, maar helaas!

Postadres
Tennisvereniging Leimuiden
Postbus 61, 2450 AB Leimuiden
Bankrelatie
Rabobank: 1277.07.689
Postbank: 33.99.213, t.n.v.
Penningmeester T.V. Leimuiden
Druk Inside
Pim Grafische Communicatie,
Langeweg 8, 2371 EG Roelofarendsveen
Tel. 071-3316967
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INSCHRIJFFORMULIER
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL
12 juni t/m 19 juni

Er zal gespeeld worden in verschillende
poules. Je speelt minimaal 2x in je poule,
daarna wordt het een afvalsysteem.
A poule : competitie spelers. B Poule:
recreanten. C Poule: nieuwe leden.
Indien gewenst mag je hoger spelen.
Voorkeur kan onderaan opgegeven
worden.

finale weekeinde vanaf zaterdag 17.00
uur. (alleen na overleg wordt er een
uitzondering gemaakt).
Er wordt gespeeld voor 2 gewonnen sets,
bij 3e set wordt een tiebreak gespeeld.
Inschrijfgeld is € 2,50 per persoon.
Jullie kunnen je inschrijven tot en met
5 juni

Van zondag t/m vrijdag wordt er gespeeld
vanaf 19.00 uur.
In het finale weekeinde wordt er gespeeld
vanaf 09.00 uur.
2 dagen voor de start zal de planning in
het clubhuis hangen, er wordt niet gebeld
over de indeling.
Probeer verhinderen zoveel mogelijk te
beperken. Er worden geen
verhinderingen geaccepteerd voor het

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 Enkeltoernooi:
NAAM:……………………………………………………………….M/V
Keuze mogelijkheid voor de deelnemers(sters)
A(=top)
/B
/B45+
/
C (keuze svp omcirkelen)
Beschikbare aanvangstijden (verhinderingen doorstrepen)
Zo 12 juni
19:00
20:15
21:30
Ma 13 juni
19:00
20:15
21:30
Di 14 juni
19:00
20:15
21:30
Wo 15 juni
19:00
20:15
21:30
Do 16 juni
19:00
20:15
21:30
Vr 17 juni
19:00
20:15
21:30
Za 18 juni
9:00
10:15
11:30
Vanaf 17:00 geen
Za 18 juni
12:45
14:00 verhinderingen
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INSCHRIJFFORMULIER BARBECUE 19 Juni
Zoals jullie de laatste jaren gewend zijn,
organiseren wij ook dit jaar de welbekende
BBQ ter afsluiting van de competitie.
Tevens zullen de eventuele kampioenen,
van de teams die in het weekend spelen,
op gepaste wijze gehuldigd worden door
de wedstrijdleiding.
Voorafgaand aan de BBQ zal een
toernooitje plaatsvinden. Dit start om
15.00 uur, aansluitend is de BBQ. 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 BBQ
verwachten we jullie hulp, dat lijkt ons niet
meer dan logisch. Wij zorgen dat alles
aanwezig is. Er is bijvoorbeeld hulp nodig
achter de BBQ en bij het leegruimen van
alle tafels.

Iedereen mag zijn/haar partner
meenemen. Indien er kinderen meekomen
moet dit vooraf doorgegeven worden,
hiervoor zal een afzonderlijke bijdrage,
afhankelijk van de leeftijd, berekend
worden.
Hier onder vinden jullie een aantal
spelregels die van belang zijn om een fijne
dag te kunnen organiseren:
•

•

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 envelop af te geven bij
Astrid of Jeanette. Er kan ook
afzonderlijk ingeschreven worden.

Kosten zijn € 10 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
niet te accepteren.
Uiterste aanmeldingsdatum is 12 juni
d.m.v. van dit formulier in te vullen, in
envelop met het totale bedrag en in de
brievenbus bij:
Astrid van Leeuwen, Oostban 4
Leimuiden. Tel. 509522.
Jeanette Schrijver, Kemphaan 4
Leimuiden. Tel. 507198

Onderstaande personen hebben zich opgegeven voor de barbecue van 19 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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INSCHRIJFFORMULIER
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL
26 juni t/m 3 juli

Er zal gespeeld worden in verschillende
poules op sterkte: daarna wordt het
afvalsysteem.
Je speelt minimaal 2x in je poule.
A Poule: competitie-spelers. B Poule:
recreanten. C Poule: nieuwe leden. Indien
gewenst mag je hoger spelen.. Bij
voldoende aanmeldingen wordt er een
40+ poule gemaakt. Voorkeur kan
onderaan opgegeven worden.
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag avond wordt er
gespeeld vanaf 19.00 uur.
In het finale weekeinde wordt er gespeeld
vanaf 09.00 uur.
Zaterdag moet je overdag of ’s avonds
beschikbaar zijn. Voor zondag geldt dit
de gehele dag.

3 dagen voor de start zal de planning in
het clubhuis hangen, er wordt dus niet
gebeld.
Probeer verhinderen zoveel mogelijk te
beperken.
In de poule wordt er gespeeld voor 2
gewonnen sets, de 3de set is een tiebreak.
Inschrijfgeld is € 2,50 per persoon.
Jullie kunnen je inschrijven tot en met
19 juni
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 Dubbel
NAAM:……………………………………………………………….M/V
SPEELSTERKTE:
NAAM:……………………………………………………………….M/V
SPEELSTERKTE:
Keuze mogelijkheid voor de deelnemers(sters)
A(=top)
/ 40+
/B
/
C (keuze svp omcirkelen)
Beschikbare aanvangstijden (verhinderingen doorstrepen)

Zo 26 juni
Zo 26 juni
Zo 26 juni
Ma 27 juni
Di 28 juni
Wo 29 juni
Do 30 juni
Vr 1 juli
Za 2 juli
Za 2 juli

09:00
12:45
16:30
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
9:00
12:45

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

11:30
15.15
19:00
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
11:30
Vanaf 17:00
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ORDINA OPEN ROSMALEN
13 T/M 19 JUNI

Op de zondag voorafgaandeaan het
toernooi (12 juni) vindt de Ordina
Celebrities of the Game plaats.

Atsma, Jörgen Raymann en nog veel
meer namen uit de showbizz wereld!

Programma

Na dit mini-toernooi sluiten we de middag
af met een Wimbledon Revanche. Twee
toppers (waarvan Richard Krajicek er één
is) die ooit in een Wimbledon finale
hebben gestaan ontmoeten elkaar op de
grasbanen van Rosmalen om hun eer te
verdedigen.

Wimbledon Revanche

Om ongeveer 13.30 uur begint het
programma in Wimbledon-stijl op baan 1.
In een mini-toernooi vormen tennisspelers
koppels met bekende Nederlanders en
spelen tegen elkaar. Uiteraard zijn de
Nederlandse spelers van de partij en een
paar buitenlandse toppers. Ook Bekend
Nederland is enthousiast. Op dit moment
hebben we al toezeggingen van Thijs
Römer, Antonie Kamerling, Winston
Gerschtanowitz, Frank Lammers, Barry

Kaartverkoop
Voor dit spectaculaire middagprogramma
kunt u kaarten bestellen waarvan de
opbrengst uiteraard ten goede komt aan
het project van Right To Play in Mali.

ACTIVITEITENKALENDER 2005
Woensdag 8 t/m 12 juni

Enkel kampioenschappen jeugd

Zondag 12 t/m zondag 19 juni

Enkel kampioenschappen senioren

Zondag 19 juni
15.00 uur rackettrekken

BBQ ter afsluiting van de senioren competitie

Vrijdag 24 op zaterdag 25 juni

Midzomernacht rackettrekken senioren

Zondag 26 juni t/m zondag 3 juli

Dubbel kampioenschappen senioren

Maandag 4 t/m zondag 10 juli

Marlintrans jeugdtoernooi

Zaterdag 6 augustus

Wandelstoktoernooi heren 40+

Zaterdag 13 t/m zondag 21 aug.

Open toernooi senioren

Zondag 28 aug.t/m zondag 5 sept.

Gemengd dubbel kampioenschappen senioren

Woensdag 7 t/m zondag 12 sept.

Dubbel en Gemengd kampioenschappen jeugd

Zaterdag 10 september

HEETVETH avondtoernooi jeugd

Zondag 25 september

Regio en Slottoernooi jeugd
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FEESTAVOND
Op 1 juli 70’s Party!
Waarom? Onze tennisvereniging bestaat 30 jaar en dat is een feestje waard!
Hoe laat? 21:00 uur

Tot?

01:00 uur

Wat kun je verwachten?
-DJ ERIK van E in the house
-“GUUS MEEUWIS”
-KARAOKE
-Een welkomstdrankje
-Lekkere snacks

Dresscode 70’s. (Dit hoeft natuurlijk
niet)
De origineelst verklede man en vrouw wint een fantastische prijs. Dus doe je
best!!
Let op! Alleen toegang voor leden. Partners zijn uiteraard ook welkom!.
Vragen?
Rainier van der Veen 0172-508869
Lennaert van Egmond 0172-506858
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BERICHTEN VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Dat is op zich een prima idee, maar dan
moet er wel iemand zijn die dat op zich wil
nemen. Dat kunnen uiteraard ook een
paar personen zijn die het samen op zich
nemen.
Dus als iemand zich aangesproken voelt,
kun je je melden bij de voorzitter, Vera
Jager.
Zij wacht vol spanning af.

Poloshirts
Zoals ik al eerder heb gemeld zijn er
polo's met op de rug het opschrift
"Tennisvereniging Leimuiden" .
De polo's zijn donkerblauw met witte
opdruk. Er zijn er al aardig wat besteld,
maar er kunnen nog steeds polo's besteld
worden. De prijs per stuk is € 12,50.
Het is toch een fraai gezicht als we allen
met het "clubshirt" de banen bezetten.

Clinic:
Er wordt weer een clinic georganiseerd en
wel op 26 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Bij de opening van het seizoen was het
een groot succces, dus iedereen die toen
niet kon krijgt een herkansing op het
meemaken van een clinic.
Uiteraard mogen ook die mensen komen
die er toen ook waren.
Om een klein beetje een idee te hebben
op hoeveel mensen we kunnen rekenen is
het misschien verstandig om je van te
voren in te schrijven.
Dat kun je doen door een briefje in mijn
brievenbus te doen op het adres
Esdoornlaan 5 of via de mail :
rothe.spaargaren@wanadoo.nl .
Het is dus niet verplicht om je op te geven
( je kunt ook zo op komen dagen ) maar
het zou wel prettig zijn.

Ik wilde nog even een verzoek doen aan
die mensen die hem al hebben besteld,
maar nog niet in hun bezit hebben.
Zij kunnen contact met mij, Thea
Spaargaren tel.509377, opnemen en hem
dan af komen halen bij mij thuis .
Men moet dan uiteraard wel de € 12,50 bij
zich hebben. Dan kunnen we ruilen: ik de
centen en jullie het shirt.
Rackettrekken:
We proberen het rackettrekken op de
vrijdagavond weer nieuw leven in te
blazen. Er is vanaf nu elke vrijdagavond
iemand aanwezig die het indelen zal
"leiden en begeleiden".
Er zijn tot nu toe elke vrijdag ongeveer 12
mensen aanwezig, dus we kunnen nog
wel wat deelnemers gebruiken.
HET IS ECHT VOOR IEDEREEN VAN
ALLE LEEFTIJDEN EN VOOR ELK
NIVEAU!!!!
Op de volgende vrijdagavonden is er
rackettrekken:
3 en 10 juni
5, 12, 26 augustus
9, 16 en 23 september
Aanvangstijd is 20.00 uur alleen op 10 juni
en 9 september is het vanaf 21.00 uur
i.v.m. jeugdtoernooi.
Het is trouwens niet noodzakelijk om
precies om 20.00 uur aanwezig te zijn.
Men kan ook een uurtje later komen en
dan gewoon meedoen. Dat is absoluut
geen bezwaar.

Wanneer jullie dit lezen is de
clubkampioen misschien al bekend.
Ik ga me nu in elk geval bezighouden met
de organisatie daarvan, uiteraard samen
met mijn mede-commissieleden.
Als jullie dit nu ook leuk lijkt ( het maken
van poule's, wedstrijden indelen e.d. ) kun
je je bij Thea Spaargaren opgeven.
Wij hebben nog steeds een tekort aan
mensen , vooral tijdens toernooien, dus
wie durft???
De dubbelkampioenschappen en het
midzomernachttoernooi staan ook alweer
voor de deur.
Daarvoor kun je je elders in dit clubblad
voor opgeven.

Nu zijn er vragen gekomen vanuit de
leden om ook op dinsdagmorgen de
mogelijkheid te scheppen voor
rackettrekken.

Thea Spaargaren
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MIDZOMERNACHT TOERNOOI SENIOREN
Je mag uiteraard iemand meenemen,
want waarom zal je partner tijdens deze
gezellige avond alleen thuis zitten? Als je
partner kan tennissen, kan hij/zij natuurlijk
ook meedoen, anders kan hij/zij genieten
van een zwoele zomeravond.

Vrijdag 24 juni zullen we voor de tweede
keer het Midzomernacht tournooi
organiseren.
Deze gezellige avond begint met
rackettrekken, maar uiteraard komen er
ook andere activiteiten aan de beurt. Wat
er allemaal gaat gebeuren is een
verrassing. We gaan natuurlijk niet alles
verklappen!
We willen rond 20.00 uur beginnen en hoe
laat het wordt weten we niet. Maar we
sluiten in ieder geval pas na 24.00 uur af.
De bijdrage voor deze avond € 3,50.

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

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.

OPEN TOERNOOI COMMISSIE OP STOOM
Mede dankzij ons wervende stukje van de
vorige keer heeft Michel van der Poel zich
spontaan aangemeld om mee te helpen
om het open toernooi een succes te
maken.

Verder kunnen wij u vermelden dat de
voorbereidingen in volle gang zijn. De
inschrijfkaarten en posters zijn gedrukt en
liggen nu bij de diverse verenigingen. Het
inschrijven kan zoals gewoonlijk ook weer
via internet. U kunt u inschrijven via de
volgende website.
www.toernooi.nl
Wij hebben liever dat u zich via internet
inschrijft. Dat bespaart ons namelijk een
hoop werk.
Natuurlijk hopen wij ook weer dat u
massaal mee doet.
Henk Huizing
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INSIDE JUNIOR
betere jeugd uit de regio van 12 t/m 17
jaar en is vernoemd, naar onze
jeugdsponsor Marlintrans, de heer en
mevrouw van Welsum. De jeugdleden
worden uitgenodigd door de
jeugdcommissies van de verschillende
verenigingen, je kunt jezelf dus niet
inschrijven! Wat jullie wel kunnen doen, is
natuurlijk komen kijken en je eigen
clubgenootjes aanmoedigen. En wie weet
doen jullie volgend jaar wel zelf mee.
Gewoon een heel erg leuk toernooi, met
ieder jaar weer hele spannende
wedstrijden. Bovendien is onze eigen
Wilco Koot al twee jaar achter elkaar de
winnaar bij de jongens in zijn
leeftijdscategorie. Hij moet dus dit jaar zijn
titel weer verdedigen. We zijn benieuwd of
dit weer gaat lukken.

Competitie
Inmiddels is de competitie alweer
afgelopen. Er waren dit jaar zes teams op
de woensdagmiddag, en één team op de
zaterdagochtend, een record! Er zijn veel
leuke wedstrijden gespeeld en er is
ongetwijfeld veel geleerd. Van wedstrijden
spelen leer je namelijk heel veel. Ook, of
misschien juist wel als je verliest. Dus het
is helemaal niet erg om te verliezen! We
bedanken alle kinderen die mee hebben
gedaan aan de competitie. Maar natuurlijk
ook de thuismoeders, die bij de
wedstrijden alles uitstekend geregeld
hebben. En de ouders die de kinderen
naar andere verenigingen hebben
gereden. Helemaal aan het eind van het
jaar kun je weer inschrijven voor de
competitie van volgend jaar. Er is dit jaar
tot nu toe één team kampioen geworden,
ze zijn dan ook uitgebreid in het zonnetje
gezet. Ook staat er een foto van hen op
de website: www.tvleimuiden.nl

Junior-Senior toernooi
Ja…. Het was weer eens zo ver! Het
jaarlijkse junior Senior toernooi. Wij
hebben voor heel veel geld weer prachtige
weer kunnen kopen. Het kost wel een hele
hoop om zo’n dag mooi weer te bestellen
bij Piet Paulusma, maar ja dan heb je ook
wat! Om de prijzen te kunnen uitdelen
moesten we weer stad en land afreizen.
Maar het is weer gelukt!
Ook hopen wij natuurlijk dat je die
oorkonde hebt gewonnen boven je bed
hebt gehangen. Wij komen namelijk een
keer per jaar langs om dit te controleren.
Als dan niet je oorkonde boven je bed
hebt gehangen krijg je straf! En die straf
is, dat je 1 jaar lang op zaterdag om 11:11
uur 3 keer met je ogen moet knipperen.
Als je niet weet of je een oorkonde
gewonnen hebt, dan zal ik je het nog een
keer vertellen.

Kampioen woensdagmiddag
gemengd t/m 17 jaar, Leimuiden 1

Romy Kuilboer, Roxan van Graas, Nick
Hali en Thomas van der Geest.
Tennis Clinic 26 juni
Zondag 26 juni, van 11.00 uur tot en met
13.00 uur, is er weer een clinic. Net zoals
tijdens het openingstoernooi, weten jullie
nog? Er komt een aantal trainers en die
gaan op alle banen een andere oefening
doen. Jullie wisselen steeds van baan
zodat jullie iedere keer iets anders doen.
Schrijf je snel in! Neem deze dag ook jullie
ouders mee, zodat zij kunnen zien wat
jullie de afgelopen weken allemaal geleerd
hebben tijdens de lessen. Vergeet ook het
mooie weer en een goed humeur niet.

Bal van het toernooi
Deze oorkonde heeft een iemand
gekregen, maar ik wil de hele familie hier
toch mee feliciteren. Hoe kan het ook
anders
De hele familie Bal

Marlintrans Jeugd Toernooi
Van maandag 4 juli t/m zondag 10 juli,
tussen 15.00 uur en 21.00 uur, vindt weer
ons jaarlijkse Marlintrans Toernooi plaats.
Dit toernooi is een enkel-toernooi voor de
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Gaan voor ieder dubbeltje
De man die als hij achter staat in de
wedstrijd toch weer het dubbeltje weet om
te keren
Frans Loos

Sjoerd Bijlsma
Meest verzekerde en gedekte persoon
Dat kan natuurlijk maar een zijn….
Captain Lenar van Egmand

Hardste Service
Boven de 200 kilometer per uur!
Roland de Wolf

Nooit een oorkonde omdat mijn moeder
in de commissie zit
Dat ben ik dan weer vergeten

Kleinste onder de groten
Ze is niet groot van stuk, maar ze tennist
wel voor iemand van 3 meter
Angelique Hilkema

Heb je niks gewonnen? Maakt niet uit joh,
volgend jaar doen we weer een keer het
junior senior toernooi.

Mooiste Backhand
En wat voor een. Ik heb gehoord van zijn
vader dat hij nooit meer een forehand mag
slaan,
Andre Brink

Als of het nog niet genoeg is sluiten we
maar keer af met een slagzin.
En toen…..
Nou als je wint hebben wij natuurlijk
fantastische prijzen! Succes met het
invullen en tot de volgende keer

Mooiste Benen
Als ie z’n trainingsbroek uittrekt
weerkaatst heet zonlicht op zijn benen

De Jeugdcommissie

Inschrijfformulier Tennisclinic Zondag 26 juni 2005
Van 11.00 uur tot 13.00 uur (gratis)
Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:
Inleveren bij Veronica, Rietlanden 36 voor 20 juni.
Tel. 0172507752
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NIEUWSBRIEF JUNI 2005
ZOMERSEIZOEN IN VOLLE GANG!

Geachte leden van TV. Leimuiden,
Na een wisselvallige periode van kou en regen en hier en daar een zonnige dag
begint het er eind mei eindelijk op te gaan lijken, dat deze zomer er eentje wordt
met veel zon en gezelligheid op het park. Op 2 april hebben we natuurlijk een
fantastische start van het seizoen gehad met een geweldige opkomst, zowel bij
de jeugd als bij de senioren. De meeste hadden ook niet anders verwacht…en
een jubileum van maar liefst 30 jaar tennisplezier en alles wat daar bij hoort. Dat
gaan we in het verloop van dit seizoen voortzetten. En wie weet…er is een
district kampioenschap van ons jeugdteam in de maak. Alvast gefeliciteerd met
het reeds behaalde resultaat!
Op 15 juni gaat er een touringcar naar Rosmalen. We gaan kijken naar
toptennis bij de Ordina Open. Vertrek om 13.00 u. van de parkeerplaats van de
tennisbaan.
Ruim een weekje later staat er weer een Tennis Clinic op het programma:
Zondag 26 juni om 10.00 uur voor de jeugd en vanaf een uur of 13.00 voor de
senioren. Thema: “Voorbereiding is de sleutel voor succes; Be there and Be
De tennistrainers .
prepared!”
Dennis Wolf en Ruben Wegman
In juli kan de jeugd meedoen aan de twee Sportkampen van de zomervakantie.
Op het sportpark Amstelhof kun je behalve elke dag tennis les krijgen ook voetvolley-basket ballen, golven, zwemmen, biljarten, fitnessen en spannende
Tot op de tennisbaan!
adventure games spelen. Voor een lunchbuffet en drankjes wordt gezorgd.
Met sportieve groeten mede
Verder zijn er natuurlijk de toernooien, clubkampioenschappen e.d. die juist dit
namens de trainers,
jaar extra feestelijk zullen worden. Met dit volle programma voor de boeg wens
Tom Karsten
ik iedereen een fantastisch vervolg van het seizoen en verwacht jullie te zien
tijdens onze activiteiten.
DE ACTIVITEITEN VAN DE KOMENDE MAANDEN:.
Wo 15 juni Busreis naar Rosmalen (Vertrek 13.00 uur P-plaats T.V. Leimuiden)
Zo 26 juni: Tennis Clinic: Voorbereiding is de sleutel tot Succes.
Ma11 – vr. 15 juli: 1e Tennis/Sportweek voor kids vanaf 5 jaar: Amstelhof /
Uithoorn
Ma 8 – vr. 12 augustus: 2e Tennis/Sportweek in de Amstelhof.
Medio september: 3e Tennis Clinic voor de jeugd en senioren.
Za 22 – 29 okt.: Tennis vakantiereis naar Turkije all-inclusive *****
arrangement.
INSCHRIJVEN VOOR ACTIVITEITEN:
Stuur een mailtje naar: info@tennissupport.nl
Met de naam van de deelnemer(s) en de activiteit. U ontvangt z.s.m. een
bevestiging.
BIJ VERHINDERINGEN AFBELLEN:
Ruben Wegman: 06-14380314
Dennis Wolf: 06-19338436
MEER INFO:
www.Tennissupport.nl
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Het is nog ver weg, maar voor je het weet ben je op vakantie en vergeet je het
formulier in te vullen. Lever het daarom voor je vakantie al in. (je kunt altijd later nog
andere verhinderingen opgeven, wel voor 26 augustus)

DUBBEL EN GEMENGD
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
JEUGD

Woensdag 7 september t/m zondag 11 september
Naam:

Emailadres:

Telefoonnummer:
Naam partner dubbel:
Naam partner gemengd:
Verhinderingen
Er wordt gespeeld tussen 15:30 uur en 21:00 uur.
Woensdag

7 september:

Donderdag

8 september:

Vrijdag

9 september:

Ik heb les:
In het weekeinde kunnen er geen verhinderingen worden opgegeven!!!
Graag inleveren bij Veronica, voor 26 augustus.
Rietlanden 36
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