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INSIDE
Van uw redacteur………

U zult het niet willen geloven……….
Ongetwijfeld herinnert u zich mijn redactioneel
commentaar in de vorige Inside, waarin ik Marja van
Kaam (lid van verdienste) prees om haar initiatief om
de tuin langs baan 1 en naast het clubhuis van alle
onkruid en ander vuil te ontdoen. Wie schetste mijn
verbazing toen ik haar twee weken later sprak en zij mij
vertelde dat zij door een aantal dames (leden van onze
vereniging) daarover was aangevallen, tot tranen toe!
Dat zij zich niet zo moest uitsloven (of woorden van
gelijke strekking)! Het is maar goed dat zij mij de
namen van deze “dames” niet heeft gegeven en ik er
ook niet naar gevraagd heb…..
Marja wilde eerst het bijltje er bij neergooien, want
inmiddels had zij zich ook al voor kookploeg van het
Open Toernooi aangemeld (ja dames, daar kan een
ieder een voorbeeld aan nemen!). Gelukkig hebben
Mario en uw redacteur haar er van kunnen overtuigen
dat zij zich niet door een enkele domme ………………
(vult u de kwalificatie maar zelf in) uit het veld moest
laten slaan! Hadden we maar meer van zulke leden
zoals Marja!
Nee, ik kan het nog steeds niet geloven…..
Nu ik toch het woord kookploeg heb laten vallen, de
barcommissie kan nog steeds hulp gebruiken tijdens
het Open Toernooi. Broodjes maken voor de lunch,
groente snijden, tosti’s maken om maar wat te noemen.
Al is het maar voor een uurtje, alle hulp is
meegenomen
O ja, bijna vergeten. Een week of drie geleden
speelden Kees Schwab en ik een wedstrijd tijdens het
Open Toernooi van Alkemade. Na afloop uiteraard een
biertje drinken met de tegenstanders. Deze heren
kwamen uit Lisse. Toen wij vertelden dat wij uit
Leimuiden kwamen, was het eerste dat ze zeiden: “Dat
is die club waar je altijd zo lekker kan eten tijdens het
Open Toernooi”.
Bedankt Marja, Joke, Tini en Ina!
1

INSIDE - AUGUSTUS 2005

Voor degenen die het nog niet wisten: er
is weer ingebroken in ons clubgebouw. De
vorige inbraak is nog niet eens afgehandeld of de volgende meldt zich alweer.
Het is zaaks voor het afsluiten na een
bardienst dat er extra gecontroleerd moet
worden of alle deuren goed op slot zitten.
Ze hebben deze keer niets meegenomen,
ware het dat wij ook niets van waarde in
ons clubgebouw hebben liggen, maar het
geeft wel een enorme puinhoop en
schade.

•
•

24 mei j.l hebben wij een bestuursvergadering gehouden. De volgende
punten hebben wij besproken:
•

•

•
•

•
•

•
•

•

Er staan nog steeds data open in
het barrooster en er wordt nog
naarstig gezocht naar vrijwilligers.
Wie o Wie??????
De organisatoren van de
feestavond hebben een zeer
gezellige avond in petto. Het feest
duurt tot 01.00 uur.
Berichten van de Penningmeester.
Inkomsten: de contributies vallen
door afname van het aantal leden
een beetje tegen. Het aantal jeugdleden is toegenomen, maar door
de trainingskosten telt dit niet door.
Het barresultaat is laag gehouden,
mede gezien het slechte weer aan
het begin van het seizoen.
Uitgaven: KNLTB kosten zijn
hoger. Mensen die te laat
opzeggen betalen €15. Er kan
bezuinigd worden op het sproeien,
bijvoorbeeld door niet te sproeien
als het regent. Wij zullen Kees
vragen de sensors aan te passen.
Een bezuiniging kan ook gerealiseerd worden op het gebruik van
elektriciteit. Op diverse plaatsen
brandt onnodig licht of veel te lang
licht.
Het is aan ons allen om hier op te
letten.
In de balans verandert er weinig.
Volgend jaar zijn grote uitgaven
voorzien als vervanging van het
hekwerk en de verbouwing. Er

•

•

•

•
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zullen meer activiteiten etc. moeten
worden georganiseerd om de
inkomsten wat te verhogen. De
vereniging is aan het indutten.
Er wordt nog steeds hard gezocht
naar leden die zich willen inzetten
voor de vereniging.
Het bestuur heeft bijna alle
taakomschrijvingen van de
commissies binnen. Het is de
bedoeling dat als er leden zijn die
zich willen inzetten deze direct
kunnen inlezen en taken
afbakenend aan het werk kunnen.
De voorzitter vraagt de bestuursleden om na te denken hoe de
inkoop volgend jaar zal geschieden. Het is belangrijk om nu na te
denken wie en hoe wij de mensen
kunnen benaderen om volgend
jaar het een en ander in de
vereniging te doen.
Rackettrekken op de vrijdagavond
moet meer gepromoot en
georganiseerd worden. Thea zal
mensen benaderen en een
schema maken.
In overleg met Tom Karsten wordt
er op 26 juni weer een clinic
georganiseerd voor Senioren en
Jeugd. In de ochtend Jeugd om
10.00 uur tot 12.00 uur en ’s
middags de senioren van 13.00 uur
tot 15.00 uur. Jullie zijn allemaal
uitgenodigd.
Aangezien de woensdagmorgen
bedoeld was voor rackettrekken
voor leden die niet ’s avonds willen
tennissen is dit niet meer mogelijk,
omdat de leden hebben besloten
op sterkte te willen spelen en
langer dan een half uur.
Voor leden die toch willen
rackettrekken overdag, is er een
mogelijkheid om op dinsdagmorgen te komen tennissen, alleen
er zal iemand de kar moeten
trekken om dit te organiseren.
Wie o Wie???????????
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Dit was het weer voor vanavond. Ik hoop
dat jullie de oproep serieus nemen, anders
ziet het er voor volgend jaar triest uit.

Dames en Heren, het Bestuur doet
een beroep op jullie om met z’n
allen te kijken en na te denken wat
wij nog kunnen betekenen voor
onze Vereniging.
LAAT JE EENS HOREN EN KOM
MET IDEEëN.

Vera Jager
Voorzitter

Enkel clubkampioenschappen

partij gold de regel dat de jeugd de stokjes
gaat overnemen van de senioren.

We hadden een leuk en gevarieerd aantal
deelnemers dit jaar.
De weergoden hadden het goede met ons
voor en we hebben van een heerlijk
weekje tennis kijken kunnen genieten.

De heren B was een wedstrijd tussen
Edwin Knip en Roelof Achterveld. Hierbij
kwam Roelof als overwinnaar uit de strijd.
Dit jaar hadden we ook weer een 45+
poule. De finale ging tussen Jan v.d. Voort
en Arnold Heuzen. Arnold mocht met de
eer gaan strijken.

De uiteindelijke winnaars zijn geworden:
Bij de dames A ging de finale tussen
Jessica Spaargaren en Mariska de
Koning. Net als vorig jaar won Mariska al
was het nu veel meer een wedstrijd dan
vorig jaar. Nu de taak aan Mariska om
volgend jaar nog een keer te winnen om
de wisselbeker te mogen behouden.

Dubbel clubkampioenschappen
Ook met dit toernooi mochten we niet
klagen over de weersomstandigheden. Op
een enkele regenavond na kon alles weer
lekker vlot gespeeld worden. Het was
alleen jammer dat hierbij het aantal
deelnemers wel iets tegenviel maar dat
kunnen jullie allemaal weer goedmaken
met het mixed toernooi wat er al weer aan
zit te komen.

Bij de dames B was een unieke finale dit
jaar nl. moeder en dochter Straathof
stonden als tegenstanders tegenover
elkaar op de baan. Qua spelstijl was het
duidelijk: zo moeder, zo dochter.
Het gevolg daarvan was dus een lange en
spannende partij. En ja, zoals dat gaat in
het leven Ans je dochter was te sterk voor
je dus Floor ging met de eerste prijs naar
huis.

Hierbij ook weer de uiteindelijke
resultaten:
Heren dubbel B ging tussen Jan v.d.
Voort/ Frank Blom en Aad v.d.Hoorn/Co
Moolhuizen. Jan en Frank wonnen. Van
Co volgt er elders in het blad nog een
verslag.

Bij de dames C was het ook een lange,
spannende partij. Deze ging tussen
Manouk van Emmerik en Janneke Mollers.
Hierbij kwam Manouk uiteindelijk als
winnaar uit de strijd.

Heren Dubbel A: Rob Fallaux/Henk
Huising tegen Alger Remmelts/Thijs
Brambach.
In de loop van het toernooi verbaasden
Alger en Thijs vriend en vijand door te

Bij de heren A ging het tussen Wilco Koot
en Henk Huising. Deze wedsrtijd werd
gewonnen door Wilco. Ook voor deze
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winnen van Rob en Henk. Helaas voor
hen konden ze dit in finale niet herhalen.

Hierbij kwamen Sietske en Inge als
overwinnaars van de baan.

Dames dubbel B . De finale ging tussen
Monique Houben/Tineke Munsterman en
Charlotte Stuy/Chantal Keijzer.
Monique en Charlotte zijn beide nog niet
zo lang lid van de vereniging en dan toch
meedoen en zelfs in een finale staan.
Goed gedaan meiden. Het koppel
Monique en Tineke hebben deze finale
winnend afgesloten.
Dames Dubbel A ging tussen Mariska de
Koning/Femke van Egmond en Inge
Segeren/Sietske van Haasteren.

Zo dit waren de gespeelde kampioenschappen dit seizoen. Staat er nog 1 te
gaan voor ons allen nl. de mixed-dubbel.
Elders in dit blad kunnen jullie je opgeven
hiervoor. Wij hopen echt dat we veel
inschrijvingen krijgen, dit is jullie laatste
kans om dit seizoen een mooie beker te
winnen. Tot dan!!
Thea Spaargaren

Van 26 juni tot en met 3 juli vonden dit jaar
de clubkampioenschappen dames- en
heren dubbel plaats. Het was jammer dat
het aantal deelnemers niet zo groot was,
want daardoor werd vooral de organisatie
tekort gedaan. Aan de andere kant gaf het
de wat mindere goden op de tennisbaan
eens de kans om wat verder in de strijd te
komen. Gelukkig waren de
weersomstandigheden prima, zodat het
programma zonder al te veel problemen
kon worden afgewikkeld. Het moet gezegd
worden dat de organisatie zich weer van
hun beste kant heeft laten gezien. Het
vaststellen van de speeltijden verliep
buitengewoon soepel en met alle wensen
van de deelnemers kon rekening worden
gehouden. Ook als men verhinderd was,
maar dit niet van tevoren had opgegeven.
Op de finaledag werd alles goed voorzien
van heerlijke hapjes. Daarnaast waren het
zonder meer ook de gezelligste leden die
dit jaar mee hebben gedaan. Zowel voor-,
tijdens, als na de wedstrijden werd er
sportief gestreden, òf om de
wedstrijdpunten, òf om de Heinekenpunten na afloop. Er is geen onvertogen
woord gevallen en dat mag ook wel eens

gezegd worden, want de
clubkampioenschappen zijn er ook ter
bevordering van de clubcontacten. Zelf
wisten Aad (van der Hoorn) en ik het zelfs
tot een heuse B-finale te schoppen,
waarin we terecht ten onder gingen aan
het sterke koppel Frank Blom en Jan van
der Voort.
Al met al kunnen we terugkijken op een
geslaagd toernooi, die soms onder
tropische omstandigheden moest worden
afgewikkeld, maar vlekkeloos is verlopen.
Complimenten aan de organisatie!
Co Moolhuizen
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Er zal gespeeld worden in verschillende
poules, deze worden op sterkte ingedeeld:
daarna wordt het een afvalsysteem.
Je speelt minimaal 2x in je poule.
Bij voldoende aanmeldingen wordt er een
50+ poule gemaakt. Je voorkeur kan je op
het inschrijfformulier aangeven.
Zondag 28 augustus wordt er gespeeld
vanaf 19:00 uur.
Maandag-, dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagavond wordt er
gespeeld vanaf 19.00 uur.
In het finale weekeinde wordt er gespeeld
vanaf 09.00 uur. Zaterdag moet je vanaf
19.00 uur beschikbaar zijn, zondag geldt
dit voor de gehele dag. Indien niet
beschikbaar tijdens het slotweekend
verwachten wij dat men zich niet inschrijft
voor dit kampioenschap. (en anders
overleg met de commissie)

" #

Vrijdag, 27 augustus, zal vanaf 18.00 uur
de planning in het clubhuis hangen, er
wordt dus niet gebeld.
Probeer verhinderingen zoveel mogelijk
te beperken. Indien je geen partner
kunt vinden kan je je alleen opgeven,
wij zullen ons best doen om een
geschikte partner voor je te vinden.
In de poule wordt er gespeeld voor 2
gewonnen sets, de 3de set is een tiebreak.
Het 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:
rothe.spaargaren@wanadoo.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 28 aug
Ma 29 aug
Di 30 aug
Wo 31 aug
Do 1 sep
Vr 2 sep
Za 3 sep
Zo 4 sep

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
09:00
14:00

20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
10:15
15:15

21:00
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
11:30
16:30
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SLOTTOERNOOI SENIOREN 30 SEPTEMBER
MET EEN “MEXICAANSE AVOND”
Wat gaat een seizoen toch snel voorbij,
voordat je het weet schaatsen we de
elfstedentocht, vieren we Sinterklaas en
bakken we oliebollen en is het 2006.
Daarom willen we Vrijdag 30 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
rothe.spaargaren@wanadoo.nl (je krijgt
een bericht van ontvangst.)
Inschrijven voor 25 september 2005.

Naam………………………………………………….
M/V
Speelsterkte ……………………………………………
Telefoonnummer………………………………………
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INSIDE JUNIOR
MARLINTRANS TOERNOOI
Het jaarlijkse Marlintrans Enkeltoernooi (4
juli t/m 10 juli) was weer een groot succes.
In het begin van de week leek het erop dat
de weergoden het lieten afweten, maar
vanaf woensdag kon er volop getennist
worden.

Mischa de Wagenaar hartelijk bedankt
voor de lekkere toetjes! En niet te
vergeten, bedankt Frans en Wil Koeleman
voor de heerlijk zoete aalbessen.
Zaterdag was er de barbecue met om
13.00 uur de loterij, met als hoofdprijs een
DVD speler, gewonnen door onze eigen
Niels Castenmiller. Op een hele warme
zondag werden de finales gespeeld.
Parasols op de baan en tonnetjes water,
zo hielden de kinderen het wel vol. Het
waren weer spannende wedstrijden! Er
waren fantastische bekers te winnen en
tevens kreeg iedere finalist een
cadeaubon van een bekende sportzaak.

Er waren 54 inschrijvingen van de betere
jeugd van twaalf verschillende
verenigingen uit de regio. In totaal zijn er
98 wedstrijden gespeeld. Alle deelnemers
kregen dit jaar een pols- en hoofdbandje
met Marlintrans erop. Iedere avond
konden de kinderen die moesten
tennissen een gratis maaltijd krijgen
(shoarma, pannenkoeken etc.) Dit werd
mogelijk gemaakt door de sponsor, de
heer en mevrouw van Welsum van
Marlintrans Forwarding uit Leimuiden, en
natuurlijk door de moeders die kookten
(heel erg bedankt). Ook de ouders van

Na afloop gingen alle finalisten op de foto
(zie onze website, www.tvleimuiden.nl,
Jeugd, Marlintrans). Al met al weer een
heel geslaagd toernooi!

Uitslagen:
Jongens 12 t/m 14 jaar
1e prijs Luuk de Koning (Alkemade)
2e prijs Kevin Pijper (Rijsenhout)

Meisjes 12 t/m 14 jaar
1e prijs Merel van Overbeek (Woubrugge)
2e prijs Merel Meijer (All Out)

Jongens 15 t/m 17 jaar
1e prijs Wilco Koot (Leimuiden)
2e prijs Björn Luitink (Rijsenhout)

Meisjes 15 t/m 17 jaar
1e prijs Britt Klein (Alkemade)
2e prijs Martine Marbus (Rijsenhout)

De Jeugdcommissie
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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 29 augustus.
Rietlanden 36

OPEN HEETVETH AVONDTOERNOOI
MIDDELBARE SCHOOLJEUGD
Zaterdag 10 september van 19:00 uur t/m 00:00 uur
Net als vorig jaar organiseren wij het
HEETVETH Toernooi, 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 € 3,50 per
persoon.
(Inschrijfformulier op blz. 15)
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Het was hartstikke gezellig die busreis naar de Ordina Open!
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INSCHRIJFFORMULIER HEETVETH TOERNOOI
Naam:

Naam partner:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer partner:

Geboortedatum:

Geboortedatum partner:

Vereniging:

Vereniging:

Inleveren voor 5 september bij:
Veronica
Rietlanden 36
2451 ZK Leimuiden
Of via jcleimuiden@hotmail.com
Bij te weinig inschrijvingen gaat het toernooi niet door

SLOTTOERNOOI
Zondag 25 september 14:00 - 18:00 uur
Naam:……………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………..
Het laatste toernooitje van het seizoen alweer, heel gezellig, doe mee!
In principe spelen we met dit toernooi een wilde mixed. Dat wil zeggen, dat er wordt
gespeeld in (mixed) dubbels, iedereen speelt met en tegen elkaar.
Inleveren voor 18 september bij Veronica
Rietlanden 36
Of via jcleimuiden@hotmail.com
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