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Van uw redacteur………
We zijn nu al weer een maand buiten aan het
tennissen, maar nog steeds heeft zich niemand gemeld
voor de vacante functies van voorzitter van onze
vereniging en voorzitter c.q. lid van de barcommissie.
Dat is toch een treurige zaak, het is op dit moment
pappen en nathouden, maar dat kan niet zo doorgaan.
We hebben echt iemand nodig die probeert een soort
van beleid vast te stellen en die af en toe aan het
(bestuurlijke) wiel draait. En de afwezigheid van een
barcommissie zal zich vooral gaan manifesteren tijdens
het Open Toernooi. Ik denk dat onze reputatie qua
catering op het spel staat!
Maar goed, de activiteiten- en jeugdcommissie zitten
gelukkig niet stil, van hun treft u verslagen en
inschrijfformulieren voor de clubkampioenschappen
aan.
Tot slot vindt u ook een artikel over het SLEPEN VAN
DE BAAN. Voor velen nog steeds een moeilijke zaak.
Als ik s-morgens op de baan kom, tref ik regelmatig half
of geheel niet gesleepte banen aan. En dat zijn toch
senioren die het laatst hebben gespeeld!. En daar uw
redacteur ook één van de groundsmen is, wordt hij daar
erg verdrietig van! Kom op mensen, help mee de banen
in goede conditie te houden, het is een kleine moeite.
Hartelijk dank!
.

Druk Inside
Pim Grafische Communicatie,
Langeweg 8, 2371 EG Roelofarendsveen
Tel. 071-3316967
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Van de activiteitencommissie
De eerste 2 weken was het nog erg
magertjes qua opkomst, maar het begint
nu wat bekendheid te krijgen ( de
donderdagavond ) en langzaam maar
zeker komt het goed op gang.

WINTERTOERNOOI
11 maart was het weer zover….het
wintertoernooi.
Wat later dan normaal en in een andere
locatie
nl.
in
de
sporthal
te
Roelofarendsveen,
voor velen van onze vereniging een
bekende locatie daar er hier in de
winterperiode veel wordt gespeeld door
onze leden.

Nog maar een keer de vermelding dat het
voor IEDER LID jong of oud, ervaren of
beginner leuk is om hier aan mee te doen.
Je leert van elkaar op tennisgebied en
bovendien leer je ook nog eens andere
mensen kennen.

Het was een leuke opkomst qua
deelnemersaantal en het werd een
gezellige avond met veel leuke partijen en
een hapje en een drankje.

Dus komt allen vanaf 20.00 uur!!!!
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De clubkampioenschappen komen er ook
weer aan! Ze staan gepland voor de
volgende maand. Dan heeft iedereen weer
een poosje kunnen oefenen en kun je je
verworven tenniskwaliteiten laten zien aan
iedereen.
Elders
in
dit
blad
staan
de
inschrijfformulieren en kun je je weer
inschrijven voor deze evenementen.

Uiteindelijk kwamen er ook weer een
aantal winaars uit de strijd, zoals dat hoort
bij een toernooi.
Bij de dames werd Mariska de Koning de
eerste en bij de heren was dat Kees
Schwab.
Er was ook een poedelprijs te “verdienen”
en die waren voor Anneke Schoenmaker
en Mario van Kaam.

Ook het NIEUWE LEDEN TOERNOOI
komt er weer aan en wel op 12 mei. De
mensen die daarvoor in aanmerking
komen krijgen een persoonlijke uitnodiging
van de activiteitencommissie.

Het was al met al weer een geslaagde
avond.
OPENINGSTOERNOOI

POLO’S VAN DE VERENIGING

We zouden dit jaar weer beginnen met
een clinic maar helaas………..de regen
kwam in de ochtend werkelijk met bakken
tegelijk uit de hemel vallen dus dat ging
helaas niet door.

Er zijn ook nog enkele polo’s in voorraad.
Ze zijn donkerblauw van kleur met witte
opdruk Dus als er nog mensen
belangstelling hebben kunnen ze terecht
bij Thea Spaargaren, tel. 0172-509377 of
rothe.spaargaren@wanadoo.nl.

RACKETREKKEN DONDERDAGAVOND
Het rackettrekken is weer in volle gang en
de opkomst begint een beetje te komen.
.

De maten M en L zijn nog ruim op
voorraad, er is ook nog een enkele XXL.
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Activiteitenkalender jeugd en senioren TV Leimuiden 2006
Zondag 4 juni (eerste pinksterdag)
12.00 – 17.00 uur

Junior/senior toernooi

Dinsdag 6 juni t/m zondag 11 juni
16.00 – 21.00 uur en
09.00 – 18.00 uur (weekeinde)

Enkel kampioenschappen jeugd

Zondag 11 juni (19.00 uur) t/m 18 juni

Enkel kampioenschappen senioren
Rabo Sponsorfietstocht

Vrijdag 23 juni 20.00 uur

Midzomeravond

Zondag 25 juni (19.00 uur) t/m 2 juli

Dubbel kampioenschappen senioren

Maandag 3 juli t/m zondag 9 juli
15.00 - 21.00 uur en
09.00 – 18.00 uur (weekeinde)

Marlintrans toernooi jeugd

Zaterdag 12 augustus 09.30 uur

Wandelstoktoernooi heren 40+

Zaterdag 19 aug. t/m zondag 27 aug.

OPEN TOERNOOI

Dinsdag 30 aug. t/m zondag 3 september
Jeugd 16.00 – 21.00 uur en
19.00 – 18.00 uur (weekeinde)

Dubbel + gemengd kampioenschappen

Zondag 3 sept. (19.00 uur) t/m 10 sept.
senioren

Mixed dubbelkampioenschappen

Zondag 24 september
10.00 – 14.00 uur en 14.00 – 18.00 uur

Regio en slottoernooi jeugd clinic

vrijdag 29 september 20.00

slotavond senioren

Senioren Midzomernacht toernooi
Vrijdag 23 juni zullen we voor de derde
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.
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 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.
Je kunt je ook inschrijven via de e-mail:
rothe.spaargaren@wanadoo.nl (je krijgt
een bevestiging van ontvangst)
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OPEN TOERNOOI 2006
Voorbereidingen in volle gang.
Voor de meeste mensen gaat het open
toernooi pas 2 weken voor dat de eerste
wedstrijden op de baan staan leven. Het
park wordt schoongemaakt, er wordt extra
gewalst en er wordt extra voorraad
ingeslagen.
De voorbereiding heeft wel wat meer
voeten in de aarde dan hetgeen dat ik
hiervoor noemde.
Vandaar dat wij al voor het tennisseizoen
zijn begonnen. Inmiddels hebben we al 2
vergaderingen gehad.
Dit jaar hebben Rino Nieuwelink en zijn
vrouw de Opentoernooi Commissie
versterkt.
We vorderen gestaag. De inschrijfkaarten
zijn bij de drukker vandaan gekomen en

worden onder de verenigingen verspreidt.
In de afgelopen tijd is er een
internetverbinding aangelegd in het
clubhuis. Daarnaast is het open toernooi
op www.toernooi.nl geplaatst. Dus als je
niet kunt wachten dan kan je, je nu al
inschrijven.
Vorig jaar was de deelname uit Leimuiden
matig. Dus voor dit jaar… doe allemaal
mee! Het toernooi is gewoon weer in week
34. Dus pak je agenda en schrijf erin 19
t/m 27 augustus 2006 Open toernooi
spelen. En dan natuurlijk niet vergeten op
te geven.
Met vriendelijke groet, de Open Toernooi
Commissie
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Clubkampioenschappen Enkel
11 juni t/m 18 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.
Bij voldoende inschrijvingen zal er ook
een 50+ poule worden gemaakt. Indien
gewenst mag je hoger spelen. Voorkeur
kan onderaan opgegeven worden.

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
finale weekeinde.
Er wordt gespeeld voor 2 gewonnen sets,
bij 3e set wordt een tiebreak gespeeld.
Inschrijfgeld is € 2,50 per persoon.

Uiteraard wordt er rekening gehouden
met het WK voetbal!
Van zondag t/m vrijdag, 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)

Jullie kunnen je inschrijven
tot en met 5 juni
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 Enkel
NAAM:……………………………………………………………….M/V
Keuze mogelijkheid voor de deelnemers(sters)
A(=top)
/B
/
C
/ 50+
(keuze svp omcirkelen)

Beschikbare aanvangstijden (verhinderingen doorstrepen)
Zo 11 juni
Ma 12 juni
Di 13 juni
Wo 14 juni
Do 15 juni
Vr 16 juni
Za 17 juni
Za 17 juni

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
9:00
12:45

20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
10:15
14:00

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
11:30
Vanaf 19:00 geen verhinderingen
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Clubkampioenschappen heren en dames DUBBEL
25 juni t/m 2 juli
Vrijdag, 23 juni, 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 ty-break.
Inschrijfgeld is Euro 2,50 per persoon.

Er zal gespeeld worden in verschillende
poules, deze worden op sterkte ingedeeld:
daarna wordt het afvalsysteem.
Je speelt minimaal 2x in je poule.
Bij voldoende aanmeldingen wordt er een
50+ poule gemaakt. Voorkeur kan
onderaan opgegeven worden.
Zondag 25 juni wordt er gespeeld vanaf
19:00 uur.
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag avond wordt er gespeeld vanaf
19.00 uur.
In het finale weekeinde wordt er gespeeld
vanaf 9.00 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)

Jullie kunnen je inschrijven tot en
met 17 juni

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
Heren en Dames Dubbel
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 / 50+ (keuze svp omcirkelen)
Beschikbare aanvangstijden (verhinderingen doorstrepen)
Zo 25 juni
Ma 26 juni
Di 27 juni
Wo 28 juni
Do 29 juni
Vr 30 Juni
Za 1 juli
Za 1 juli

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
9:00
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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Van de Sponsorcommissie
Het is door de wisseling in bezetting even
stil rond de sponsorcommissie, maar
vanaf deze maand moet daar niets meer
van te merken zijn en zal je regelmatig iets
zien / horen van de commissie.

Daarom organiseert Rabobank Kaag en
Braassem op zondag 11 juni
de
Fietssponsortocht.
Door mee te fietsen kunt u uw vereniging
blij maken met een leuk sponsorbedrag.
Dat doet u toch gewoon voor uw
vereniging?

Het belangrijkste nieuws is dat we twee
nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen.
In de eerste plaats Tienstra Sport uit
Nieuw Vennep. Tienstra Sport is gevestigd
in het nieuwe winkelcentrum. Naast een
advertentie biedt Tienstra Sport voor alle
leden op vertoon van je clubpas 10%
korting op het gehele assortiment.
Als tweede verwelkomen we S.M.C.
CORPORA Sport Medisch Centrum als
sponsor van onze vereniging. S.M.C.
CORPORA Sport Medisch Centrum is
gespecialiseerd in; fysiotherapie, manuele
therapie en sport/ revalidatie training is
gevestigd naast het Spant aan de
Larikslaan.

Alles op een rijtje;
deelname is gratis
starten kan vanaf 9.00 uur tot
13.00
uur
vanaf
iedere
vestiging van Rabobank Kaag
en Braassem
- finish en inleveren van de
stempelkaarten kan tot 17:00
uur bij de opstapplaats
de te verdienen bedragen per
afstand zijn: 15 km € 2,50, 30
km € 5,00, 50 km € 7,50, 100
km zelfs € 12,50!
Dit
jaar
opnieuw
een
puzzeltocht op de 15 en 30 km
met leuke prijzen

#####
Het
is
tijd
Fietssponsortocht

voor

de

RABO

Dus doen allemaal die fietssponsortocht
en laten we er een mooie dag van maken
met elkaar op de fiets maar ook voor onze
vereniging! Noteer de datum in je agenda
en haal je broer, zus, ouders, opa’s en
oma’s over om deze keer eens mee te
doen voor TV Leimuiden.

Sport is belangrijk. Omdat het leuk en
gezond is maar vooral omdat het mensen
dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud
ze ook zijn en wat ze in het dagelijkse
leven ook doen. Sporters en supporters
maken allemaal tijd vrij voor hun
vereniging. En zo’n vereniging steunen wij
natuurlijk ook.

De Sponsorcommissie

HET SLEPEN VAN DE BAAN
Kijkt u even op blz. 12. Met een beetje
fantasie kunt u daaruit opmaken dat u in
CIRKELS moet slepen en dus niet heen
en weer. Ook BUITEN DE LIJNEN TOT
AAN DE HEKKEN EN/OF DE NABURIGE
BAAN, zeker als u van die heerlijke
remsporen heeft gemaakt. Dit bordje

hangt op elk toegangshek van alle banen.
HELP DE GROUNSMAN!
Dank u!.
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Hoi jongens en meiden,
De woensdag hierna starten we met de
Clubkampioenschappen Enkel, iedereen
kan hier aan meedoen, dus ook als je pas
voor het eerste jaar lid bent. Juist dan kun
je leren hoe het is om echte wedstrijden te
spelen, punten te tellen enzovoort. Je
wordt er dus altijd beter van! Hoe meer
kinderen er meedoen, hoe spannender de
wedstrijden. Maak iedereen in je
trainingsgroep enthousiast en schrijf je
allemaal in.

We zijn allemaal al weer

zo’n anderhalve
maand aan het tennissen en het loopt
allemaal heerlijk. Jullie hebben al weer
heel wat trainingen van Mariëlle gehad en
volgens mij al een hoop geleerd. We
hopen dat jullie blij met jullie nieuwe
trainster zijn, wij in ieder geval wel!
Het gaat het goed met onze zeven (!)
teams die competitie spelen. Kijk
regelmatig
op
onze
website
www.tvleimuiden.nl Daar vind je onder
andere de uitslagen en standen van alle
competitieteams van de vereniging.

Tips

Eind april zijn we weer begonnen met
rackettrekken. Voor diegenen die het niet
weten: iedereen kan komen, levert zijn of
haar pasje in en speelt drie of vier
wedstrijdjes. Je kan met en tegen
iedereen komen te spelen die er op dat
moment is, de jeugdcommissie verzorgt
de
indeling.
De
data
voor
het
rackettrekken zijn: vrijdag 12 mei en
vrijdag 19 mei.

Diegene die serveert, telt steeds hardop.
Zo voorkom je een hoop problemen.
Kijk altijd goed of een bal in of uit is.
Vertrouw je tegenstander. Kom je er niet
uit, speel dan het punt overnieuw, een let.
Onthoud: het is een spelletje, maak geen
ruzie.
Het verlaten van de baan
Als je klaar bent met spelen, let dan even
op de volgende zaken:
− Zorg dat aan beide kanten
gesleept is (zie blz.12)
− Klap de telbordjes in (zo gaan ze
langer mee)
− Ruim de rommel op
− Sluit de deur

Op zondag 4 juni (1e Pinksterdag) spelen
we het jaarlijkse Junior Senior Toernooi.
Ieder kind kan zich opgeven met een
senior. Dat kan een ouder zijn, maar ook
een opa, tante of buurvrouw. Je speelt dan
een aantal wedstrijden tegen een ander
koppel. Het is een ontzettend gezellig
toernooi, waar we de leukste combinaties
en wedstrijden zien.

Heel veel tennisplezier,
De Jeugdcommissie
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Jeugd Activiteitenkalender TV Leimuiden 2006
Vrijdag 18:00 - 20:00 uur
12 mei, 19 mei

Rackettrekken jeugd

Zondag 4 juni (1e pinksterdag) 12:00 17:00 uur

Junior/Senior Toernooi

Dinsdagdag 6 juni t/m zondag 11 juni
16:00 - 21:00 uur & 09:00 - 18:00 uur
(weekeinde)

Enkel Kampioenschappen Jeugd

Maandag 3 juli t/m zondag 9 juli
15:00 - 21:00 uur & 09:00 - 18:00 uur
(weekeinde)

Marlintrans Toernooi Jeugd

Dubbel en Gemengd
Kampioenschappen Jeugd

Woensdag 30 aug. t/m zondag 3 sept.
16:00 - 21:00 uur & 9:00 - 18:00 uur
(weekeinde)
Zondag 24 september
10:00 - 14:00 uur & 14:00 - 18:00 uur

Regio en Slot Toernooi Jeugd Clinic

KNIP DEZE KALENDER UIT EN HANG
HEM OP!

natuurlijk niet over schrijven, want ik weet
natuurlijk niet hoe je, je voelt en of je
tegenstander bijvoorbeeld gewoon lelijk
vindt. Als je nou een mailtje stuurt naar
jcleimuiden@hotmail.com dan zorgen wij
dat het op de website komt.
We zijn ook al weer lekker aan het
rackettrekken. Het zou leuk zijn als jullie
de volgende keer ook komen. De
volgende keer is op 12 mei. Dus, loop nu
even naar de kalender en schrijf het op.
Als je nu bij de kalender bent aangekomen
kan je meteen de rackettrekdatum erin
zetten. Dat is 19 mei.
Natuurlijk sluiten we weer af met een
raadsel. En de winnaars krijgen weer een
hele mooie prijs. Het raadsel:

Hallo Jongens en meisjes
hebben jullie ook het gevoel of we al
maanden bezig zijn? Nou wij wel. We
hebben al weer zo veel gedaan. We
hebben al een openingstoernooi gedaan.
Dit viel jammer genoeg in het water.
Misschien moeten we het volgend jaar
maar in de woestijn doen. Dan is het ten
minste droog, toch? In april en mei zijn er
niet zo veel toernooien. In deze maanden
wordt er veel competitie gespeeld. Wisten
jullie trouwens dat het de competitie
uitslagen
ook
op
onze
website
www.tvleimuiden.nl te bekeiken zijn?
Als dan klikt op Jeugd en dan op
Jeugdcompetitie dan ben je er. Het zou
wel leuk zijn, als er wat stukjes over jullie
wedstrijden zouden komen. Daar kan ik

Hoeveel korreltjes gravel liggen er op de
tennisbaan?
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Enkel Kampioenschappen Jeugd
Woensdag 7 juni t/m zondag 11 juni
OOK NIEUWE LEDEN, GROOT EN KLEIN, GEWOON INSCHRIJVEN!
Naam:

e-mail adres:

Telefoonnummer:

Verhinderingen
Er wordt gespeeld tussen 15:30 uur en 20:30 uur.
Woensdag 7 juni
:………………………………………………………………………………………….
Donderdag 8
juni:…………………………………………………………………………………………..
Vrijdag 9 juni
:………………………………………………………………………………………….
In het weekeinde kunnen er geen verhinderingen worden opgegeven!
Graag inleveren voor 27 mei bij Veronica, Rietlanden 36 (0172-507752)

------------------------------------------------Junior/Senior Toernooi
Zondag 4 juni (1e Pinksterdag)
11:00 uur tot 16:00 uur

Naam junior:

Naam senior:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Junioren moeten lid zijn, senioren die geen lid zijn betalen € 5.
Inleveren voor 27 mei bij Veronica, Rietlanden 36 (0172-507752)
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