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I N S I D E
Van uw redacteur………

Het is weer zover! De banen en ons park liggen er mooi
bij. De eerste clinic hebben we achter de rug. Wat wil je
nog meer?
Nu maar hopen dat het langdurig mooi weer blijft, zodat
we veel buiten kunnen spelen.
Maar helaas komen we als vereniging niet ver als
iedereen alleen maar komt om te tennissen. Er zijn
altijd een hoop klussen en klusjes te doen zoals
onderhoud van het park en het clubgebouw (om maar
iets te noemen).
Verderop in dit blad treft u een lijst aan met allerlei
vacatures; neem die a.u.b. eens door. Ik hoop dat dan
een aantal leden zich melden voor een of andere klus.
DOEN!
Dan wens ik alle competitieteams veel succes, dat de
champagneflessen maar vaak ontkurkt mogen worden!
Oscar Franse

.
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De luxe van even lekker een partijtje spelen,
kwartiertje rusten en dan weer met z’n allen de
baan op, is niet meer voor iedereen weggelegd. Het
park is vol! Op het publicatie bord zullen de poule
indeling, samenstelling teams en competitieverloop
worden geplaatst.

Zaterdag 31 Maart
Ik kom uit mijn bed en voel een lichte spierpijn in mijn
benen, rug, schouders ( niet weer hè..). Ik en spierpijn??
Waarvan dan? Sporten doe ik nauwelijks, bewegen doe ik
op mijn werk, op mijn stoel, en tennissen ga ik pas vanaf
volgende week weer doen. Waarvan dan spierpijn?
Het wordt middag en kom thuis en ga me klaar maken
voor een gezellig avondje uit eten. Opeens lijkt het 5
graden kouder te worden in de huiskamer. Ik krijg het
koud en de spierpijn lijkt erger te worden. Zal me wel
iets inbeelden, ben denk ik nerveus voor de opening van
het seizoen. We gaan op pad naar het restaurant. Vrij snel
lust ik het eten niet meer. Ik ben heel gezellig.. ………!
Na de eindafrekening besef ik dat ik een dure avond heb
beleefd, zo’n 10 euro per hap. Naar huis, mijn bed in en
toen begon de buikgriep.
Niet echt een verhaal wat je van een voorzitter mag
verwachten in het begin van een stukje, maar goed, ik wil
graag mijn positieve zaken met jullie delen maar ook de
negatieve. Hierbij dus mijn negatieve deel.

Vacante functies: Onderhoudscoördinator
Dit blijkt al jaren een moeilijk invulbare functie waar
veel werk bij komt kijken. Daarom proberen we het
volgende: we splitsen de verantwoordelijkheden in een
drietal functies:
1. Coördinator onderhoud gebouwen
2. Coördinator onderhoud groenvoorziening
3. Coördinator onderhoud banen, hekwerken, bestrating
etc.
Dit is dan een stuk minder werk per persoon en men kan
het gezellig maken door na het klussen gelijk een balletje
te slaan en als afsluiting een drankje te nemen. Beschouw
het dan als een dagdeel er lekker even uit te zijn en je
helpt ons allen. (Zie verder de taken in de vacaturebank)
Renovatie/verbouwing/vernieuwing clubgebouw.
Na de div. vergaderingen zijn we zover dat de definitieve
tekening klaar is. Deze zal binnenkort worden
opgehangen in de kantine.
De volgende stappen worden nu als volgt genomen:
op de volgende bestuursvergadering wordt de Bruto
berekende investering behandeld en de haalbaarheid
bekeken.
Bruto wil zeggen, het bedrag zonder de
zelfwerkzaamheden (geen vrijwilligers) en subsidies.
Indien het bestuur als geheel akkoord is, gaan we praten
met voetbalvereniging Kickers en zullen we de
bouwvergunning deponeren bij de gemeente.
Eind april hopen we alle instanties op papier te hebben
waarbij subsidie aangevraagd kan worden.
Gedurende het jaar zullen we acties gaan uitvoeren om
geld te genereren. Leden worden benaderd om zich
beschikbaar te stellen om te helpen met de
zelfwerkzaamheden. (Zie ook Vacaturebank.)

Ik schitterde dus door afwezigheid met de opening van
ons seizoen. Een opening die er mocht zijn gezien het
aantal deelnemers. Ook het aantal potentiële leden mag er
zijn, gezien de aanmeldingen door de Aktie. Door het
mooie weer was het een prachtige start en heel gezellig.
Ik had jullie beloofd om besproken punten vanuit het
bestuur te melden en daar gaan we dan:
Frans Loos vermeldt dat de financiële positie
gezond is maar gezien de aankomende
investeringen zal er heel wat geld gegenereerd
moeten worden.
Plannen zijn er voor: Verbouwing/aanbouw
Clubgebouw. Het plan is binnen 1 jaar te starten.
Renovatie banen en hekwerken. Het plan is om dit
over ongeveer 4 jaar te doen. Dit ligt ook aan de
staat van de banen. Het hekwerk is hard nodig (nu
al eigenlijk).
De discussie is opgestart om plannen te bedenken hoe we
extra geld kunnen genereren. Sommige plannen zijn er al
en 1 plan wordt uitgewerkt door de jeugdcommissie.
Er is bericht ontvangen van de gemeente omtrent
de vastgestelde subsudie, dit bedrag ligt in lijn met
de verwachting.
De te ontvangen contributies open goed, de
fakturen aan de sponsors zijn uitgestuurd.

Bardiensten/barkaarten;
Bardiensten worden ingedeeld tijdens de pasjesavond. Dit
heeft intussen al plaatsgevonden. Idee is wel om dit
volgend jaar vroeger te laten plaatsvinden alsook het
eerder laten verschijnen van het clubblad, zodat een ieder
de informatie eerder in huis heeft en correcties op tijd
kunnen worden doorgevoerd.
Barkaarten kunnen worden gebruikt t/m 1 juni, daarna
vervallen ze en worden de consumptiebonnen ingevoerd.
De commissies worden hier z.s.m. over geïnformeerd.

Technische Commissie
Harry Dautzenberg legt uit hoeveel teams er
competitie spelen en waar evt. knelpunten liggen
(zaterdag). Nadat het bestuur heeft gemeld dat er
op zaterdag geen training wordt gegeven, maakte
dat het leven wat eenvoudiger wat betreft baan- en
tijdsindeling. Helaas is het zo dat de verwennerij
vanuit het verleden voor sommige teams voorbij is.

Acties
Voorgestelde acties zijn:
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Rackettrekken, lekker bezig zijn met z’n allen en daarna
nog gezellig ook!!
We beseffen alleen wel dat dit tijd nodig heeft gezien het
verleden, maar we zijn er van overtuigd dat dit is op te
bouwen.
We zoeken dan ook nog leden die af en toe een
vrijdagavond willen organiseren: zie vacaturebank!!!

Grote clubaktie, uit te voeren onder begeleiding van
volwassenen en op te zetten door de jeugdcommissie
i.s.m. bestuur.
RABO Fietstocht, hier zoeken we nog een organisator
voor (zeer weinig werk, zie vacaturebank!!!)
Inleveren Printer Inktcartridges (simpel en weinig werk)
zie vacaturebank!!
BEB zegels. Koop je boodschappen bij SUPER de BOER
vraag om de BEB zegels (ook aan anderen) en lever de
volle kaart in bij Super de Boer in de TV Leimuiden
postbox (direct na de ingang).

We willen volgend jaar eena aantal oud leden toernooien
organiseren. Oud leden hebben we voldoende! Aan dit
toernooi mag uiteraard alleen door oud-leden worden
deelgenomen maar ook jullie worden uitgenodigd om
deze dag bij te wonen om zo te laten zien dat TV
Leimuiden leeft en u kunt ook oude verhalen ophalen.

Verder kwam tijdens de vergadering het volgende naar
voren:
Hoe stimuleren wij het Rackettrekken weer??
Dat was vroeger zo gezellig! We willen het volgende
gaan doen:
Bij toerbeurt organiseert telkens een ander lid het
rackettrekken.
Dit moet een sociale speelavond worden d.w.z.
de betere spelers/sters dienen in ieder geval 1 wedstrijd
met beginners/mindere leden te spelen. Je bent dan een
soort trainer en bezig om nieuwe leden te behouden, hun
spel te verbeteren en op hun gemak te laten voelen.
Daarnaast zal er ook een indeling gemaakt worden (maar
dat ligt altijd aan de opkomst) dat gelijkwaardige spelers
ook altijd met elkaar een heerlijke pot kunnen spelen,
zodat eenieder het gevoel heeft dat er lekker is gespeeld.
Als men dat nog kan beseffen als men thuis komt, want
we gaan er natuurlijk ook een gezellige avond van
maken!! De VRIJDAGAVOND MOET onze clubavond
worden (spontane gezelligheid op andere avonden mag
ook…..), dus kom op met z’n allen!

Nog even iets persoonlijks en dan sluit ik af, alhoewel dat
moeilijk is want er is nog zoveel om over te vertellen en
er is nog zo veel te doen.
Ik hoor vaak verhalen dat het erg moeilijk is om
vrijwilligers te krijgen, dat mensen steeds minder tijd
krijgen of geen zin hebben om maar iets te doen voor een
vereniging. Deze klacht leefde ook bij onze club en werd
verkondigd.
Weet u dat we nu ongeveer zo’n 70 !!! vrijwilligers
hebben! Is dat negatief?? Is dat slecht!! Dacht het niet.
We willen er alleen nog meer bij zodat men elkaar kan
afwisselen om het leuk te houden!! Daar zijn we mee
bezig en ……….!!!
ZIE VACATUREBANK!!!
Ik wens jullie allemaal een prachtige maand met mooi
weer, goede resultaten en ontzetten veel spelplezier toe.
Ed Fallaux

We hebben, eerlijk gezegd, nog niet zo heel veel te
melden zo aan het begin van het seizoen.

Verder staan er elders in ons clubblad ook weer de
nodige aanmeldingsformulieren voor onze
toernooien. Sommige toernooien zijn nog wel wat
ver weg misschien, maar je kunt de bewuste data
dan maar mooi op tijd in je agenda “afblokken” .

Alleen dat de openingsclinic een succes was, maar
daarover leest u elders in dit blad een live-verslag
van een deelneemster.

Nou mensen tot ziens allemaal op de baan!!

Verder hebben we voor 11 mei een nieuwe-leden
toernooi gepland, maar daarvoor worden zij
persoonlijk benaderd door de commissie.

Thea Spaargaren
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Vrijdag 11 mei

19.30 uur

Zondag 27 mei (1e Pinksterdag)
12.00 – 17.00 uur

Nieuwe leden toernooi senioren
Junior/Senior toernooi

Woensdag 6 juni t/m zondag 10 juni
16.00 – 21.00 uur
& 09.00 – 18.00 uur (weekeinde)
Zondag 10 juni

Enkel kampioenschap Jeugd

vanaf 09.00 uur

Zondag 10 juni t/m 17 juni
alle dagen vanaf 19.00 uur

Rabo sponsorfietstocht
voor junioren en senioren
Enkel kampioenschap senioren

Vrijdag 29 juni 20.00 uur

Midzomeravond senioren

Maandag 2 juli t/m zondag 8 juli
15.00 – 21.00 uur
& 09.00 – 18.00 uur (weekeinde)

Marlintrans toernooi Jeugd

Zondag 8 juli t/m 15 juli
alle dagen vanaf 19.00 uur

Dubbel kampioenschap senioren

18 t/m 26 augustus

Open toernooi

Woensdag 5 sept. t/m zondag 9 sept.
16.00 – 21.00 uur
& 09.00 – 18.00 uur (weekeinde)

Dubbel en gemengd
kampioenschap jeugd

Zondag 9 sept. t/m 16 september
alle dagen vanaf 19.00 uur

Mixed dubbel
kampioenschap senioren

Vrijdag 28 september
20.00 uur

slottoernooi senioren

Zondag 30 september
10.00 – 14.00 uur & 14.00 – 18.00 uur

Regio en slottoernooi
Jeugd Clinic
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Coördinator Gebouwen.
Vereisten en taken:
• Op een positieve manier periodiek mensen
benaderen om te helpen met schilderwerk (hard
nodig, clubgebouw, palen);
• Onderhoud op div. plekken te laten uitvoeren
(vervanging)
• Coördinatie verbouwing/renovatie i.s.m.
verbouwingscommissie.

Gezocht wordt naar actieve leden om onze
vereniging nog gezonder te maken en beter te laten
functioneren. We hebben nog de volgende
vacatures:
Rackettrekken Organisator
Op Vrijdagavond vanaf 20:00 – 23:00 uur.
Organisatie van het rackettrekken bij toerbeurt.
Vereisten en taken:
• Koppels samenstellen, 1 ronde alles door
elkaar, 1 of 2 rondes gelijkwaardigheid in
sterkte
• Gezellig zijn
• Om het half uur of 45 min. de bel luiden (mag
je uitbesteden aan de barmedewerker/ster)
• Ballen weer innemen en opbergen.
Aangemeld hebben zich intussen: Aad v.d. Hoorn,
Peter Ekelschot, Ada Fallaux en Ed Fallaux, wie
volgt???? Hoe meer des te minder het aantal te
organiseren avonden

Coördinator Banen en Hekwerken.
Vereisten en taken:
• Contact met extern bedrijf banenonderhoud
(volgen van contract)
• Herstelwerkzaamheden hekwerken, paden,
beregeningsinstallatie, het intakt houden van de
telborden
• Scheidsrechtersstoelen onderhoud
Constructeur.
Vereisten en taken:
• Het bekijken, onderzoeken op technische
haalbaarheid van de verbouwing
• Het berekenen van de palen (aantal, dikte,
diepte etc.)
• Het berekenen van de fundering, bewapening,
latijen etc.
Aangezien het veel geld kost om een externe
deskundige binnen te halen wordt het volgende
geboden:
1 Vaas bier of een prachtige fles wijn voor degene
die zo iemand kan “aanbrengen”.

Coördinator INK Cartridges.
Vereisten en taken:
• Oproep in het clubblad om cartridges in te
leveren
• In het clubgebouw een daarvoor bestemde bak
te (laten) plaatsen
• 1 x per maand de cartridges in een doos
inpakken
• Afspraak maken met de leverancier om deze
doos af te laten halen (hoef je zelf niet bij te
zijn).
Verwachte hoeveelheid tijd per maand is ongeveer
1 a 2 uur!!

Verder zijn wij op zoek naar oproepkrachten voor
div. Commissies en werkzaamheden t.w.:
Timmerlieden
Schilders
Tuiniers
Metselaars
Tegelzetters
Electriciens
Vrijwilligers die af en toe eens oproepbaar zijn voor
wat lichte onderhoudswerkzaamheden.

Coördinator RABO Fietstocht
Vereisten en taken:
• Het enthousiast maken van leden om mee te
fietsen
• Zoveel mogelijk leden mee te laten doen
• In het clubblad een stukje hierover schrijven
• In het clubgebouw een inschrijfformulier
ophangen
Hoe meer leden hoe meer geld in de clubkas.

Weet u wel hoeveel tijd het kost om u aan te
melden?????
PC opstarten:
30sec.
Internet opstarten:
5sec.
Mail opstarten:
5sec.
Berichten opstellen:
25sec
Bericht verzenden:
1sec.

Coördinator Groenvoorziening
Vereisten en taken:
• Met veel plezier en met humor mensen
periodiek benaderen om te helpen
met:verwijderen van onkruid, het snoeien van
bomen, struiken en heggen
• Contact met de hovenier (snoeien hoge bomen)
• Het vullen en onderhoud van de plantenbakken

Bij elkaar heeft u nodig om vrijwilliger te worden
66 seconden!!!!!! Wie zou dat nu niet
kunnen en als dit nog te veel tijd van u vergt dan
belt u gewoon.
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Aanmelden kunt u zich bij het bestuur, zie 1 pagina
van het clubblad.

We wachten in spanning af.
Het bestuur

!""#
1 april is ook het nieuwe tennisseizoen bij TV
Leimuiden begonnen. Wie behoefte had aan een 1,5
uur durende opfrisser, kon zich aanmelden bij
Tennisschool Tennissupport of bij onze Thea voor
een Tennisclinic. Ruim 30 leden hadden zich
aangemeld en op 1 april zorgde het mooie weer
voor nog meer spontane deelnemers. Baan 1 werd
gereserveerd voor bezoekers die eens wilden
kennismaken met tennis. Ik wist niet dat zoveel
mensen zich op 1 baan konden vermaken met een
balletje! Ik denk dat daar wel 20 aspirant leden hun
uiterste best deden de bal in het spel te houden.
Overigens resulteerde dat aan het einde van de
middag in 13 nieuwe leden, applaus! De
tennisleraren van Tennissupport haalden alles uit de
kast om de ‘zittende’ leden te doen verlossen van

$%

&& '

hun zitvlees, opgebouwd afgelopen winter. Tijdens
het inspelen met minitennis ging het allemaal nog
wel…. maar daarna: oplopen, volleren, lange ballen,
korte ballen en cross een echte rally spelen. Een
middag weer alles proberen op de baan
gecombineerd met tactische speltips, zorgde ervoor
dat iedereen weer veel zin heeft gekregen in het
nieuwe seizoen. Iedereen ging om 15:00 uur moe
maar voldaan in de zon op het terras om te starten
met het opbouwen van de conditie; met een lekker
glaasje en een nootje op tafel.
Het was een succesvolle middag, organisatie
bedankt!
Ilse van der Voort

(

&)

Wilt u competitie wedstrijden kijken en een
gezellige dag hebben? Kom dan kijken naar de
prestaties van onze leden!!

****

zondag maar niet meer op de zaterdag ( mits de
situatie zo blijft).
Ook op zaterdag is er prima tennis te zien, op deze
dag is er tennis van 12 t/m bijna 65 jarige
deelnemers, van de bijna laagste klas t/m de
allerhoogste klas op zaterdag nivo ( heren 1
Hoofdklasse)

Op zaterdag en zondag zijn er wedstrijden te
bekijken onder het genot van een drankje en hapje
(zelf betalen ja, ja)
Elke zaterdag gedurende de hele dag vanaf 08:30uur
5 wedstrijden en op de zondag elke week 1
wedstrijd.
De spelers op de zondag hebben support nodig daar
zij als enig team opereren, dit moet volgend anders,
we hebben dus voor volgend jaar ruimte op de

&+

&)

Kom allen en maak er een gezellig dag/weekend
van en steun onze spelende leden!!
Het Bestuur

, -

.

Ook dit jaar wordt er door leden van de tennisclub
weer volop deelgenomen aan de competitie. Er zijn
30 teams ingeschreven, waarvan 8 jeugd teams en
22 seniorenteams.
2 Teams spelen op de zondag in de landelijke
competitie en 10 teams op de zaterdag
(districtcompetitie), waarvan 1 team in de
hoofdklasse. Op de zaterdag spelen er dus steeds 5
teams thuis in de periode van 14 april tot eind juni.
Dat wil zeggen dat er dan 4 banen bezet zijn en een
baan blijft gereserveerd voor de recreanten.

Volgens de reglementen van de KNLTB is dit
toegestaan.
Onderstaand geef ik aan op welke tijden deze teams
spelen, zodat jullie naar eventuele wedstrijden
kunnen komen kijken. En op die manier weten
jullie ook wanneer de banen bezet zijn door de
competitiespelers.
We spelen in 3 competitie soorten:
* districtscompetitie Leiden 2007 (hieronder
vallen ook de Har-Dar-Dor en de jeugd)
* 55+ competitie district Leiden 2007
* Perry Sport KNLTB Landelijk Voorjaar 2007
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Competitie-uitvoering : Districtscompetitie Leiden 2007 (Har-Dar-Dor-jeugd)
Vereniging : LEIMUIDEN
Speeldatum vanaf : 01-04-2007
Speeldatum tot en met : 01-07-2007
Speeldatum
02-04-2007
03-04-2007
04-04-2007
04-04-2007
05-04-2007
05-04-2007
10-04-2007
10-04-2007
11-04-2007
11-04-2007
13-04-2007
13-04-2007
14-04-2007
14-04-2007
14-04-2007
14-04-2007
14-04-2007
16-04-2007
16-04-2007
17-04-2007
18-04-2007
18-04-2007
18-04-2007
19-04-2007
20-04-2007
20-04-2007
21-04-2007
21-04-2007
21-04-2007
21-04-2007
21-04-2007
23-04-2007
23-04-2007
24-04-2007
25-04-2007
25-04-2007
25-04-2007
26-04-2007
27-04-2007
27-04-2007
28-04-2007
28-04-2007
28-04-2007
28-04-2007
28-04-2007
05-05-2007
05-05-2007
05-05-2007
05-05-2007

Afd.
0004
0068
0051
0055
0022
0091
0018
0068
0040
0568
0621
0632
0662
0301
0222
0232
0207
0004
0155
0015
0055
0531
0051
0022
0623
0631
0663
0332
0218
0331
0204
0126
0004
0015
0055
0568
0051
0091
0632
0621
0662
0301
0232
0222
0207
0204
0218
0331
0332

Wedstrijd
LEIMUIDEN 1-MVKV 1
LEIMUIDEN 1-RIJNKANTERS 2 09:30
LEIMUIDEN 3-TEAN 4
LEIMUIDEN 2-KLTV 6
LEIMUIDEN 1-NIEUWVEEN 3
LEIMUIDEN 1-FORESCATE 1
LEIMUIDEN 2-ABBENES 2
LEIMUIDEN 1-UNICUM 1
LEIMUIDEN 1-NIEUWVEEN 1
LEIMUIDEN 1-VAN NISPEN 1
LEIMUIDEN 2-BOTESA 1
LEIMUIDEN 2-OOSTHOUT 2
LEIMUIDEN 2-LISSE 2
LEIMUIDEN 1-HILLEGOM 1
LEIMUIDEN 1-RIJPWETERING 2
LEIMUIDEN 1-QRAVEL 1
LEIMUIDEN 1-LANGERAAR 1
LEIMUIDEN 1-ABBENES 1
LEIMUIDEN 1-WOUBRUGGE 1 09:30
LEIMUIDEN 1-ABBENES 1
LEIMUIDEN 2-WOUBRUGGE 5 19:00
LEIMUIDEN 1-ARTESIA 1
LEIMUIDEN 3-NIEUWKOOP 9
LEIMUIDEN 1-UNICUM 1
LEIMUIDEN 1-NOORDEN 1
LEIMUIDEN 1-KLTV 1
LEIMUIDEN 1-MERENWIJK 1
LEIMUIDEN 2-OVERBOS 2
LEIMUIDEN 3-NIEUW VENNEP 2
LEIMUIDEN 1-BOLLENPARK 1
LEIMUIDEN 2-MERENWIJK 2
LEIMUIDEN 1-NWE SLOOT 1
LEIMUIDEN 1-UNICUM 1
LEIMUIDEN 1-HAZERSWOUDE 3
LEIMUIDEN 2-NWE SLOOT 5 1
LEIMUIDEN 1-BOEKHORST 1
LEIMUIDEN 3-SASSENHEIM 9
LEIMUIDEN 1-TER AAR 1
LEIMUIDEN 2-RIJPWETERING 1
LEIMUIDEN 2-ROOMBURG 1
LEIMUIDEN 2-NIEUW VENNEP 3
LEIMUIDEN 1-UNICUM 1
LEIMUIDEN 1-UNICUM 2
LEIMUIDEN 1-MERENWIJK 2
LEIMUIDEN 1-OEGSTGEEST 4 13:00 x
LEIMUIDEN 2-LISSE 2
LEIMUIDEN 3-QRAVEL 5
LEIMUIDEN 1-OVERBOS 1
LEIMUIDEN 2-WOUBRUGGE 1
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Aanvang
19:30
20:00
19:00 x
19:30
09:30
19:30
09:30x
19:30
14:30 jeugd
16:30 jeugd
jeugd x jeugd
jeugd
10:00
15:30
11:30
13:00
19:30
19:30
jeugd x
20:00
19:30
16:30 jeugd
jeugd
jeugd
14.30 x
11:30 x
13:00
10:00
09:30
19:30
19:30 x
19:00 x
jeugd
x
20:00
09:30 x
jeugd
16:30 jeugd x
jeugd
10:00 x
11:30
15:30
10:00x
11:30 x
13:00
14.30

jeugd
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05-05-2007
07-05-2007
08-05-2007
08-05-2007
09-05-2007
09-05-2007
10-05-2007
10-05-2007
11-05-2007
11-05-2007
12-05-2007
12-05-2007
12-05-2007
12-05-2007
12-05-2007
14-05-2007
15-05-2007
16-05-2007
16-05-2007
19-05-2007
19-05-2007
19-05-2007
19-05-2007
19-05-2007
21-05-2007
21-05-2007
22-05-2007
22-05-2007
23-05-2007
23-05-2007
23-05-2007
25-05-2007
25-05-2007
29-05-2007
30-05-2007
30-05-2007
31-05-2007
31-05-2007
01-06-2007
01-06-2007
02-06-2007
02-06-2007
02-06-2007
02-06-2007
04-06-2007
05-06-2007
06-06-2007
08-06-2007
12-06-2007
13-06-2007
13-06-2007
14-06-2007
18-06-2007

0663
0155
0018
0068
0531
0040
0022
0091
0631
0623
0663
0332
0331
0222
0204
0155
0015
0040
0568
0301
0218
0232
0662
0207
0126
0004
0015
0018
0051
0055
0531
0631
0621
0068
0040
0568
0022
0091
0623
0632
0663
0232
0331
0204
0126
0068
0040
0621
0015
0055
0051
0022
0004

LEIMUIDEN 1-HILLEGOM 1 x
jeugd
LEIMUIDEN 1-BOEKHORST 1
09:30
LEIMUIDEN 2-DE MUNNIK 2
19:30 x
LEIMUIDEN 1-TER AAR 1
09:30 x
LEIMUIDEN 1-DE MUNNIK 1 x
jeugd
LEIMUIDEN 1-ABBENES 1
19:30
LEIMUIDEN 1-OVERBOS 2
19:30
LEIMUIDEN 1-ALKEMADE 1
09:30 x
LEIMUIDEN 1-OOSTHOUT 1 x
jeugd
LEIMUIDEN 1-RIJNKANTERS 1 16:30 jeugd
LEIMUIDEN 1-UNICUM 1 x
jeugd
LEIMUIDEN 2-LEIDSE HOUT 1
14.30
LEIMUIDEN 1-TEHADO 1
13:00
LEIMUIDEN 1-RIJNKANTERS 1 11:30 x
LEIMUIDEN 2-DE MUNNIK 2
10:00 x
LEIMUIDEN 1-DE MUNNIK 3
09:30
LEIMUIDEN 1-OVERBOS 1
19:30 x
LEIMUIDEN 1-KLTV 2
19:30 x
LEIMUIDEN 1-BENTHUIZEN 3 x
jeugd
LEIMUIDEN 1-KLTV 1
10:00 x
LEIMUIDEN 3-BOEKHORST 3
14:30
LEIMUIDEN 1-WOUBRUGGE 2 11:30
LEIMUIDEN 2-HILLEGOM 2 x
jeugd
LEIMUIDEN 1-NIEUWKOOP 1
13:00
LEIMUIDEN 1-FORESCATE 1
09:30
LEIMUIDEN 1-NIEUW VENNEP 1
19:30
LEIMUIDEN 1-NIEUWKOOP 1
19:30
LEIMUIDEN 2-ARTESIA 2
19:30 x
LEIMUIDEN 3-HAZERSWOUDE 3
20:00
LEIMUIDEN 2-LANGERAAR 1
19:00
LEIMUIDEN 1-NWE SLOOT 1 x jeugd
LEIMUIDEN 1-LISSERBROEK 1
jeugd
LEIMUIDEN 2-OOSTHOUT 3
16:30 jeugd
LEIMUIDEN 1-DE MUNNIK 1
09:30
LEIMUIDEN 1-NIEUW VENNEP 2
19:30
LEIMUIDEN 1-ARTESIA 1 x
jeugd
LEIMUIDEN 1-BENTHUIZEN 2
19:30
LEIMUIDEN 1-OEGSTGEEST 1 09:30 x
LEIMUIDEN 1-OOSTHOUT 2
16:30 jeugd
LEIMUIDEN 2-LANGERAAR 1 x
jeugd
LEIMUIDEN 1-OEGSTGEEST 1 x
jeugd
LEIMUIDEN 1-KIKKERS 1
11:30 x
LEIMUIDEN 1-KLTV 1
13:00 x
LEIMUIDEN 2-WOUBRUGGE 1 10:00
LEIMUIDEN 1-TER AAR 3
09:30 x
LEIMUIDEN 1-HILLEGOM 3
09:30 x
LEIMUIDEN 1-ROOMBURG 3
19:30
LEIMUIDEN 2-UNICUM 1
16:30 jeugd
LEIMUIDEN 1-TEHADO 2
19: 30
LEIMUIDEN 2-TEAN 7
19:00
LEIMUIDEN 3-NWE SLOOT 7
20:00
LEIMUIDEN 1-MVKV 1
19:30
LEIMUIDEN 1-MERENWIJK 3
19:30

Competitie-uitvoering : 55+ competitie district Leiden 2007
Vereniging : LEIMUIDEN
Speeldatum vanaf : 01-04-2007
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Speeldatum tot en met : 01-07-2007
Speeldatum
Afd.
Wedstrijd
Aanvang
12-04-2007
0007
LEIMUIDEN 1-BOTESA 1
13:00x
19-04-2007
0007
LEIMUIDEN 1-NWE SLOOT 4 13:00x
24-05-2007
0007
LEIMUIDEN 1-NIEUWKOOP 3 13:00
21-06-2007
0007
LEIMUIDEN 1-BENTHUIZEN 2 13:00
Competitie-uitvoering : Perry Sport KNLTB Landelijk Voorjaar 2007
Vereniging : LEIMUIDEN
Speeldatum vanaf : 01-04-2007
Speeldatum tot en met : 01-07-2007
Speeldatum
Afd.
Wedstrijd
15-04-2007
0697
LEIMUIDEN 2-MARTINUS 1 x
22-04-2007
0589
LEIMUIDEN 1-BOEKHORST 1
29-04-2007
0697
LEIMUIDEN 2-TER AAR 2 x
06-05-2007
0589
LEIMUIDEN 1-TER AAR 1 x
13-05-2007
0697
LEIMUIDEN 2-NIEUWKOOP 2
20-05-2007
0589
LEIMUIDEN 1-VOORHOUT 3 x
03-06-2007
0589
LEIMUIDEN 1-WOC 4
De begintijden van deze twee teams zullen rond de klok van 12.00 uur liggen.
Ze waren nog niet bekend toen de kopij ingestuurd werd.
Opmerking: Tot 8 dagen voor de wedstrijd kan de
aanvangstijd gewijzigd worden. Dat geldt dan ook
voor de uitwedstrijden. Dus voor de captain geldt:
kijk regelmatig op MijnKNLTB.nl of de tijden (van
de uitwedstrijden) gewijzigd zijn, zodat jullie niet
voor verrassingen komen te staan.

Aanvang

Dus ook voor eventuele toeschouwers geldt dat de
tijden soms anders kunnen zijn dan hierboven
vermeld is.
Veel speel plezier en ook veel plezier bij het kijken
naar de wedstrijden.
Namens de T.C. Harry Dautzenberg

/

0
naar het zonnige tennisterras nog wat makkelijker te
maken maken wij hierbij een belofte:

Hierbij een stukje/oproep van het succesvolste
herenteam (zondag) dat ooit in de geschiedenis
heeft bestaan bij T.V Leimuiden! We hebben het
dan natuurlijk niet over de tennisprestaties, maar
over de derde helft...
In onze 2 jaar dat ons team bestaat hebben wij nog
nooit een overwinning behaald met het team!
Natuurlijk heel erg beschamend, maar we hebben er
natuurlijk wel heel erg veel van geleerd! Zo
beginnen we weer met volle moed aan het komende
competitie-seizoen op de zondag!

Als wij met het team een overwinning behalen
(4-2 of beter dus ) geven wij een rondje aan alle
mensen op het terras !

Zorg dus dat je in ieder geval 15 en 29 april en 13
mei op het terras zit!

MAAR we vragen natuurlijk wel wat hulp van onze
fans en leden! Aangezien wij met heren 1 het enige
team zijn dat zondags spelen, zijn we steeds met de
thuiswedstrijden het enige team op de vereniging
(met de tegenstander natuurlijk). We zijn natuurlijk
allemaal echte publieksspelers dus we verwachten
wel wat steun van jullie! En om voor jullie de stap

Groeten van Heren 2
Ties, Wolter, Martin & Roelof
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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.

Jullie kunnen je inschrijven tot en
met 3 juni

Van zon- 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).

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 Enkeltoernooi:
NAAM:……………………………………………………………….M/V
Telefoonnummer: …………………..
Keuze mogelijkheid voor de deelnemers(sters)
A(=top)
/B
/
C
/ 50+
(keuze svp omcirkelen)
Beschikbare aanvangstijden (verhinderingen doorstrepen)
Zo 10 juni

19:00

20:15

21:30

Ma 11 juni

19:00

20:15

21:30

Di 12 juni

19:00

20:15

21:30

Wo 13 juni

19:00

20:15

21:30

Do 14 juni

19:00

20:15

21:30

Vr 15 juni

19:00

20:15

21:30

Za 16 juni

9:00

10:15

11:30

Za 16 juni

12:45

14:00

Vanaf 19:00 geen verhinderingen

(

$

,

Vrijdag 22 juni zullen we voor de vierde 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.
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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)

.
Je kunt in principe dus gewoon komen wanneer je
wilt, kom wel 10 min. voor de aanvang van een
ronde, we moeten je tenslotte nog indelen met een
partner.
Ballen zijn aanwezig en wordt het gehele jaar voor
gezorgd voor deze avond.

Dit is de avond om:
-

Leden te leren kennen
De club te leren kennen
Je zelf te leren kennen
Een maatje te leren kennen
Mensen helpen sneller te leren tennissen
Mensen een gevoel te geven dat zij snel
worden “opgenomen”
Dat we een sociale club zijn
Uitleggen hoe alles binnen de club “reilt en
zeilt’
Het “gezanik” van je werk er uit te slaan.
Het gevoel te hebben, lekker balletje
geslagen en sportief bezig te zijn geweest.

-

Om 23:00uur gaat het licht uit en dien je de ballen
in te leveren bij de organisator van deze avond.
A.s. Vrijdagavond is uw gastheer ondergetekende,
dus alle klachten over slechte indelingen, slecht
licht, vierkante ballen, plakballen, gaten in de vloer
etc. gaarne direct aan mij richten, binnen 24uur
krijgt u uitsluitsel omtrent uw klacht.
Ik ken mijzelf, dus de kans is groot dat de klachten
ongetwijfeld direct worden bekeken en in de
prullebak worden gedeponeerd.

Kortom, een avondje lekker “ballen” met mensen
die je wel en niet kent.
Het racket trekken begint om 20:00uur, daarna
beginnen de volgende rondes (afhankelijk van de
opkomst) om 20:30uur, 21:00uur, 21:30uur,
22:00uur en 22:30uur, het zijn echte wedstrijden die
“ergens” voor mee tellen.

&

.++

,

Tot Vrijdagavond
Ed Fallaux
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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 8 juli 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)
Vrijdag, 6 juli 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.
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•

Jullie kunnen je inschrijven tot en met 2 juli
Je kan je op 3 manieren inschrijven:
• via de web-site op kan geven:
www.tvleimuiden.nl
• 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 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 8 juli
Ma 9 juli
Di 10 juli
Wo 11 juli
Do 12 juli
Vr 13 juli
Za 14 juli
Za 14 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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Voor de vele ouders op het terras was het deze dag
dubbel genieten, naast de tenniskunsten van onze
pupillen was het ook nog het weer wat voor een
goede stemming zorgde! Al met al dus een zeer
geslaagde 1e tennisdag en nou hopen dat er zo nog
vele volgen.

Zondag 1 april was het dan zover.
We hebben er lang op moeten wachten, maar de
eerste ballen konden weer geslagen worden op de
mooie banen van ons cluppie. En wat te zeggen
over het weer, daar hadden we nog geeneens over
durven dromen. Op de eerste dag van het
veelbelovende tennisseizoen werden we al
overgoten door de zonnestralen!!
Iedereen stond te popelen om weer te gaan spelen
en iedereen was dus ook netjes voor 11.00 uur
aanwezig. De trainers hadden hun eigen
muziekinstallatie meegenomen voor nóg meer sfeer,
en nadat de zomerhits uit 1994 gestart waren kon de
tennis-clinic beginnen! Eerst natuurlijk de warmingup, met als afsluiting daarvan een spannende
estafette. Daarna werden de tennistalenten verdeeld
over de trainers en kregen ze hun eerste tips en
aanwijzingen weer van het seizoen. Als afsluiting
van de clinic werd er natuurlijk het inmiddels
traditionele ‘rond de tafel’ spel gespeeld met als
hoofdprijs een mooi T-shirt overhandigt door de
trainer him-self.

De eerst volgende activiteiten die wij voor jullie in
petto hebben zijn op een aantal vrijdagen in april en
mei het Jeugd Rackettrekken en op 1e pinksterdag
natuurlijk het Junior-Senior Toernooi! Houd
hiervoor de Inside in de gaten!
Veel tennisplezier en de groeten !
Ties, Henk, Thijs & Roelof
PS : Hebben jullie Henk zijn nieuwe ‘haar’ gezien?!
Voor iedereen die zijn haar niet mooi vindt stel ik
voor om voor het Junior-Senior Toernooi een mooie
pruik voor hem mee te nemen!

Jeugd Activiteitenkalender TV Leimuiden 2007
Zondag 1 april
11:00 - 13:00 uur

Openings Toernooi Jeugd Clinic

Zondag 27 mei (1e Pinksterdag)
12:00 - 17:00 uur

Junior/Senior Toernooi

Woensdag 6 juni t/m zondag 10 juni
16:00 - 21:00 & 09:00 - 18:00 uur (weekeinde)

Enkel Kampioenschappen Jeugd

Maandag 2 juli t/m zondag 8 juli
15:00 - 21:00 & 09:00 - 18:00 uur (weekeinde)

Marlintrans Toernooi Jeugd

Woensdag 5 sept. t/m zondag 9 sept.
16:00 - 21:00 & 09:00 - 18:00 uur (weekeinde)

Dubbel en Gemengd
Kampioenschappen Jeugd

Zondag 30 september

Regio en Slot Toernooi Jeugd Clinic
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10:00 - 14:00 & 14:00 - 18:00 uur

) ,
Woensdag 6 juni t/m zondag 10 juni
OOK NIEUWE LEDEN, GROOT EN KLEIN, IEDEREEN KAN INSCHRIJVEN!
Inschrijven voor 30 mei via www.tvleimuiden.nl
Of stuur een e-mail met je verhinderingen en je lestijd naar jeugdcommissie@tvleimuiden.nl
In het weekeinde kunnen er geen verhinderingen worden opgegeven!

-------------------------------------------------

),

2(

Zondag 27 mei (1e Pinksterdag)
12:00 uur tot 17:00 uur
Junioren moeten lid zijn, senioren die geen lid zijn betalen € 5.
Inschrijven voor 20 mei via www.tvleimuiden.nl
Of stuur een e-mail naar jeugdcommissie@tvleimuiden.nl
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