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I N S I D E
Van uw redacteur………

Meer dan de helft van het tennisseizoen zit er al weer
op. Clubkampioenschappen en het Marlintrans
Toernooi hebben we gehad, de vakantietijd staat voor
de deur en als dat voorbij is, is het al september!!
Maar niet getreurd…… ons OPEN TOERNOOI komt er
aan en wel van 18 tot en met 26 augustus. Ik neem aan
dat onze 30-plussers massaal zullen/hebben
ingeschreven en de 50-plussers idem dito voor het
toernooi overdag! Kan nog tot en met 31 juli. DOEN, ik
kan het jullie aanbevelen, het wordt een hartstikke
leuke week. Zie ook de lyrische aanbeveling van onze
voorzitter op blz.3!
Van deze plek wil ik onze nieuwe groundsman een
compliment geven, ik vind de banen er perfect uitzien.
De meeste mensen vinden dit vanzelfsprekend, maar ik
weet hoeveel inspanning het kost om ze zo te krijgen
en zo te houden.
Tot slot een ieder een fijne vakantie!

.
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BARDIENST!!!!!!!!!!!!!!

Onze vakantie zit erop, de meeste anderen gaan nu. Altijd
leuk een vakantie, je gaat de eerste week naar de
Ardennen en staat daar op de camping tegenover dezelfde
mensen, die ook verleden jaar tegenover ons zaten, maar
dan in Duitsland, toeval?
Je gaat de 2e week naar Drenthe, we weten dat Oscar en
Gré in de buurt zitten en gaan daar een Paipie (Oscar’s
uitspraak als hij een biertje wil) halen. De volgende dag
gaan we fietsen en komen we Oscar weer tegen, die
zonodig een ijsje moet halen, toeval?
We gaan tussendoor naar huis, naar de bruiloft van de
dochter van mijn overleden broer en kom op de bruiloft 2
jongens (intussen mannen) tegen die ik vroeger training
heb gegeven toen zijn nog 12, 13 waren en sindsdien
nooit meer heb gezien, toeval?
Voor de laatste week gaan we op weg naar Heumen,
helaas niets over te melden, ja regen dat wel, we zijn toen
maar eerder naar huis gegaan.

Wat mij wel bijzonder ergert is het “zomaar” wegblijven
van Bardiensten, DIT IS ONGEHOORD EN MAG
NIET!!!!
We gaan dit zeker bespreken in het bestuur of wij hier
anders mee om moeten gaan.
Niet op komen dagen betekend minder omzet en een
zwaardere belasting voor andere leden!!
Ik roep dan ook op aan iedereen die nog bardienst heeft
gedurende dit jaar om niet te VERZAKEN!!!!!
De A.S. RABO OPEN TOERNOOI
LEIMUIDEN!!!!!!!!!!!!! JE KUNT NOG
INSCHRIJVEN!!!!!!!!!! TOT 31 JULI!!!!!!!!!!!
Wat is dat eigenlijk, een Open toernooi??? zullen een
hoop nieuwe leden denken?
Een Open toernooi is een toernooi waar spelers en
speelsters van alle clubs kunnen inschrijven, maar wel
behoren bij een bepaalde categorie in sterkte.
Zo hebt u op uw tennispas van onze club een nummer
staan, enkel en dubbel, daar staat een nummer bij, b.v.
dubbel 8.
Wij organiseren dit toernooi voor de 50+ categorie
(vanaf 50 jaar dus) en dat is een overdag toernooi,
aanvang 09:00u en duurt tot ongeveer 17:00uur.
Vanaf die tijd begint het avondtoernooi, en dat is het 30+
toernooi (alle leeftijden boven de 30), laatste wedstrijd is
meestal zo rond 00:00uur 00:30uur klaar.
De finales van de 50+ worden op vrijdag gespeeld en van
e
de 30+ de 2 zondag overdag.
Jullie kunnen dus nog inschrijven om mee te doen in de
categorie 8 (ook al heb je een 9 op je pasje) en als je nog
beter bent kun je ook inschrijven in de 7, 6 en 5 als je
wilt…….
Denk er wel om dat je een goede beschikbaarheid moet
hebben anders loop je kans om niet ingeloot te worden!!!
Doe dat, schrijf in!!! Het is ontzettend leerzaam dat je
tegen anderen speelt en dat je wedstrijden speelt.
Heb er maling aan als je b.v dik verliest, ook dat is een
ervaring en ga je alleen maar beter van tennissen.
Daarnaast is het ook ontzettend leuk om te komen kijken,
het is echt “volle bak” op het terras en zijterras, ben je
nog nooit wezen kijken? Dan is het een belevenis, want,
en dat is echt geen arrogantie, Ons Toernooi, DE RABO
OPEN is echt een ontzettend gezellig toernooi en is zeer
bekend in de regio!! Ja, ja, en dat voor Leimuiden.
Wat is het dan dat het zo gezellig maakt?
Simpel, een fantastische catering, een heel goede open
toernooi commissie, de sponsorcommissie die zijn
werk heeft gedaan, het baanonderhoud, alles wordt
gegeven om dit toernooi prima te laten verlopen.
Je kunt nml, als je wilt, elke eten voor ongeveer 7.50 à 8
euro en dat zijn altijd minimaal 2 gangen.
Deze maaltijden worden klaargemaakt, in ons veel te
kleine keukentje, en uitgeserveerd door vrijwilligers die
dat al jaren doen.

Van het Racket trekken is niet veel terecht gekomen heb
ik begrepen gezien de weersomstandigheden, wel zijn de
clubkampioenschappen voor de jeugd geweest en tussen
de buien door heeft menigeen nog kunnen tennissen.
Zo is ook het Marlintrans toernooi gespeeld, een leuk
toernooi waar je goed tennis kunt zien, het weer zat
redelijk mee, de partijen zijn allemaal buiten gespeeld en
het was weer prima georganiseerd door de
jeugdcommissie onder de bezielende leiding van “Oom”
Thijs. Hierbij ook weer heel veel dank voor onze sponsor
MarlinTrans, waarbij Henriette en Hans ook zeer veel
werk hebben verricht. Heel erg jammer en slecht voor
onze naam was, dat er bardiensten niet kwamen opdagen
(zie apart schrijven hierover)
Verleden week hebben wij Marloes (onze dochter) weg
gebracht naar Schiphol, Marloes zit nu in Colombia in
Cartegena, waar zij haar vakantie doorbrengt in een soort
“asielzoekers centrum”, cq, cellencomplex alwaar zij
Spaans aan het leren is, en werkt in een weeshuis, een
heleboel mensen van de club kennen Marloes en wil je
haar belevenissen volgen? Kijk dan op
http://www.marloes.waarbenjij.nu.
Ik zit nu een beetje in de stress om dit stukje te schrijven
en op tijd bij onze clubblad goeroe in te leveren, maar dat
is mijn eigen schuld.
Ik had natuurlijk deze week alle tijd, maar de
clubkampioenschappen waren s’ avonds iets te gezellig,
ik was dus elke avond “op tijd weg”.
Het was weer eens ouderwets gezellig en dat is te danken
aan jullie die hebben ingeschreven, aan Wilco, die de
betere spelers over de streep heeft getrokken en aan
Jeanette die als boegbeeld van de commissie ELKE
avond aanwezig was, vaak alleen.
Klasse is dat en ook prima georganiseerd, maar volgend
jaar elkaar meer afwisselen?
2
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De ene dag is het een zalmschotel, dan weer een heerlijke
biefstuk en ga zo maar door, altijd met verse groeten,
heerlijke sausjes en een heerlijk toetje of voorafje of
beide, het is echt geen geld en het gemiddeld aantal
mensen wat bij ons komt eten is altijd tussen de 60 en 90
personen, dan weten jullie gelijk hoe druk en gezellig het
is en tijdens het eten kijk je ook gelijk naar hele leuke
wedstrijden.
Doe dus mee, schrijf dus in, via onze Site van de TV
Leimuiden of via een inschrijfkaart die in ons
clubgebouw in de gang liggen.
Hebben jullie moeite met het inschrijven, bel Leen
Overbeek, bel mensen van de club die het echt wel
weten of anders bel je gewoon naar mij of Ada, helpen
zullen wij je altijd.
e
Het toernooi wordt door georganiseerd voor de 20
keer!!!! Dit jaar is het toernooi van 18 t/m 26 Augustus.

-

We zijn aan het kijken naar vervanging van de
tafels en stoelen van het zij terras, offertes zijn
aangevraagd.
Rino Nieuwelink heeft de keukenkastjes
gerepareerd, Rino bedankt
We willen volgend jaar een oud-ledentoernooi
houden.
We gaan een welkom info map aanmaken voor
nieuwe leden.

EN!!! De tekening van de verbouwing hangt in de
Kantine. Deze tekening is de definitieve versie.
De volgende acties die wij ondernemen zijn:
Praten met de Kickers
Een buitengewone ledenvergadering uitschrijven
voor uitleg en toestemming te krijgen
Vergunning aanvragen
Subsidie fondsen aanschrijven.
En nog veel activiteiten die we verder gaan
uitwerken.

Punten vanuit de bestuursvergadering;
Jeugdcommissie wil een feest organiseren voor
de jeugd, naar een datum wordt gezocht
Jeugdcommissie wil een eigen info hoek, een
white board eigenlijk of een stuk van het
bestaande board
Van 6 t/m 11 aug. Zijn de Nationale
Jeugdkampioenschappen en de bond heeft
gevraagd of zij evt. 2 banen mogen hebben
indien dit nodig is, de banen zijn beschikbaar
gesteld
De grote steunactie is door de jeugdcommissie
gestart, het krassen ging goed maar nog niet alle
boekjes zijn verkocht.
29 Leden hebben mee gefietst met de RABO
sponsortocht, zeer bedankt hiervoor, volgend
jaar minimaal 35 leden? Jaar erna 40, we
bouwen het op!!
De financiële resultaten zijn tot op dit moment
positief te noemen, we draaien niet slecht!
Er is gesproken over de organisatie betreffende
het a.s. Open Toernooi, de voorbereiding dus.

Dit was het weer, ik wens een ieder een zeer prettige
vakantie toe en ik zie jullie ALLEMAAL!!!!!!!!! Tijdens
het Open Toernooi!!!
Ed Fallaux

We hebben inmiddels het nieuwe leden toernooi
achter de rug en ik moet zeggen: het was een groot
succes. Er kwamen zo’n 28 mensen opdraven en
dat is echt een geweldig aantal!
Ze kregen aan het begin van de avond allemaal een
“tennishanddoek” aangeboden en een kop
koffie/thee, dus de avond begon al goed.
Daarna hebben ze allemaal een aantal partijtjes
gespeeld en dat ging ook allemaal onder prettige zin
en veel lol.
Om ongeveer half elf begon het te regenen en toen
was de pret op de baan afgelopen, maar het ging
binnen nog even gezellig door.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd
er nog gezellig nagebabbeld.
Al met al een zeer geslaagde avond.
Bovenstaand verslag is wat aan de late kant, maar
goed beter laat dan nooit.
Dan nu de enkel clubkampioenschappen:
Het aantal deelnemers viel wat tegen, misschien
i.v.m. de combinatie van de oranje feestweek die
ook plaatsvond in deze week.
Maar goed de mensen die meededen hebben een
leuk toernooi gespeeld met wel veel “grote”
5
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We dachten om 19.00 uur nog: het gaat lukken maar
om 19.15 uur gingen de sluizen open en was het
gebeurd met de banen……..één grote waterplas.

uitslagen. Dit hield verband met het aantal mensen
en niveaus waarmee we “moesten” werken.
Uiteindelijk waren de finales zeker de moeite
waard:

Elders in dit blad staat nog een aankondiging en
aanmeldingsformulier voor de mixed
dubbelkampioenschappen. Is nog wel ver weg
maar de volgende Inside komt waarschijnlijk te laat
uit voor dat toernooi.

Bij de heren A ging de finale tussen Jordan van
Welsum en Ronny Balder. Ze begonnen ’s morgens
op tijd, maar toen ging het regenen en Jordan moest
nog elders een finale spelen. Ze kwamen in de
middag rond 16.00 uur weer terug en hebben er toen
alsnog een 3-setter van gemaakt. Ronny kwam als
winnaar uit de strijd.

Groetjes en tot ziens op de baan
Thea Spaargaren

Bij de heren B ging het tussen Arnold Heuzen en
Rob Spaargaren. Rob had in eerste instantie Arnold
al snel op de knieën (maar dan wel in letterlijke zin
). Arnold gleed nl. uit in een poging om een bal
terug te slaan en moest de baan even verlaten voor
een blessurebehandeling. Maar hij kon gelukkig
verder spelen en wist de partij in 2 sets op zijn naam
te schrijven.
Bij de dames hadden we alleen een A finale en die
ging tussen Monique de Boer en Kitty van de Mey.
Mensen die deze week aanwezig waren op de baan
weten dat deze dames de avond hiervoor een
buurtfeest hadden. Dat was dan ook een leuk
onderwerp van gesprek voordat ze de baan
opgingen en ging zelfs door op de baan.
Kitty heeft deze buurtwedstrijd gewonnen in 2 sets.
Dus dat mag Monique een jaar aanhoren.
Het Midzomernachttoernooi is helaas letterlijk in
het water gevallen.

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

7
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!
Ruim 4.000 deelnemers hebben in totaal
€ 23.000,00 voor 214 verenigingen bij elkaar
gefietst.
Dat zijn ruim 500 deelnemers meer dan in 2006!
Een fantastisch resultaat.

€ 187,50 bij elkaar hebben gefietst.
(In 2006 waren er 19 fietsers die € 107,50 bij elkaar
fietsten).
Namens de vereniging
Hartelijk bedankt.

De uitslag is altijd spannend! Hebben er veel
deelnemers voor de TV Leimuiden gefietst?
Het waren er dit jaar 29 die met elkaar

&
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
Deze vacature is gesloten voor 2007 maar
mensen kunnen zich aanmelden voor 2008!!

•

Coördinator INK Cartridges
Vereisten en taken:
Oproep in het clubblad om cartridges in te
leveren
In het clubgebouw de daarvoor bestemde doos
te (laten) plaatsen, deze doos krijgt men gratis
van het uitgekozen bedrijf.
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!!
Status: 3 aanmeldingen!! Wie meldt zich nog
meer aan??

•

Coördinator RABO Fietstocht
Deze vacature is gesloten, dit zal worden
uitgevoerd door de sponsor commissie!

•

Coördinator Groenvoorziening
Vereisten en taken:
Met veel plezier en met humor mensen
periodiek benaderen om te helpen met:
Verwijderen van onkruid
Snoeiwerk, bomen, struiken en heggen
Contact met de hovenier (snoeien hoge bomen).
Status: Geen aanmeldingen, wie meldt zich
aan??

"# $%
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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.c.m.
verbouwingscommissie.
Status: Geen aanmeldingen, wie meldt zich
aan???

•

Coördinator Banen en Hekwerken
Vereisten en taken:
Contact met extern bedrijf banen- onderhoud
(volgen van contract)
Herstelwerkzaamheden, hekwerken, paden,
beregeningsinstallatie, het intact houden van de
telborden
Scheidsrechtersstoelen (wordt slecht mee
omgegaan).
Status: Geen aanmeldingen, wie meldt zich
aan??

•

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,
lateien 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”
Status; Geen aanmeldingen, wie meldt zich aan
of heeft een tip??
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•

Er moeten een paar latten worden vervangen!!! Wie
helpt er mee???

Aanvullende krachten voor in de
activiteitencommissie
Vereisten en taken:
Beschikbaarheid in de avonduren bij toerbeurt
tijdens de toernooien
Het mede kunnen organiseren/plannen van de
clubkampioenschappen en andere toernooien
Flexibel kunnen omgaan met “moeilijke” leden
(ik kan “opeens” niet spelen op die geplande
avond)
Sfeer kunnen brengen
Een beetje kennis van de interne sterkte van de
spelers/sters om tot een goede poule indeling te
komen.

Het schilderwerk willen we eind van het seizoen
aanpakken, wie is een goede schuurder en wie is
een goede schilder?
We hebben een paar aanmeldingen maar nog
niet genoeg, wie meldt zich aan??
Het bestuur

Verder:
Verder zijn wij op zoek naar oproepkrachten voor
div. commissies en werkzaamheden t.w.:
als Prio 1, vrijwilligers voor het schuren van het
buiten gedeelte van het clubhuis
Schilders voor als het schuurwerk klaar is (met
rollers zo gebeurd)
Timmermannen/vrouwen, er niet veel maar moet
wel vakkundig gebeuren nml. de achterkant van de
kleedkamers buitenkant.

! $(( ) %
*
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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 9 september 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 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, 7 september , 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 tie-break.
Inschrijfgeld is € 2,50 per persoon.
Jullie kunnen je inschrijven tot en met 2
september
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.)

11
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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 9 sept
Ma 10 sept
Di 11 sept
Wo 12 sept
Do 13 sept
Vr 14 sept
Za 15 sept
Za 15 sept

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
1 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

''

*
* 0

/

Normaal gesproken zijn we dicht tijdens de
schoolvakantieperiode, maar we willen doorgaan
met Racket Trekken op de Vrijdagavond!!
Het gaat nu eenmaal lekker op de Vrijdagavond dus
gaan we ook niet stoppen.

*

12:45
17:45

&
1111

Ontvangt u geen mailtjes van mij? Dan staat u niet
in mijn mailadressen bestand.
Wilt u mijn mailtjes ontvangen? Stuur dan uw
mailadres naar; efallaux@live.nl.
Tot de vrijdagavonden vanaf 20:00uur, of iets later,
dat weet u, je mag ook later instromen.

U kunt dus weer mijn vervelende mailtjes blijven
verwachten met de aankondiging van deze avond!!!

Het Bestuur.
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Team 1 van de jongens is helaas derde geworden.
Door een (laffe)streek van de tegenpartij die wel
heel erg op hun strepen ging staan toen Thomas v.d.
Geest ging invallen in dit team en dit niet goed
gekeurd werd. Dus werd de wedstrijd verloren. Het
mocht ook niet, maar toch een beetje flauw.

Op woensdag- en vrijdagmiddag hebben zes teams
gestreden om de punten, maar voornamelijk om een
leuk partijtje tennis te spelen en weer wat ervaring
op te doen.
De twee jongensteams van de woensdagmiddag
hebben hard gewerkt en met name de pupillen t/m
10 jaar deden het dit jaar voor het eerst. Even
wennen al die spanning, maar ze deden het prima.
Alle twee de teams zijn op een vijfde plaats terecht
gekomen.

Team 2 ging in het begin heel goed en ik dacht: He,
dat wordt misschien finale.
Maar helaas, later werd de tegenstand toch wat
meer en zijn ze uiteindelijk op een vierde plaats
geëindigd.

Op de vrijdagmiddag doen twee meisjesteams mee
en twee jongensteams.

Jongens en meiden heel erg bedankt voor jullie inzet
en mooie partijen.

Team 1 van de meiden is vierde geworden en team
2 is net op het laatste moment toch nog vijfde
geworden, terwijl ze hoopten op een vierde plaats.
Het waren pittige tegenstanders, maar ook hele
leuke partijen, waarbij het best gelijk opging alleen
de punten nou net naar de tegenpartij toe gingen.
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Jongens A
1. Ronny Balder
2. Bobby Balder
Jongens B
1. Robin Rijnbeek
2. Thom Dunki-Jacobs

/

Na de zomervakantie kunnen jullie weer inschrijven
voor volgend jaar…….DOEN.
Groetjes,
Angelique Hijlkema

/

//
Meisjes A
1. Romy Kuilboer
2. Roxan van Graas
Meisjes B
1. Marieke Bal
2. Fleur Hijlkema

Jongens C
1. Niels Rijnbeek
2. Emile van Dijk
Jongens D
1. Kaj Wentink
2. Thomas Beeks
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Het eerste team van de zaterdag is 10 juni j.l.
kampioen geworden. Het was de laatste wedstrijd
van het seizoen. Zij moesten tegen Oegstgeest 1.
Wie van deze twee zou winnen, was kampioen. Er
werd gewonnen door ons met, jawel 5-0. Het team
bestaat uit: Lisanne van Noorle Jansen, Fleur van
Weezel, Thom Wernke en Mischa de Wagenaar.
Helaas kon Mischa de laatste wedstrijd niet
meedoen, omdat hij een blessure aan zijn
enkelbanden had opgelopen met voetballen. Cees
Barnhard speelde de laatste wedstrijd mee voor
Mischa.
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De sfeer is goed. Heel belangrijk! Heel veel succes
volgend jaar.
Ook het tweede jeugdteam heeft het goed
gedaan. Zij eindigden als derde. Dit team
bestaat uit: Roxan van Graas, Romy Kuilboer,
Nick Hali en Thomas van der Geest. Ook hele
leuke en spannende wedstrijden. Dit team blijft
nog junior, dus volgend jaar, worden jullie
kampioen hoor! Ik blijf het volgen. Van dit
team, waren er altijd veel ouders die kwamen
kijken. Heel gezellig. Vooral Hans Hali, die
altijd vond dat de jongens slecht speelden, dit
werd hen dan ook herhaaldelijk verteld. Hij
meende er gelukkig niets van, maar dit was
zijn manier om de jongens te motiveren. Of het
hielp, ik heb er mijn twijfels over! Nick en
Thomas keken hem aan en dachten laat hem
maar, het is weer zo ver. Verstandig jongens.

Het hele team is zaterdag begonnen met een heerlijk
ontbijt in het clubhuis. Croissantjes, eitjes enz. Dus
met een goed gevulde maag werd begonnen aan de
wedstrijd. Het was best spannend. De herenenkel en
de mixed werden beslist in 3 sets. Leuke
wedstrijden om naar te kijken. Na afloop allemaal
op de foto, bloemen, iets drinken en een
bittergarnituurtje om het te vieren.
Volgend jaar worden de meesten uit het team
senior. Dus dan zal het wel wat zwaarder worden.
Maar ik heb er alle vertrouwen in. Dit team speelt al
heel land samen en zijn goed op elkaar ingespeeld.

Jullie ook heel veel succes volgend jaar.
Ik vond het heel leuk om beiden teams thuis te
begeleiden.
Groetjes Veronica
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Hey allemaal!

oma’s, vaders en moeders moedigden de spelers
enthousiast aan. Er werd sportief en fanatiek
gespeeld en allemaal hadden we veel plezier!
Vooral werd er gelachen om Jennifer, die heel lang
deed met één lolly! (haha!) Maar nu weer even
verder met het “tennisgedoe”. De laatste
wedstrijden werden gespeeld om 17.30 uur. En toen
kwam de prijsuitreiking!

Op de ochtend van het Junior/Senior Toernooi was
het eerst slecht weer en had het ’s nachts geregend.
Gelukkig klaarde het snel op en konden we toch
spelen! Op het terras was het natuurlijk zoals altijd
weer gezellig druk. Opa’s,

Grootste Snoepkont:
Timo Voogel
Mooiste Bal (meisjes):
Marijke van Raad
Mooiste Bal (jongens):
Sven Pol
Pechvogel:
Tim van Ingen
Mooist Geklede Spelers: Kasper Kruijt en Erik Hilgersom
Vliegende Vo(o)gel:
Bob Voogel
Blunder van het Toernooi: Angelique Hijlkema
Meeste Homeruns:
Robert-Jan Brummelkamp
Grootste Kind:
Wilco Koot
Meest Fanatieke Supporter:
Janny van Graas
Nou, het was een hele gezellige dag!!!
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Made by: Marieke, Jennifer, Fleur, Charlotte, Ravenna en Marijke

Jeugd Activiteitenkalender TV Leimuiden 2007
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
10:00 - 14:00 & 14:00 - 18:00 uur

Regio en Slot Toernooi Jeugd Clinic

16

