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I N S I D E
Van uw redacteur………

In mijn voorwoord in de vorige Inside heb ik de indruk
gewekt, dat er niemand zou zijn om de oude
keukenploeg af te lossen of zelfs maar de helpende
hand te bieden tijdens het Open Toernooi. Dit is niet
waar, door een verkeerde waarneming mijnerzijds heb
ik een aantal mensen te kort gedaan. Hiervoor mijn
excuses.
Het seizoen zit er weer op, officieel althans. Gelukkig is
het steeds mooi weer geweest, een groot aantal
“oudjes”, zoals ik, hebben tot vandaag nog heerlijk drie
maal per week buiten kunnen spelen. We gaan
daarmee door zolang als het kan!
Dan hoop ik dat er voldoende mensen zijn die t.z.t. met
de geplande verbouwing willen helpen. Als u iets wilt
doen, kom vrijdagavond 26 oktober. Dan zal er
geprobeerd worden een aantal taken te verdelen.
Een fijne winterslaap!

Distributie Inside
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel. 0171-509377
Tennisschool
Tennissupport,
Muijeveld 57, 3645 VJ Vinkeveen
www.tennissupport.nl
E-mail: info@tennissupport.nl
ABN Amro: 43.69.77.907
Clubgebouw
Beukenlaan, tel. 0172-509168
Postadres
Tennisvereniging Leimuiden
Postbus 61, 2450 AB Leimuiden
Bankrelatie
Rabobank: 1277.07.689
Postbank: 33.99.213, t.n.v.
Penningmeester T.V. Leimuiden
Druk Inside
Pim Grafische Communicatie,
Langeweg 8, 2371 EG Roelofarendsveen
Tel. 071-3316967
Het verenigingsjaar = kalenderjaar!
Opzeggen uitsluitend schriftelijk vóór 31
december bij de ledenadministratie.
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Het einde nadert (hopelijk niet van u, voorzitter –
red.), het zomerseizoen zit er voor de meeste leden
op, maar een aantal gaat nog steeds door.
Het rackettrekken op de maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend en op de vrijdagavond gaat ook zijn
gangetje. En dat kan t/m 30 oktober, want dan gaat
het park echt dicht voor het tennissen. Wij staan
klaar voor jullie, dus maak er nog gebruik van
voordat u uw winterslaap gaat starten.

SCHILDEREN CLUBGEBOUW
Dit is niet doorgegaan op advies van onze
specialisten, dit zal in het voorjaar gedaan moeten
worden. Geeft u zich a.u.b. hiervoor op, dan maken
we ons clubgebouw netjes en zijn wij er weer de
komende jaren vanaf.
Overigens hoeft niet alles gedaan te worden, het
gaat voornamelijk om de zijkant bij de ingang., dus
als een ieder 2 x 4uurtjes mee werkt is het goed om
te doen. Voor koffie en wat er bij word gezorgd
uiteraard.
Wilt u zich aanmelden bij: efallaux@live.nl

Tijdens de buitengewone ledenvergadering hebben
wij toestemming van de leden gekregen om de
verbouwing door te zetten. De vergunning is
aangevraagd, subsidieaanvragen gaan binnenkort
de deur uit, commissies worden gevormd, kortom
één grote bedrijvigheid en dat is leuk, dat is
hartstikke leuk, we krijgen eindelijk weer eens wat
nieuws!! En daar kunt u mee helpen! In deze a.s.
spannende tijd moeten wij, als de vergunning is
verkregen, een hoop werk verrichten en ik hoop dat
wij met eigen leden een besparing kunnen
bewerken. Geef u op om te helpen!!!

COMPETITIE
Hebt u al een team geformeerd want:
OP DE ZONDAG IS ER RUIMTE GENOEG EN
KAN DIT OOK EEN GEZELLIGE DAG
WORDEN!!!!!!!!!!
U krijgt vrij snel een bericht van de technische
commissie of u competitie wilt spelen en met wie.
Benader vanaf nu uw a.s. teamgenoten.
VANUIT DE BESTUURSVERGADERING VAN 1010-2007

De clubkampioenschappen zijn ook verspeeld,
zowel de junioren als de senioren hebben om de
prijzen en de eer gestreden. Het was weer gezellig
en de commissies worden hartelijk bedankt om de
moeilijke puzzels weer op te lossen om toch tot een
speelschema te komen, klasse en bedankt!!
Er is alleen 1 probleem!!! Als het zo doorgaat met
de inschrijvingen moeten we dan niet de
sluitingstijdenwet aan laten passen voor onze
vereniging??....Potverdorie, wat kan het toch
gezellig zijn op ons park.
Ik wil hierbij ook de leden zelf bedanken, dat zij de
weg naar het park terug hebben gevonden, dat zij
zelf koppels zijn gaan vormen, dat de KPN en
andere providers geld hebben verdiend aan leden
die heel wat mensen hebben gebeld om mee te
doen, met de voorwaarde dat zij niet al te vroeg
naar huis “mochten” gaan. Dit jaar hebben wij ook
een hoop aan de leden zelf te danken, aan hun
enthousiasme om de gezelligheid er weer in te
brengen, om met het rackettrekken mee te doen
(onze beste spelers en speelsters) om met minder
goed spelende leden te ballen, ik heb veel gelach
gehoord op de banen tijdens deze “clinics”. Zo kan
het dus ook.
Laten wij volgend seizoen op deze voet doorgaan,
alle commissies staan er weer klaar voor, het
bestuur staat er klaar voor, je krijgt er alweer bijna
zin in, he, die rotwinter….

Het leek een soort spreekuur tijdens onze
bestuursvergadering, we hadden een 3 tal
commissies uitgenodigd voor een evaluatie en
uiteenzetting van diverse plannen. De buren
zullen wel gedacht hebben.
-

-

BEB ZEGELS
We staan nu op een bedrag van €142, zie verder
het artikel over de BEB zegels, LEES DEZE
GOED!!!!
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De sponsorcommissie, vertegenwoordigd
door Piet de Heij. Heeft een duidelijk doel
voor ogen om sponsors te verwerven en
hebben een overzicht gegeven van de
prijzen van de borden, windschermen en
advertenties. Hieruit blijkt dat wij aan de
windschermen bijna niets verdienen in de
contractsduur van 5 jaar en dat er zelfs
geen indexatie is toegepast. Het voorstel
om de prijzen te verhogen is goedgekeurd
door het bestuur alsook de manier van het
verrekenen van de windschermen aan de
sponsors.
De open toernooi commissie
vertegenwoordigd door Leen Overbeek was
de volgende en kwam met goede punten en
suggesties naar voren voor volgend jaar.
Verder weinig nieuws want de O.T.C. heeft
prima als team gedraaid, zowel sportief als
financieel. Leens wensen waren: genoeg
ballen in voorraad, overweging inschrijving
naar € 8 te verhogen (bestuur gaat kijken
wat er bij de buurtverenigingen word
gevraagd), duidelijke samenwerking tussen
één OTC commissielid en de baan –
commissaris, alleen zij bepalen in overleg
wanneer er na een regenbui weer gespeeld
kan worden, niet de leden. De doelstelling

INSIDE - OKTOBER 2007

-

van de Open Toernooi commissie staat op
papier maar moet worden bekeken of deze
nog up-to-date is. Het bestuur zegt toe dit in
de winter te zullen doen.
Met de afgevaardigde van de
jeugdcommissie (Thijs Brambach), hebben
we de activiteiten geëvalueerd en
verbeterpunten besproken. Thijs zou het
liefst er een paar leden bij hebben in de
commissie. Het bestuur opperde of er geen
jonge dames zich beschikbaar zouden
willen stellen, wij zijn er met zijn allen van
overtuigd dat een mixed team een
commissie beter zou kunnen laten
functioneren, je kunt elkaar meer
afwisselen en taken verdelen. Er zal
binnenkort een afspraak worden gemaakt
met de Fam. v. Welsum om het Marlintrans
toernooi te evalueren.
Ook de door de jeugdcommissie
georganiseerde toernooien werden
geëvalueerd: het was een prima
junior/senior toernooi, de competitie was
goed georganiseerd (dank je Veronica), de
clubkampioenschappen waren goed en….
het witte sokkentoernooi met een feest er
achteraan was een prima idee en was zeer
geslaagd.
Het Marlintrans toernooi, de steunactie en
het regiotoernooi waren niet zoals wij
hadden gehoopt en moeten volgend jaar
beter. Thijs heeft te kennen gegeven dat
volgend jaar, waarschijnlijk zijn laatste jaar
is als voorzitter van de jeugdcommissie. Wie
volgt hem op?? of gaat Thijs toch nog 1
jaartje door daarna?

-

-

-

-

-

-

Aanvraag vergunning is de deur uit
Op 26 oktober is de eerste vergadering van
alle commissies in het clubgebouw die
maar iets met de verbouwing te maken
hebben/krijgen.
De groencommissie krijgt een eigen budget
als proef, de wensenlijst mag worden
ingediend, we bekijken samen de
prioriteiten en de kosten en maken de lijst
voor 2008 klaar voor de gewenste
investeringen.
Marja Castenmiller stopt, na 9 jaar!!!, met
de ledenadministratie. Een vervanger/ster
hebben we dus heel hard nodig, anders
kunnen wij niet meer tennissen!! Komen er
geen pasjes!! Wie wil deze taak overnemen
in de winter/voorjaar??
Een afspraak zal worden gemaakt met
Tom’s Tennischool voor volgend jaar, wie
is/zijn de trainers, er moet duidelijkheid
komen omtrent de kosten als de training
verregent.
De ballen van dit jaar vonden wij niet
geweldig, we zijn in contact met onze eigen
“profspelers” die ons kunnen helpen om
een goede keuze te maken (redelijke prijs,
prima kwaliteit).
Wij zoeken adressen van oud- leden voor
het te organiseren oud-leden toernooi in
2008, helpt u ons??

DE LEDENVERGADERING ZAL WORDEN
GEHOUDEN OP 19 DECMBER 20:00UUR IN HET
CLUBGEBOUW!!
Ik wens jullie allemaal nog een prettige
speelmaand en laten wij hopen dat de
weergoden met ons zijn, zodat we nog een
beetje op de baan kunnen genieten in deze
maand.

En toen kon de bestuursvergadering beginnen.
- Activiteitencommissie heeft nieuwe leden
nodig, wie geeft zich op??
- De stand van zaken aangaande de
verbouwing werd besproken (zie boven).
- De pasjesavond zou eerder moeten in
maart, de leden krijgen nu te laat de datum
door en het is een hels karwei voor de
fam. v. Welsum om het barrooster nog voor
het seizoen begint rond te breien.
- Bestuur gaat na wanneer de ledenpasjes
worden aangevraagd.
- De offerte van Van Turenhout (baanonderhoud) besproken, we gaan door met
deze firma.
- Subsidies voor de verbouwing worden
aangevraagd.

Ed Fallaux
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Gezocht wordt naar actieve leden om onze
vereniging nog gezonder te maken en beter te
laten functioneren. We hebben nog de
volgende vacatures:
•

Ledenadministrateur/trice
Marja Castemiller stopt na 9 jaar de
ledenadministratie te hebben verzorgd.
We zoeken dus dringend!!! naar een
vrijwilliger/ster die de ledenadministratie wil
doen!!
Marja zal u natuurlijk inwerken en kunt u
bekijken of het veel werk is.
U begrijpt dat wij om deze invulling
zitten te springen!!

•

Rackettrekken Organisatoren
Leden kunnen zich aanmelden voor 2008!!
Bij toerbeurt deze avond organiseren
(en meespelen)

•

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 en een
afspraak maken met de leverancier om
deze doos af te halen (hoef je zelf niet bij
te zijn).
Verwachte hoeveelheid tijd per maand is
ongeveer 1 a 2 uur!!
Status: 0 aanmeldingen!! Wie meldt zich
aan??

•

•

Herstelwerkzaamheden, hekwerken,
paden, beregeningsinstallatie, het intact
houden van de telborden;
Scheidsrechtersstoelen (wordt slecht mee
omgegaan).
Status: 0 aanmeldingen. Wie meldt zich
aan??
•

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.

•

Verder
Verder zijn wij op zoek naar
oproepkrachten voor div. commissies en
werkzaamheden t.w.:
Timmermannen/vrouwen, er is niet veel te
doen, maar het moet wel vakkundig
gebeuren nml. de achterkant van de
kleedkamers buitenkant. Er moeten een
paar latten worden vervangen!!! Wie helpt
er mee???
Oproepkrachten voor het leeg halen van
de keukens
En voor het weghalen van de coniferen
achterkant clubgebouw
En voor het weghalen van het tegelpad en
het uitgraven van de grond (start klaar
maken voor de aannemer)
Tegelzetters
Krachten om de keuken te plaatsen.,
planken op te hangen etc.

•
•

Coördinator Gebouwen
PRIO 1 !!!!!!!!!
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: 0 aanmeldingen. Wie meldt zich
aan???

•
•
•

We hebben een paar aanmeldingen maar
nog niet genoeg, wie meldt zich aan??
U kunt zich aanmelden voor deze taken tot
efallaux@live.nl of andere bestuursleden,
zie colofon in het clubblad.

Coördinator Banen en Hekwerken
Vereisten en taken:
Contact met extern bedrijf
banenonderhoud (volgen van contract);

Het bestuur
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Er doen allerlei geruchten de ronde dat Super
de Boer gaat stoppen met de BEB zegels, dus
sponsoring van de sportclubs.
Dat zijn ze inderdaad aan het overwegen, de
sportclubs hebben tot nu toe zo'
n 25% van alle
uitgegeven zegels ingeleverd, dus 75% !!! van
alle zegels zitten nog ergens in jasjes, broeken,
tassen etc. Sommige clubs willen dus
niets extra'
s verdienen! Jammer!

tuinparasol met voet als prijs die ook
nog regenbestendig is!!!
e

Voor de 2 trekking is de prijs een mooie
koffer op wieltjes!!!
e

En voor de 3 trekking 3 mooie wijnboeken
over de wereldwijnen.
Geschonken door SUPER DE BOER!!!!!!!!!!!!

Voordat de BEB zegels niet meer worden
uitgegeven kunt u deze nog wel voor ons
sparen!!!
EN.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vanaf nu t/m het
einde van dit BEB zegel project kunt u ook iets
winnen!!!!

Indien u niet mee wilt doen met deze aktie, wilt
u dan zo vriendelijk zijn om onderstaande uit te
voeren????
Lever uw losse zegels in, in het daarvoor
bestemde postvakje bij de SUPER (direct na
de ingang voor hekje), wij halen de zegels,
spaarkaarten eruit en sturen deze op.
BLIJF SPAREN of als u tot nu toe geen moeite
heeft gedaan en bij de kassa vraagt men
vriendelijk of u een zegel wil, pak deze aan en
stop de zegel in postvakje, u loopt er langs!!
U doet uw vereniging er een plezier mee en u
werkt mee aan de financiering van de
verbouwing.

Schrijf uw naam op de bovenzijde van de kaart,
stop de kaart in ONS postbakje van de BEB
aktie, u weet wel, u komt SUPER DE BOER
binnen en gelijk voor u staat het witte kastje en
daarin ziet u ons postvakje van de
tennisvereniging.
Wij zullen elke maand 1 kaart trekken die dan
winnaar wordt van???

Ik reken op u !!!!

Voor de 1e trekking is er een zeer grote

Ed

!

"
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De plannen om het clubgebouw te ‘pimpen’ zijn
er al, nu die financiering nog. Hiervoor moesten
alle handen uit de mouwen, ook de kleinste
handjes.
De jeugdcommissie heeft in het begin van het
seizoen de actie ‘varkentjes wassen’ op touw
gezet. De jeugd van onze vereniging kreeg een
boekje met ‘kras varkentjes’. Onder elk
varkentje zat een bedrag. Ze kregen de
opdracht zoveel mogelijk ouders, buren, ooms,
tantes en terrasgasten (want op een zonnige
zondagmiddag na een rosétje of 3 werden de
ouders opeens heel krasserig) te strikken om
een of meer varkentje(s) ‘te wassen’ en op
deze manier het budget te vergroten.

$ !% "$ "

#

Het werd een groot succes en de kinderen
hadden er veel plezier in. Er ontstond zelfs een
ware strijd wie de meeste boekjes kon wassen!
Na een week kwamen de eerste al hun tweede
boekje halen. Onze echte topper was Emile, hij
heeft zoveel boekjes leeg laten krassen dat we
bijna een nieuwe clubgebouw én tennishal
konden financieren! Louter hulde!
In totaal hebben onze jongste leden € 640
opgehaald! De actie is dus meer dan geslaagd,
laat de aannemer maar komen!
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De competitie begint 5 april 2008. Ook is er
een totaal overzicht van de data bijgevoegd.
En al deze gegevens kunt u ook vinden op de
website van de knltb
www.KNLTB.nl.

Aan de seniorleden van tennisvereniging
Leimuiden.
Afgelopen jaar hadden we 22 seniorenteams
kunnen inschrijven. Hiervan speelden 2 teams
in de landelijke competitie. En de rest in de
district- of in de recreantencompetitie.(HARDAR-DOR)
Op de zaterdag hadden we een maximaal
aantal teams ingeschreven. Mede door het
prachtige weer en zeker door de sportiviteit van
de deelnemers en de medewerking van de
andere leden was het een enorm succes.
Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om
zich in te schrijven voor de tenniscompetitie.
(zie inschrijfformulier )

Vermeld bij inschrijving duidelijk, aan welke
competitievorm je deelneemt en voor welke
dag.
Je krijgt bericht terug als je ingeschreven hebt.
Veel tennisplezier
De technische commissie
Ans-Gerda-Harry
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INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIE 2008
dhr/mevr…………………………………………… schrijft zich - het voltallige team - in
Individueel:

Tel.nr………………………….Speelsterkte: .../…Emailadres:…………..

Team:captain:…………………………Tel.nr………………………………….Speelsterkte:…./…
E-mail adres:……………………………………………………………………………..
Naam:…………………………………Tel.nr………………………………….Speelsterkte:…/……
Naam:………………………………….Tel.nr………………………………….Speelsterkte:…/…
…
Naam:………………………………….Tel.nr………………………………….Speelsterkte:…/…
…
Naam:………………………………….Tel.nr………………………………….Speelsterkte:…/…
…
Naam:………………………………… Tel.nr………………………………….Speelsterkte:…/…
Ik schrijf me (mijn team) in voor de volgende competitievorm:
--------------------------------------------------Maak hierbij een keuze uit bijgevoegde mogelijkheden. (zie elders in dit blad)
Indien U op de reserve lijst geplaatst wil worden, dan kan dat ook.
Dhr/mevr……………………wil als reserve speler opgesteld worden.
En mijn emailadres is:________________
Ik ben geïnteresseerd om de Technische Commissie te komen versterken: Ja / Nee
Evt.Toelichting:…………………………………………………………………………………………
Let op: De Technische Commissie kan teams wijzigen of uitbreiden wanneer dit bijv.
vanwege het aantal inschrijvingen noodzakelijk is. Hoewel de Technische Commissie zoveel
mogelijk inschrijvingen zal proberen in te delen, kan het zijn dat in bepaalde onderdelen
onvoldoende ruimte is. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Gaarne voor 11 november inleveren bij: (via email heeft onze voorkeur)
Gerda Verberne
Tuinderij 48
Tel 0172-507476 ajhverberne@hetnet.nl
Ans Straathof
Scholekster 15
Tel 0172-509902 ans.straathof@orange.nl
Harry
Weidelaan 1
Tel 0172-507180 hpd.dautzenberg@orange.nl
Dautzenberg
Bij een teamaanmelding gaan wij ervan uit dat ondergetekende instemming heeft van alle
opgegeven leden. Een team terugtrekken uit de competitie kost de vereniging een boete!
Deze boete, en een boete voor het niet spelen van een wedstrijd, is voor rekening van het
team.
Getekend:…………………………………………….
Datum::……………………………………….
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Inschrijfmogelijkheden
•

•

•

•

•

•

Gemengde Competitie: De laagste klasse
is de zevende klasse. Per wedstrijddag
worden acht partijen gespeeld, te weten:
twee dames enkel- en twee heren
enkelspelen, een dames- en een heren
dubbelspel en twee gemengd
dubbelspelen.
Herencompetitie: De laagste klasse is de
zevende klasse. Per wedstrijd worden zes
partijen gespeeld, te weten: vier
enkelspelen en twee dubbelspelen.
Damescompetitie: De laagste klasse is de
vierde klasse. Per wedstrijddag worden
zes partijen gespeeld, te weten: vier
enkelspelen en twee dubbelspelen.
Gemengd 35+ competitie: De laagste
klasse is de derde klasse. Deelname is
alleen mogelijk voor die spelers en
speelsters die geboren zijn vóór 1 januari
1974. Hierop is geen dispensatie mogelijk.
Per wedstrijddag worden vijf partijen
gespeeld, te weten: een dames- en een
heren enkelspel, een dames- en een heren
dubbelspel en een gemengd dubbelspel.
Heren 35+ competitie: De laagste klasse
is de vierde klasse. Deelname is alleen
mogelijk vóór die spelers die geboren zijn
voor 1 januari 1974. Hierop is geen
dispensatie mogelijk. Het aantal te spelen
partijen per wedstrijddag is zes, te weten:
vier enkelspelen en twee dubbelspelen.|
Damesdubbel 45+ competitie: In deze
competitiesoort wordt vooralsnog in één
klasse gespeeld. Op basis van de
speelsterkten van de ingeschreven
ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid
inschrijvingen voor deze competitiesoort

-

•

•

-

Inschrijfmogelijkheden
In 2008 wordt er gespeeld in de volgende
competitievormen:
• Gemengd senioren zaterdag In de
gemengde competitievormen worden 5
partijen per competitiewedstrijd gespeeld,
1 damesenkel, 1 herenenkel, 1
damesdubbel, 1 herendubbel en 1
gemengd dubbel.
• Veteranen Gemengd Dubbel 45+
zaterdag. Elke wedstrijd bestaat uit 1
herendubbel, 1 damesdubbel en 2

•
•

•
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kan een nadere splitsing in klassen worden
gemaakt. Deelname is alleen mogelijk voor
die speelsters die geboren zijn vóór 1
januari 1964. Hierop is dispensatie
mogelijk voor één speelster die echter
geboren moet zijn vóór 1 januari 1969. Per
wedstrijddag worden vier damesdubbels
gespeeld.
Herendubbel 45+ competitie: In deze
competitiesoort wordt vooralsnog in één
klasse gespeeld. Op basis van de
speelsterkten van de ingeschreven
ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid
inschrijvingen voor deze competitiesoort
kan een nadere splitsing in klassen worden
gemaakt. Deelname is alleen mogelijk voor
die spelers die geboren zijn vóór 1 januari
1964. Hierop is dispensatie mogelijk voor
één speler die echter geboren moet zijn
vóór 1 januari 1969. Per wedstrijddag
worden vier herendubbels gespeeld.
Gemengddubbel 45+ competitie: In deze
competitiesoort wordt vooralsnog in één
klasse gespeeld. Op basis van de
speelsterkten van de ingeschreven
ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid
inschrijvingen voor deze competitiesoort
kan een nadere splitsing in klassen worden
gemaakt. Deelname is alleen mogelijk voor
die spelers en speelsters die geboren zijn
vóór 1 januari 1964. Hierop is dispensatie
mogelijk voor één speler of speelster die
echter geboren moet zijn vóór 1 januari
1969. Per wedstrijddag worden één
damesdubbel, één herendubbel en twee
gemengddubbels gespeeld.

gemengd dubbelspelen, waarvoor
tenminste nodig 2 dames en 2 heren die in
twee spelsoorten mogen spelen, maar niet
in twee dezelfde spelsoorten. Deelname:
geboren in 1963 of eerder.
Dames zaterdag. In de damescompetitie
worden 2 enkelspelen en 3 dubbelspelen
per competitiewedstrijd gespeeld.
Heren zaterdag. In de herencompetitie
worden 6 partijen per competitiewedstrijd
gespeeld, 4 enkelspelen en 2
dubbelspelen.
Veteranen Heren Dubbel 45+. Elke
wedstrijd bestaat uit 4 dubbelspelen,
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waarvoor nodig ten minste 4 heren die in
één wedstrijd 2 partijen mogen spelen.
Deelname: geboren in 1963 of eerder.

•

Dames districtscompetitie
•

•

Dames maandag. In de damescompetitie
worden 2 enkelspelen en 3 dubbelspelen
per competitiewedstrijd gespeeld.

!

&'

Dames (2 dubbels) maandag. In de
dames dubbelcompetitie worden 2
dubbelspelen per competitiewedstrijd
gespeeld.
Veteranen Dames Dubbel 45+ maandag.
Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbelspelen,
waarvoor nodig tenminste 4 dames die in
één wedstrijd 2 partijen mogen spelen.
Deelname: geboren in 1963 of eerder.

./

0

0 -

•

Dames Ochtend Recreatiecompetitie
Speeldagen: dinsdag, woensdag en
donderdag

•

•

Heren Avond Recreatiecompetitie
Speeldagen: maandag, dinsdag en
donderdag

Een team bestaat uit 2 dubbels (A en B).
Er worden per dubbel 1 partij van een uur
gespeeld.

•

•

Dames Avond Recreatiecompetitie
Speeldagen: maandag en woensdag

Een partij duurt 60 minuten (inclusief 5
minuten inspeeltijd). In onderling overleg
kan de inspeeltijd worden verlengd tot
maximaal 5 minuten en resteert een
zuivere wedstrijdtijd van 60 minuten.

•

Aan het Recreatietennis mag slechts
worden deelgenomen door senioren met
de speelsterkte 9, 8 en 7.

•

De heren 55+ competitie is op
donderdagmiddag

Vergeet je niet aan te melden voor de
competitie.
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Tijdens dit toernooi kwamen er ouders naar ons
toe met de opmerking: ”goh wat doen er toch
weinig kinderen mee aan dit toernooi. Onze
reactie was dan altijd. Ja, dat klopt. En weet je
hoe dat komt? Er zijn jongelui die zich opgeven
en dan in eens niet kunnen omdat ze op kamp
zijn zoals Thom W. En als ze dan al meedoen
dat zijn ze niet te bereiken omdat hun huis
verbouwd wordt. Hè Max? Maar goed
vervolgens aan ons, de jeugdcommissie, de
schone taak om de wedstrijden te plannen. En
dan blijkt de economie goed te draaien joh, dat
wil je niet weten. Iedereen moet werken op
zaterdag. Maar met de diplomatieke kracht van
ons lukt het altijd. Ik denk zelfs dat we zo sterk
zijn in het onderhandelen dat we vrede kunnen
realiseren in Irak en Afganistan. Maar ik denk
dat ik nu iets te ver afdwaal. Oh, ja redders in
nood heb je ook nog. Twan redde ons door
gewoon nog even op de valreep door nog mee
te doen. En wat een mooie uitvinding is die
mobile telefoon dan. Met wat schufie schufie in
het schema konden we alles inpassen.

4
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Je zou bijna vergeten dat er nog wedstrijden
gespeeld werden ook. Bij de meiden was er in
de A Poule een verassende winnaar. Roxan en
Romy wonnen van de gedoodverfde winnaars
Lisanne en Fleur. Ik denk dat Lisanne al met
haar hoofd in Engeland zat. Ik zag haar tijdens
de wedstrijden zelfs een keer met links slaan.
Max van B, die niet te bereiken was wegens een
verbouwing viel toch nog in de prijzen. In de
jongens dubbel A was geen verassing. Ronny B
en zijn broer Bobby, beter bekend als Luigi,
wonnen met overmacht. Ik wil ook nog even een
held van het toernooi benoemen. Dat was Lars!
Die wist Max namelijk ook te sproren. Een foto
van alle prijswinnaars staat op de website.
Graag wil ik dit jaar afsluiten met weer een
prijsvraag! Onder de inzenders die het antwoord
hebben geraden wordt weer een middag gratis
zonnen op het strand verloot.
Het is wit en zacht en roept ik ben geen watje,
rarara wat is dit?

,,

())5

Zaterdag 29 september was het dan eindelijk
zover: The First Annual International White
Socks Tennis Tournament Leimuiden 2007. De
hele week waren de weersverwachtingen niet al
te best voor de zaterdagavond, maar bij aanvang
van het toernooi om 20.00 uur waren de banen
gewoon droog en kon er getennist worden. Met
50 deelnemers (en nog een aantal
toeschouwers) kon niet iedereen gelijk beginnen
met tennissen, maar moesten een aantal
deelnemers eerst een drankje nuttigen in het
gelijk al gezellige clubgebouw. Er werden
wedstrijden gespeeld over Best-of-3supertiebreaks, dit leverde bij een aantal nogal
wat verwarring op, maar er werd fanatiek
gespeeld!
Helaas sloeg rond 21.00 uur dan toch het
noodlot toe, en viel de regen met bakken uit de
lucht. De tennissers moesten van de baan
gesleept worden door Thijs, maar door de regen
moest er echt een einde gemaakt worden aan
het ‘sportieve’ gedeelte van deze avond.

Er zat niets anders op dan in het clubgebouw
maar een ‘klein feestje’ te bouwen. Met ruim 60
mensen was het één en al gezelligheid en de
volle vaten werden dan ook constant
aangevoerd.
Natuurlijk hoort er bij een serieus toernooi ook
e
een serieuze winnaar. De 1 winnaar van het (nu
al legendarische) Witte Sokken Toernooi was
Luigi B. (ook wel Bobby Balder genoemd). Dit
omdat hij net een paar dagen 16 was, en zo toch
nog gelukkig met het toernooi kon meedoen.
Wij (en met ons waarschijnlijk alle anderen)
waren zéér te spreken over het Witte Sokken
Toernooi en vonden het dan ook EEN GROOT
SUCCES.
e

Volgend jaar volgt zeker de 2 editie!
Groeten,
Henk
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Ik geef mij op voor de voor de volgende
competitie (omcirkelen)
−

Jongens/Meisjes/Gemengd t/m 10 jaar
Woensdagmiddag 14:30 – 16:30
voor kinderen die in 2008 de 11-jarige
leeftijd nog niet hebben bereikt of zullen
bereiken.

−

Jongens/Meisjes/Gemengd t/m 12 jaar
Woensdagmiddag 14:30 – 16:30
voor kinderen die in 2008 de 13-jarige
leeftijd nog niet hebben bereikt of zullen
bereiken.

−

Als je je opgeeft met meerderen
tegelijk, heb je meer kans om in
hetzelfde team te komen! Je moet
WEL iedere competitiedag, zeven
weken lang, beschikbaar zijn.
FORMULIER
Naam: ……………………Speelsterkte:…
Namen teamgenoten:
………………………………………………………...
………………………………………………………...
………………………………………………………...

Jongens/Meisjes/Gemengd t/m 17 jaar
Woensdagmiddag 16:30 – 18:00 of
Vrijdagmiddag 16:30 – 18:00
voor kinderen vanaf 13 jaar, die in 2008 de
18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt of
zullen bereiken.

Telefoonnummer:…………………………………..
.
Dit formulier moet vóór 15 november
ingeleverd zijn bij:
KLOOFPAD 59 TE LEIMUIDEN TELEFOON
0620522964
De jeugdcommissie probeert iedereen in te
delen, soms is het echter niet mogelijk iemand in
te delen.

Er worden vier enkelspelen en twee
dubbelspelen gespeeld. Elke partij duurt 30
minuten.
−

())*

Jongens/Meisjes/Gemengd t/m 17 jaar
Zaterdagochtend (beperkt aantal teams
mogelijk!)
voor kinderen vanaf 13 jaar, die in 2008 de
18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt of
zullen bereiken.

HEB JE VRAGEN, BEL DAN EVEN NAAR
THIJS.

Er worden bij een jongens/meisjesteam vier
enkelspelen en twee dubbelspelen gespeeld. Bij
een gemengd team: 1 jongensenkel, 1
meisjesenkel, 1 jongensdubbel, 1
meisjesdubbel, 1 gemengd dubbel.
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Voetfout
Tijdens de servicebeweging mag de serveerder
niet:
− Zijn stand veranderen door een
loopbeweging, hoewel geringe
bewegingen van de voeten zijn
toegestaan; of
− Met een voet de achterlijn of het
speelveld raken; of
− Met een voet het gebied buiten de
denkbeeldige verlenging van de zijlijn
raken; of
− Met een voet de denkbeeldige
verlenging van het middenmerk raken.
Als de serveerder deze regel overtreedt is het
een ‘Voetfout’ (en dus een tweede service of een
punt voor de tegenstander)

Tiebreak
Deze treedt in werking bij de stand 6-6 in games.
De tiebreak gaat als volgt:
− De speler die aan de beurt is om te
serveren serveert vanaf rechts voor het
eerste punt.
− De tegenpartij serveert daarna vanaf
links voor het tweede punt en vervolgens
vanaf rechts voor het derde punt.
− Iedere speler serveert daarna steeds
voor twee punten. Eerst vanaf links en
daarna vanaf rechts.
− Er wordt "normaal" geteld: 1, 2, 3, enz.
− De partij die het eerst 7 punten haalt
(met een verschil van twee punten) wint
de tiebreak. Hij wint de set dan met 7-6.
− Na iedere 6 punten in de tiebreak
moeten de spelers wisselen van
speelhelft.
− De partij die het eerst serveerde in de
tiebreak, moet ontvanger zijn in de
eerste game van de volgende set.

Raak het net nooit aan tijdens een rally
− Als je het net raakt tijdens de rally, is het
een punt voor de tegenstander.
− Je mag ook niet over het net heen de
bal terugslaan. De bal moet dus altijd
eerst aan jouw kant van het net zijn.
− Als je de bal aan jouw kant van het net
raakt en je zwaait je racket door over het
net heen, zonder het net aan te raken,
dan mag het weer wel.

Coachen
Onder coachen wordt verstaan communicatie,
advies of aanwijzing van
enigerlei aard, hoorbaar of zichtbaar, aan een
speler.
Bij teamevenementen, waar een teamcaptain op
de baan zit, mag de
teamcaptain de speler(s) tijdens een setpauze
coachen of wanneer de
spelers aan het eind van een spel van speelhelft
wisselen (dus geen ouders, sorry)

Servicelet
Als er onduidelijkheid is over de tweede service,
in of uit, en je speelt een let, dan speel je de
tweede service opnieuw. Echter, als je een
tweede service slaat en er rolt een bal over (of
iets dergelijks) en je speelt een let, dan wordt het
hele punt overgespeeld, dus eerste service.
Tel hardop
Probeer altijd na elk punt hardop de stand te
roepen, zodat je tegenstander het verstaat. Dit
voorkomt veel onnodige discussies over de
stand in de game. Als je het niet eens bent, kun
je voor elk punt even overleggen. Tip: diegene
die serveert, telt steeds hardop.

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
− Klap de telbordjes in (zo gaan ze langer
mee)
− Ruim de rommel op
− Sluit de deur

Wisseling van speelhelft
De spelers moeten van speelhelft wisselen na
het eerste, derde en elk volgende oneven game
van elke set. Dus als een set in 6-3 geëindigd is,
moet er worden gewisseld (oneven) Als het 6-4
is geworden, blijf je staan en wissel je pas bij 1-0
in de volgende set.
Tijdens een tiebreakspel moeten de spelers na
elke zes punten van speelhelft wisselen.
.

Probeer problemen te voorkomen
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.
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