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Van uw redacteur………

Persoonlijk ben ik nog niet veel op ons park geweest dit seizoen. Dat
is een probleem voor een pensionado met een sleurhut! Je gaat af en
toe een paar weken op pad met dat ding. De maand juni ben ik er ook
niet. Echter aan alle nadelen zitten ook voordelen om de heer Cruijff te
citeren. Als ik niet speel hebben anderen eindelijk een kans om weer
eens te winnen!
Maar ik heb wel gehoord dat het ledenaantal toeneemt en dat het
’s-avonds en in de weekenden lekker druk is. Houwen zo, daar doen
we het tenslotte voor.
Vanaf de tweede week juli ben ik beschikbaar om ons voor te bereiden
op het OPEN TOERNOOI. Voor de nieuwelingen onder ons: dit is een
van drukst bezette toernooien in de wijde omgeving en verder.
Overvolle inschrijving, waardoor er helaas een groot aantal potentiële
deelnemers teleurgesteld moeten worden. Dus zo snel mogelijk
inschrijven! Als je nog niet mee mag doen vanwege je leeftijd of als je
denkt nog niet “klaar” te zijn voor een dergelijk toernooi, kom in ieder
geval kijken. Er zijn elke dag leuke partijen te zien en het is bovendien
altijd hartstikke gezellig met volle terrassen. En je kan er lekker eten!!
Maar eerst hebben we de clubkampioenschappen, in juni de enkel en
in juli de dubbel. Daar wordt je naar sterkte ingedeeld, dus iedereen
kan meedoen. Zie verderop in dit blad voor details en
inschrijfformulieren.
Ook voor de jeugd breken er nog drukke tijden aan. Zo staat het
jaarlijkse Marlintrans toernooi voor de deur gevolgd door de
clubkampioenschappen.

Clubgebouw
Beukenlaan 48, 2451 ZE Leimuiden
tel. 0172-509168

Tevens heb ik gelezen in een artikel van de hand van de voorzitter, dat
er een cursus “Verantwoord alkohol schenken” (?) aan zit te komen. Ik
mag aannemen dat deze gevolgd zal worden door een cursus
“Verantwoord alkohol DRINKEN”!

Postadres
Tennisvereniging Leimuiden
Postbus 61, 2450 AB Leimuiden

O ja, vergeet niet in te schrijven voor het invitatietoernooi op 28 juni,
ook hartstikke gezellig!

Bankrelatie
Rabobank: 1277.07.689 t.n.v.
Penningmeester T.V. Leimuiden

Tot ziens!

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.

1

INSIDE - JUNI 2009

Van de voorzitter
De weekendcompetitie zit er op en we hebben weer kunnen
genieten van mooie wedstrijden en van het prachtige
voorjaarsweer. Het kon gewoon niet op, elke zaterdag prima
weer om te gaan spelen, kijken, en een praatje maken op het
terras. De zondag had af en toe een klein dipje, maar ook daar
is alles gespeeld. De doordeweekse wedstrijden idem, soms
wat koude avonden en soms een beetje nat, maar ook daar
verliep het vlot.

gaan strijden. Dat is prachtig om naar te kijken, dus kom langs
en moedig onze jeugd aan!!!
Uit de bestuursvergadering van 27 Mei
Dit was een rustige avond, wij waren eindelijk eens snel klaar.
Besproken o.a is:
-

Nu dacht ik even in mijn wekelijkse mailtje een paar teams te
noemen die kampioen waren geworden, maar dan moet je wel
je zaken goed doornemen. Ik noemde gewoon een verkeerd
team dat kampioen was geworden! De zon is waarschijnlijk de
boosdoener, een klein zonnesteekje is misschien de oorzaak,
het was nml. niet het team gemengd 2 dat kampioen was
geworden maar het gemengde team 3.
Ik heb intussen mijn excuses aangeboden en beloofd dat het
eerste drankje voor mij is.
Ook het herenteam 1 45+ is weer kampioen geworden, dat gaat
maar door en is een ieder nu b.v. zeer nerveus als deze
gladiatoren het park opkomen.
Ook de jeugd leverde 2 kampioenen, het 1e mixed team werd
ook maar weer eens kampioen, ook daar zit de schrik er goed
in bij de tegenstanders als zij aankomen.
En??? Het jongens miniteam is ook in hun eerste jaar maar
direct kampioen!!!
Allemaal van harte gefelciteerd !!!

-

-

-

Ledenaantal
Het ledenaantal groeit en groeit maar door, de teller stond
verleden maand op 380 en nu op 405.

-

Aktiviteiten
Aan aktiviteiten is er geen gebrek. Het nieuwe ledentoernooi
(avond) werd prima bezocht, ruim 30 personen waren er en
speelden prima wedstrijden. Helaas moest Arry van Haasteren
afhaken met een heel vervelende blessure en is de komende 1
½ a 2 maanden uitgeschakeld. Troost kan ze putten uit het feit
dat ik dit ook heb gehad, ik leef nog en loop als een kievit, als
het maar niet te snel is.

-

-

Een Barbecue organiseren is ook leuk.
Wij hebben een competitie team dat een fanclub heeft, die
fanclub heet “als een balletje”. Daar kun je lid van worden en
dan betaal je 5 euro contributie per jaar.
Je mag daarvoor de uit- en thuiswedstrijden bezoeken en???
Je krijgt een uitnodiging voor de Barbecue en ja, ik had het wel
verwacht van deze knapen, het geld gebruikten zij niet om te
stappen of om zichzelf te verzorgen, nee, een heuse BBQ werd
gehouden. Alle fans werden uitgenodigd en het was prima
verzorgd!! Ook lid worden? Mail naar het 1e zondag senioren
Herenteam.

-

-

Terwijl ik dit schrijf is het Junioren/Senioren toernooi gehouden
en een koppel of 30 hebben zich hiervoor ingeschreven (tot 28
mei),
Ook kunt u zich nog inschrijven voor de Dames en Herenenkel
clubkampioenschappen. Ook als u net bent begonnen kunt u
meedoen, jullie worden niet ingedeeld bij de besten van de
vereniging, dat is zeker en… je speelt altijd een paar
wedstrijden in deze week. Ik zou maar inschrijven, want vrij
spelen is in deze week bijna niet mogelijk.

-

Van 8 t/m 14 Juni is er weer het Marlintrans toernooi voor de
jeugd en dat belooft weer een goed toernooi te worden.
Op dit moment ruim 50 inschrijvingen en een heleboel prima
jeugd spelers/sters van naburige verenigingen zullen om de tital

De infomap voor nieuwe leden is bijna klaar, enige
vertraging in aanlevering van de data is de oorzaak. In
ieder geval zijn wij straks in staat om nieuwe leden op te
vangen met een infoboekje over onze vereniging, aan de
achterkant van dit boekje heeft Rob v.d. Geest Sport. 2000
een aardige verrassing voor de nieuwe leden.
De korte avond cursus “Verantwoord alcohol schenken” zal
waarschijnlijk pas in september plaatsvinden. Wij zijn in
afwachting van de gemeente op de bevestiging van de
voorgestelde datum’s. Een ieder die bardienst draait zal
deze moeten volgen (kosteloos).
Het rackettrekken gaan wij evalueren, vooral de manier
waarop het wordt georganiseerd, wat kan er verbeterd
worden, hoe komt iedereen aan spelen toe, is het duidelijk
hoe men kan instromen ect.
Wij gaan met de commissies de manier van werken
evalueren, oftewel, wat kan er beter, zijn alle aktiviteiten
vastgelegd (draaiboek), wat zijn de toekomstige ideëen.
3 Juni komt de brandweer ons gebouw en vermoedelijk
onze blusapparaten controleren
Het aantal sponsoren neemt af en dat baart ons grote
zorgen, iedereen mag een adverteerder of clubsponsor
aanleveren!!! Dat mag en heel graag zelfs!!
De penningmeester heeft de verbouwingsbegroting klaar,
zag dat er goed uit??? Ja, maar dat kunt u beter bekijken
op de algemene ledenvergadering in December.
Zien de cijfers er tot nu goed uit? Ja, maar ook dat kunt u
beter bekijken op de enz…….
Najaarscompetitie, dit geniet aandacht. De voorzitter zal
contact opnemen met de technische commissie of de
inschrijformulieren al binnen zijn. Verleden jaar heeft de
jeugd gespeeld, de senioren hebben ook belangstelling
getoond om hier aan mee te doen.
Het zou prachtig zijn als wij een PR dame of heer konden
krijgen die stukjes in b.v. Witte Weekblad wil schrijven over
resultaten of andere vereningsaktiviteiten.
3 bestuursleden zijn eind van het jaar aftredend. (Richard,
Frans en ondergetekende), de 3 jaar zitten erop, dus …
zijn zij bereid om door te gaan voor weer een periode van
3 jaar? Ook dat kunt u horen en zien op de algemene
ledenvergadering.
Wij moeten nu echt gaan snoeien, de hoge bomen moeten
worden ingekort, deskundigen hebben het park bekeken
en er moet een hoop worden gedaan. Het uitgangspunt is:
het park moet redelijk dicht zijn met een soort van groene
geluidswal, maar er moet wel genoeg licht zijn om struiken
en planten te laten groeien en bloeien.
In oktober zal een gecertificeerde hovenier deze aktie
gaan uitvoeren, de kosten kunnen wij zoveel mogelijk
drukken door mee te helpen.
De AED training is op 11 Juni, de Kickers heeft zijn lokatie
ter beschikking gesteld, over goede buren gesproken!
Het bestuur gaat in de volgende bestuursvergadering
toekomstige plannen bespreken betreffende het park, dit
betreft banen,hekwerk, gebouw en het groen.
Datum volgende bestuursvergadering is 15 Juli
Veel plezier met de deelname aan alle aktiviteiten en?? Ik
zie jullie weer vanaf 1 Juli, Ada en ik gaan er even
tussenuit.
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Berichten van de Activiteitencommissie
Nieuwe ledentoernooi
We kunnen zeggen dat het nieuwe ledentoernooi een succes
was. Er waren 32 deelnemers en allemaal even enthousiast. Er
waren mensen bij die net konden tennissen, ook leden die al
wat meer ervaring hadden. We hebben geprobeerd om
iedereen zo in te delen dat men steeds met andere leden op de
baan stond. En volgens ons is dat best wel goed gelukt.

Iedereen kan hieraan meedoen. Beginners, iets meer ervaren
spelers en natuurlijk ook de echte talenten onder ons en zeker
niet te vergeten de 50+ van onze vereniging.
We zullen voor iedereen een leuke poule maken en je bent in
principe verzekerd van minimaal 2 wedstrijden in deze week.

Invitatietoernooi

Aan het eind van zo’n avond is er natuurlijk ook iemand met de
meeste games op zijn naam en dat was in dit geval bij de heren
Peter Blaazer. Bij de dames was dit Arry van Haasteren. Beide
zijn nieuw/oud lid, d.w.z. dat ze lid zijn geweest en ons toen
hebben verlaten. Blijkbaar mistten ze de vereniging toch zo dat
ze weer lid zijn geworden.

Dit is een toernooi waarbij je mensen uitnodigt die geen lid zijn
van onze vereniging, maar wel een balletje kunnen slaan
(mogen uiteraard ook beginners zijn ).
Je mag een man of vrouw uitnodigen. Dat maakt niet uit. We
gaan gewoon een dag gezellig spelen met dubbels en mixed
dubbels Naar gelang de aanmeldingen gaan wij een leuke
indeling maken, zodat iedereen een gezellige/sportieve dag
heeft.
Dus het principe van deze dag is: je nodigt/introduceert iemand
die geen lid is van onze vereniging en dat maakt niet uit of het
een man of vrouw is. En met die persoon ga je fijn een dag
tennissen met steeds andere tegenstanders.
Dat is weer eens iets anders dan met je
vriend/vriendin/kennis/buurman/buurvrouw/broer/zus enz. een
kopje koffie drinken op de bank.

Voor Arry liep de avond toch wel heel anders af dan ze had
gehoopt, want tijdens haar laatste partij is ze geblesseerd
geraakt. Ze zal daar waarschijnlijk wel een poosje zoet mee
zijn, het is nl. een spierscheur in haar onderbeen.
Arry van hieruit een spoedig herstel toegewenst en tot ziens op
de baan.
Enkel en dubbel clubkampioenschappen
De enkel clubkampioenschappen zijn van 14 t/m 21 juni. Mocht
je nog mee willen doen geef je dan snel op vóó 8 juni (alleen
hoop ik dat deze Inside hiervoor op tijd bij je op de mat ligt. Dat
zal nl. een nek aan nek race worden). Het inschrijfformulier
vindt je verder op in de Inside of op de website. Er zijn je al
meerdere leden voor gegaan en hopelijk kunnen we er een
paar spannende poules van maken. Kom maar op met de
inschrijvingen.

We beginnen om 10.00 uur en gaan door tot ongeveer 16.00
uur. De eindtijd is ook een beetje afhankelijk van het aantal
deelnemers.
De datum van deze dag is zondag 28 juni en de kosten die er
aan verbonden zijn bedragen € 2,50 per persoon.
Ook hiervoor vindt je elders in dit blad een formulier om in te
schrijven en natuurlijk is dit ook mogelijk via onze website
tvleimuiden.nl.

En de dubbelkampioenschappen komen er ook al weer aan,
hoewel dat nog wel even duurt. Ze zijn van 5 t/m 12 juli, dus
moeten de aanmeldingen 28 juni binnen zijn. Hiervoor vinden
jullie elders in dit blad een inschrijfformulier. Jullie kunnen je
natuurlijk ook inschrijven via de website van TVLeimuiden.nl.

Nou al met al aardig wat activiteiten de komende tijd. Ik zou zo
zeggen: pak snel je agenda en zet deze data erin en geef je op
voor het te laat is!
Thea Spaargaren

INVITATIETOERNOOI 28 JUNI
Hierbij geef ik me op voor het invitatietoernooi op 28 juni.
Aanvang 10.00 uur en de kosten zijn € 2,50
Naam:
telefoonnummer:
speelsterkte:
naam en speelsterkte invité:
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Inschrijfformulier Clubkampioenschappen Enkel 14 t/m 21 juni
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.

Er zal gespeeld worden in verschillende poules. Je speelt
minimaal 2x in je poule, daarna wordt het een afvalsysteem.
Bij voldoende inschrijvingen zal er ook een 50+ poule worden
gemaakt. Indien gewenst mag je hoger spelen. Voorkeur kan
onderaan opgegeven worden.
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 17.00 uur beschikbaar zijn. Het zou fijn
zijn als men ook op de zaterdag overdag zo veel mogelijk
beschikbaar is. Zondag moet je de hele dag beschikbaar zijn.
Indien niet beschikbaar tijdens het slotweekend verwachten wij
dat men zich niet inschrijft voor dit kampioenschap. (en anders
overleg met de commissie)
2 dagen voor de start zal de planning in het clubhuis hangen, er
wordt niet gebeld over de indeling. De planning is ook te volgen
via www.toernooi.nl.

Jullie kunnen je inschrijven tot en met 7 juni!!
Je kan je op 3 manieren inschrijven:
•
Het formulier inleveren bij Thea Spaargaren: Esdoornlaan
5
Je opgeven via de mail: rothe.spaargaren@ziggo.nl (je
•
krijgt een bericht van ontvangst )
via de web site van tvleimuiden.nl
•

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 14 juni

19:00

20:15

21:30

Ma 15 juni

19:00

20:15

21:30

Di 16 juni

19:00

20:15

21:30

Wo 17 juni

19:00

20:15

21:30

Do 18 juni

19:00

20:15

21:30

Vr 19 juni

19:00

20:15

21:30

Za 20 juni

9:00

10:15

11:30

Za 20 juni

12:45

14:00

Vanaf 17:00 geen verhinderingen

Rabo Open 2009
Beste Tennisliefhebbers,

Uiteraard is er overdag ook weer het altijd spannende 50+
toernooi wat ook weer een mooi evenement belooft te worden.

Het duurt nog even, maar wij van de Open Toernooi Commissie
willen jullie uiteraard alvast een kleine intro geven voor het
Rabo Open 30+ dubbeltoernooi 2009!

DUS: voor iedereen; goed, minder goed, nog jong in de benen,
wat minder goed in de benen, de fanatieke sportdrank-drinkers
of de net zo fanatieke borrelaars…. SCHRIJF JE IN!!

Ook dit jaar organiseren wij, hoe kan het ook anders, het
leukste open toernooi van de regio, dat zal worden gehouden
van 15 t/m 23 augustus.
Jammer voor de jonkies maar het is en blijft nog steeds een
30+ toernooi.

Via de website www.toernooi.nl en uiteraard ook via
www.leimuiden.nl
Met sportieve groet,
Namens de Open Toernooi Commissie,
Rob Fallaux

Hierin zal gespeeld worden in de categorieën 5-6-7- en 8 in de
damesdubbel, heren dubbel en mixed dubbel.
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Inschrijfformulier Clubkampioenschappen heren en dames dubbel
5 juli t/m 12 juli
Er zal gespeeld worden in verschillende poules op sterkte,
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 5 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 17.00 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 in overleg met de
commissie )

Vrijdag 3 juli zal vanaf 18.00 uur de planning in het clubhuis
hangen, er wordt dus niet gebeld over de indeling . De
planning is ook te volgen via www.toernooi.nl
Probeer verhinderingen zoveel mogelijk te beperken.
In de poule wordt er gespeeld voor 2 gewonnen sets, de 3de
set is een ty-break.
Inschrijfgeld is Euro 2,50 per persoon.
Jullie kunnen je inschrijven tot en met zondag 28 juni!
Je kan je op 3 manieren inschrijven:
Het formulier inleveren bij Thea Spaargaren:
•
Esdoornlaan 5
Je opgeven via de mail: rothe.spaargaren@ziggo.nl
•
(je krijgt een bericht van ontvangst.)
via de web-site van TV Leimuiden
•

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)

Rabobank Fietssponsortocht 14 juni
Op zondag 14 juni kan je kiezen voor verschillende
afstanden. De sponsorbijdrage is afhankelijk van de
afgelegde afstand.
Afstand
15 kilometer
30 kilometer
50 kilometer
100 kilometer

Op sportieve wijze geld verdienen

De Rabobank Fietssponsortocht wordt jaarlijks door
Rabobank Groene Hart Noord georganiseerd en vormt de spil
van hun sponsoring aan het verenigingsleven.
Tijdens dit evenement krijgen alle verenigingen uit hun
werkgebied de mogelijkheid om op sportieve wijze al fietsend
geld te verdienen. Dus bij deze worden alle leden van onze
vereniging opgeroepen samen met hun familie, vrienden,
buren, kennissen etc. deel te nemen aan dit evenement. Een
unieke gelegenheid om onze verenigingskas op eenvoudige
wijze te spekken! Deelname is uiteraard gratis.

Afstanden en sponsorbedragen

Sponsorbijdrage
€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 12,50

Dus hoe meer je fietst, hoe meer onze vereniging verdient!
Kom tussen 09.00 en 13.00 uur naar een van de
onderstaande vertrekpunten. Je ontvangt daar een route en
stempelkaart.
Je kunt vertrekken vanaf:
•
•
•

Rabobankvestigingen in: Hoogmade, Leimuiden,
Nieuwveen, Nieuwkoop, Roelofarendsveen en Ter Aar
Rijpwetering, Oud Ade: jongerensociëteit Meddle,
Blijverpolder 4
Woubrugge: het Batehofplein

INSIDE - JUNI 2009
Rabo Open 2009

De 30-plussers kruisen de werkdagen aan als verhindering,
maar vanaf 16.30 kunnen we al wedstrijden inplannen voor
de liefhebbers, op de vrijdag kunnen we al starten om 15.00
uur.
Bij inschrijving met “login” op toernooi.nl, hoeft u maar één
keer uw gegevens in te vullen voor inschrijving bij een
toernooi.
Als u voor meerdere toernooien inschrijft, worden uw
gegevens dus automatisch ingevuld.
Ook kunt u uw huidige inschrijving voor ons toernooi zelf
aanpassen (verhinderingen of wijziging onderdelen cq
partner), zolang de inschrijving niet is gesloten.
Bij inschrijving zonder login moet u bij iedere inschrijving voor
een toernooi al uw gegevens invullen en u kunt uw
inschrijving later niet meer online wijzigen of aanvullen.

De inschrijving voor ons open toernooi is weer geopend, Klik
op bij gaande URL
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C57DD6B64085-4530-B4FC-25E21A7AA729 en u komt rechtstreeks in
ons toernooi.
Let op de wedstrijdbepalingen i.v.m. verhinderingen als u
inschrijft voor meer dan 1 categorie, zijn er geen (50plus) of
beperkt (in 1e weekend) verhinderingen mogelijk. Uitloting
wordt in 1e instantie bepaald door de hoeveelheid
verhinderingen, daarna afhankelijk van de omvang van de
schema’s op volgorde van inschrijving in een categorie en er
wordt rekening gehouden met spelen in twee categorieën.
Beide partners dienen zelf in te schrijven met hun eigen
verhinderingen.

Leen Overbeek
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De TV LEIMUIDEN nodigt u uit in te schrijven voor het RABO OPEN, 30+ en 50+
(overdag) dubbeltoernooi, categorieën 5, 6, 7 en 8, van 15 t/m 23 augustus 2009
aan de Beukenlaan 48 te Leimuiden.
Uw inschrijving gaarne via Internet (bespaart u postzegels en ons werk) via www.toernooi.nl of www.tvleimuiden.nl. Indien u of
uw partner geen Internet heeft stuur dan een briefje met uw volledige gegevens en een gefrankeerde retourenveloppe aan
Wedstrijdleiding RABO Open T.V. Leimuiden, Postbus 61, 2450 AB Leimuiden.

WEDSTRIJDBEPALINGEN
1. De wedstrijden worden georganiseerd door de TV
Leimuiden volgens de reglementen en voor de leden van de
KNLTB, die dit toernooi heeft goedgekeurd. Het toernooi
bestaat uit dubbelspelen en gemengd dubbelspelen.

11. Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per persoon per
onderdeel (waarvan € 0,50 bestemd is voor een goed doel)
en moet voor aanvang van de eerste partij worden voldaan.
Na loting is betaling verplicht.

2. Het 30+ toernooi wordt in de weekenden gespeeld vanaf
9:00 uur in de ochtend en de rest van de week van 18:00 uur
tot ongeveer 24:00 uur. Vrijdag wordt er om 15:00 gestart. In
het finaleweekend zijn géén verhinderingen toegestaan!

12. Deelnemers zijn verplicht, alvorens hun eerste partij te
spelen, hun wedstrijdpas aan de wedstrijdleiding te tonen ter
identificatie.

3. Het 50+ toernooi wordt gespeeld in poules op maandag t/m
vrijdag vanaf 09.00 tot ca. 17.00 uur. De (halve) finales
worden gespeeld op donderdagmiddag en vrijdag, dan zijn
geen verhinderingen toegestaan!

13. Er wordt gespeeld op 5 gravelbanen. Indien nodig wordt
gebruik gemaakt van kunstlicht en bij regen van overdekte
banen. Bij het spelen in de hal zijn indoorschoenen verplicht.
14. Iedere deelnemer is verplicht bij de wedstrijdleiding te
informeren naar de volgende wedstrijd. U dient zich 15
minuten voor de aanvangstijd van uw wedstrijd te hebben
gemeld bij de wedstrijdleiding.

4. Deelnemers dienen op 31 december 2009 tenminste 30
respectievelijk 50 jaar of ouder te zijn.
5. Uw partner dient zelf zorg te dragen voor de inschrijving,
één inschrijving volstaat niet! Ieder vult alleen de eigen
verhinderingen in. Met de door u opgegeven verhinderingen
zal, indien mogelijk, rekening worden gehouden.

15. Tenzij de wedstrijdleiding anders beslist worden alle
partijen zonder scheidsrechter gespeeld.
16. Alle wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets
met in alle sets toepassing van het tie-breaksysteem bij de
stand
6-6. In de hal wordt de 3e set vervangen door een super tiebreak (een tie-break tot de 10 of meer tot een verschil van 2
punten).

6. Voor de 30+ en de 50+ mag voor maximaal 2 onderdelen
ingeschreven worden, met dien verstande, dat deelnemers
met twee onderdelen in de 30+ verzocht worden één
wedstrijd in het startweekend te spelen en op werkdagen
vanaf 18.00 uur beschikbaar zijn. In de 50+ zijn bij inschrijving
voor 2 onderdelen geen verhinderingen toegestaan.

17. Aan de doorgeplande schema’s op Internet kunnen geen
rechten ontleend worden. De speeltijden kunnen nog
wijzigen.

7. Tot en met de sluitingsdatum 25 juli 2009 kunt u zelf nog
uw inschrijving of verhinderingen wijzigen via
www.toernooi.nl, mits u een profiel/login hebt aangemaakt.

18. Hebt u finaleverplichtingen in een ander toernooi tijdens
het startweekend? Bel ons op 06-12171523 of stuur een email naar ot@ tvleimuiden.nl. Tijdens het toernooi kunt ons
ook bereiken in het clubgebouw, op 0172-509168.

8. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor bij
voldoende deelname de inschrijving eerder te sluiten en bij
geringe belangstelling categorieën te laten vervallen.
9. Inschrijven voor meer dan één toernooi in dezelfde week
zal uitsluiting voor beide toernooien tot gevolg hebben.

19. Er wordt gespeeld met gele Slazenger Championship
HiVis ballen.
20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
de wedstrijdleiding.

10. Alle deelnemers ontvangen per e-mail, per sms-bericht of
schriftelijk het tijdstip van de eerste wedstrijd. Ook berichten
door de wedstrijdleiding ingesproken (achtergelaten) op
voicemail of antwoordapparaat zijn bindend. Hebt u een week
van tevoren geen bericht ontvangen, stuur dan een e-mail
naar de wedstrijdleiding ot@tvleimuiden.nl of spreek uw
boodschap in op de voicemail van 06-12171523.

Toernooi-organisator: Tennisvereniging Leimuiden
Wedstrijdleider: Leen Overbeek
Bondsgedelegeerde: Annemiek Holkeboer
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Jeugd Activiteitenkalender 2009
Maandag 8 juni t/m zondag 14 juni
15:00 – 21:00 & 9:00 – 18:00 uur (weekeinde)

Marlintrans Toernooi

Woensdag 1 juli t/m zondag 5 juli
15:00 – 21:00 & 9:00 – 18:00 uur (weekeinde)

Enkel Kampioenschappen

Woensdag 2 sept. t/m zondag 6 sept.
15:00 – 21:00 & 9:00 – 18:00 uur (weekeinde)

Dubbel en Gemengd Kampioenschappen

Zaterdag 26 september
20:00 – 23:00 uur

Witte Sokken Toernooi

Zondag 27 september
13:00 – 15:00 uur

Slot Toernooi

KNIP DEZE KALENDER UIT EN HANG HEM OP !
Verder wil ik alle
teamouders(moeders) heel hartelijk
bedanken voor het begeleiden van
hun team. Dit was niet altijd even
makkelijk door regenbuien ,kamp,
voetbalwedstrijden en andere tussendoor- dingen. Zonder jullie hulp kan
er ook geen competitie zijn.

Zoals jullie hier in de Inside kunnen
lezen zijn er 2 teams kampioen
geworden.
Echter op het moment van dit schrijven
is 1 ander team die van Julian Blauwhof,
Kasper Kruijt, Tom Dunki Jacobs en
Niels Bal bijna kampioen. Zij moeten
a.s. vrijdag 29 mei tegen de nummer 2
van de poule en hebben dan 3 punten
nodig om kampioen te worden. Ik
denk……..dat dat gaat lukken. En dan
worden ook zij even in het zonnetje
gezet. Goed gedaan mannen!!!!!!!!!

Bedankt
Verder wil ik alle kinderen er nog op
wijzen dat er ook een
najaarscompetitie is.
Verdere informatie hierover vind je
hier in de Inside. En allemaal wel
blijven tennissen hè, ook al is er
geen competitie meer. Veel
plezier………
Groetjes,
Angelique Hijlkema

Natuurlijk hebben de andere teams ook
harstikke goed hun best gedaan. Soms
met mooie punten en soms een beetje
veel verliezen, maar je moet maar zo
denken; ook daar leer je weer van.
Volgend jaar beter.

Na jaren samen in de jeugdcompetitie te hebben
gespeeld, en kampioen te zijn geworden in 2005 en 2008,
heeft het team van Thomas van der Geest, Nick Hali,
Roxan van Graas en Romy Kuilboer ook hun laatste jaar
in de jeugdcompetitie als kampioen afgesloten.
Zo spannend als vorig jaar, toen het kampioenschap pas
een feit was met het laatste winnende punt in de laatste
wedstrijd op de laatste competitiedag, werd het niet dit
jaar. Al na drie wedstrijden werd duidelijk dat het wel heel
(zie foto blz.15)

gek moest lopen als dit team dit jaar géén kampioen zou
worden. Dus toen werd het doel dit jaar thuis kampioen te
worden op 9 mei (de dag voor Moederdag, leuk cadeautje
toch?). En dat werd toch nog even heel spannend. Van de
vijf wedstrijden eindigden er vier in drie-setters (met ook
nog eens twee tie breaks) maar uiteindelijk werd het toch
een 4-1 overwinning, ruim voldoende om op de
voorlaatste competitiedag om 12.30 uur de champagne al
te ontkurken.
Namens de trotse ouders
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TV Leimuiden heeft nog een team om trots op te zijn. Het
mini-competitieteam bestaande uit Chendo van der Weijden,
Guus Oomen, Kirsten van der Veen en Lynn Kuilboer is
woensdag 20 mei kampioen geworden van de
“voorjaarscompetitie noordwest 2009 mini t/m 8 jaar” (een
hele mondvol). En met zeer overtuigende uitslagen. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat “ons” team meestal wel de
oudste in leeftijd waren, maar dat neemt niet weg dat ze dan
ook iedere wedstrijd gewonnen hebben. Van in de stromende

regen tot in de blakerende zon, van windstil tot stormachtig
(en dat valt niet mee met die schuimrubberen ballen), uit en
thuis, op een eiland of aan het vasteland. Leimuiden kwam,
zag en overwon. Met een paar prachtige medailles (uitgereikt
door trotse team-ouder Monique Oomen) en een grote zak
snoep werd de overwinning meteen na afloop van de laatste
wedstrijd gevierd. En wat extra leuk was: de laatste
competitiewedstrijd (uit tegen Sassenheim) hebben ze alle
vier hun wedstrijd gewonnen

INSIDE - JUNI 2009
NAJAARSCOMPETITIE 2009
De voorjaarscompetitie is, zoals je hier in de Inside kunt lezen ,bijna afgelopen. En jullie
krijgen weer de kans om in te schrijven voor de najaarscompetitie.
Deze wordt gespeeld op woensdagmiddag en op zondagochtend afhankelijk van de leeftijd.
Je kunt kiezen uit:
Minitennis t/m 8 jaar, woensdagmiddag (4x enkel van 30 min.)
Gemengd t/m 10 jaar, woensdagmiddag (5 partijen, 2x enkel, 2x dubbel, 1x mix)
Jongens of meisjes t/m 10 jaar, woensdagmiddag (6 partijen, 4x enkel, 2x dubbel)
Gemengd t/m 12 jaar, t/m 14 jaar, t/m 17 jaar, zondagochtend (5 partijen, 2x enkel, 2x
dubbel, 1x mix)
Jongens of meisjes t/m 12 jaar, t/m 14 jaar, t/m 17 jaar, zondagochtend (6 partijen, 4x enkel,
2x dubbel)
De speeldagen
Woensdagmiddag, te weten 16, 23 en 30 september, 7 en 14 oktober.
De inhaaldagen zijn: 21 en 28 oktober ( 21 = herfstvakantie)
Zondagochtend, te weten 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober.
De inhaaldagen zijn: 25 oktober en 1 november. (18 + 25 = herfstvakantie)
Heb je zin om mee te doen, lever dan onderstaand briefje in bij Angelique Hijlkema of doe
het via de mail VOOR vrijdag 26 juni 2009.
Info bij: Angelique Hijlkema,
Burg. Bakhuizenlaan 37
tel: 509923
mail: angeliquehijlkema@kpnplanet.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik (naam) …………………………………………………………………….geef me op voor de
najaarscompetitie op (dag)……………………………………………….
(soort) mini,gemengd, jongens of meisjes………………………in de leeftijd
van………......................
Graag samen met:
……………………………………………………………………………………………………………
…….
Mijn e-mail is:………………………………………………….
Mijn telefoon is: ……………………………………………..
Handtekening ouders/verzorgers,
………………………………………………………………………..

