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JAARGANG 29 NUMMER 5 _ SEPTEMBER 2OO9
Ed Fallaux, Tuinderij 6,
2451 GE Leimuiden, tel. 0172-509988
E-mail: efallaux@live. nl

Secretaris
Veronic Verberne, Tuinderij 8,
245'l GE Leimuiden, tel. 01 72-507359
E-mail: veronic_v_@hotmail. com

Penningmeester
Frans Loos, Dennenlaaan 77,
2451 XN Leimuiden, tel. 0172-509896
E-mail: frans. loos@planet.nl

Van uw redacteur.........
Het Open Toernooi is weer achter de rug...............Wat was het druk
en wat was het een aantal dagen warm. . . . .. . .
Dat taatste mocht gelukkig de pret niet drukken, iedereen ging er voor!
Maar om op de been te blijven moest er veel gedronken worden
tijdens (maar ook na) de wedstrijd. Liters en liters water!
.

Jeugdcommissie
Roelof Achterveld, 01 7 2-507 877
E-mail: jeugdcommissie@tvleimuiden.nl

Barcommissie
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, lel. 017 1 -509377

Activiteitencom missie
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel. 0171-509377

Ledenadministratie
Robertie Vreeswijk, Westban 38,
2451 ZD Leimuiden, tel. 0172-509294

Redactie lnside
Oscar Franse, Leidsevaartlaan 31,
2465 BD Rijnsaterwoude , tel. 0172-509152
E-mail: o.franse@carcharias.net

Distributie lnside
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel" 0171-509377

Tennisschool
TennisSupport,
Vogellaan 73, 1422 WN Uithoorn
www.tennissuppoft. nl
E-mail: info@tennissupport.nl
ABN Amro: 51 .72.80.256

Clubgebouw
Beukenlaan 48,2451 ZE Leimuiden
tel. 0172-509'168

Verderop in dit blad vindt u een verslag en uitslagen van dit
evenement, maar ook op onze site www.tvleimuiden.nl kunt u een
aantal fantastische verhalen vinden geschreven door de meest
getalenteerde schrijver/verslaggever van onze vereniging! Ook staan
er vele fraaie foto's bij, gemaakt door de meest getalenteerde
fotograaf/fotograven van onze vereniging! Wat mogen we ons gelukkig
prijzen met deze leden.
Dan is het al weer september, rest ons alleen nog de mixed
clubkampioenschappen voor de senioren, waarvoor het
inschrijfformulier op blz.

Postadres

En voor de oudere jeugd en de jeugdige ouderen het Witte Sokken
toernooi!

Tennisvereniging Leimuiden
Postbus 61 ,2450 AB Leimuiden

Veel plezier!

Bankrelatie
Rabobank: '1277 .07 .689 |.n.v.
Penningmeester T.V. Leimuiden

Druk lnside
Pim Grafische Communicatie,
Langeweg 8, 237 1 EG Roelofarendsveen

Tel.07í-3316967
Het verenigingsjaar = kalenderiaar!
Opzeggen uitsluitend schriftelijk vóór
3'1 december bij de ledenadministratie.
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Van de Voorzitter
Wegens drukke bezigheden is onze voorzitter helaas niet in de gelegenheid geweest zijn kopij op tijd te produceren. Persoonlijk
neem ik hem dat niet kwalijk. Hij heeft de laatste maanden ontzettend veel tijd in onze vereniging gestoken. Namens hem (maar
hij zal dat later ongetwijfeld zelf ook doen) bedank ik alle commissieleden en vrijwilligers, die er voor gezorgd hebben dat ons
Open Toernooi wederom een fantastisch spektakel is worden.
Uw redacteur
(ter opvulling enkele fotos'van het OT)
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ZEER GESLAAGD RABO OPEN TOERNOOI VOOR 30 EN 50+
Met een record aantal inschrijvingen van 890 (2008 was ook
al een topjaar met 769) had de Open toernooicommissie de
zware taak om27Q (165) inschr4vingen niet in te delen. Er
zijn 343 (332) wedstrijden (waarvan 50+ I I 7(1 09)) gespeeld
met 10 en 2 opgaves. Gespeeld zijn 254 (234) sets 50+ en
498 (491) sets 30+ en2325 (2045) games 50+ en 30+ 4539
(4424) games.

niet door de halve finale gekomen om hun titel te verdedigen!!
Gert van Duijn en Stijn Luijben wonnen van Roy Mulder en
Bert Sedee. Niemand van hen kon het opbrengen de
prijsuitreiking bij te wonen. Niet op gerekend om finatist te
worden? Corine van der Waal en Winfred Roose (Lisse)
wonnen de GD 6 van Annette Bos (gaan we meer zien in
onze finales)en Henk Nijenhuijs (Langeraar).

De weergoden zijn ons zeer goed gezind geweest, waardoor
de terrassen overdag en 's avonds goed gevuld waren. Bij de
30+ í ronde in de hal en de 50+ traditioneel bijna, de finales
in de hal. De Lis heeft voortreffelkijk geanticipeerd op de
situatie bij ons. Dit jaar was deze hal in Lisse voor het eerst
onze uitwijk, prima bevallen. De banen waren continue bezet
tot laat in de avond door het volle wedstrijdprogramma. Toch
weer een perfecte week met zeer tevreden deelnemers.
De bondsgedelegeerde heeft een stressproofvan de
toernooicommissie uitgetest door met Nuon een lichtuitval te
regelen op donderdag en vrijdagavond. Donderdagavond
hebben we zogenaamde schaduwwedstrijden gespeeld bij
half licht. Vrijdagavond konden we na een uur weer spelen,
drie teams hadden voldoende geduld, 1 team heeft in
Langeraar de wedstrijd afgemaakt (waarvoor dank aan onze
collega's aldaar) en 1 team heeft zaterdagochtend om 9 uur
gespeeld. Dus weer niet uitslapen voor enkelen onder ons.
We willen als toernooicommissie toch nog eens benadrukken,
dat het toernooi een succes is doordat we naast een goede
planning en een strak schema in een geweldige entourage
werken, een mooi fleurig park, schoon, prima banen, een
goede keuken en een enthousiaste ploeg achter de bar. Top
dus weer voor al die vrijwilligers. Nieuwe mensen die taken
gaat overnemen van de "oude" garde zijn echter nog steeds
hard nodig. Bereid je voor op een aanzoek.

ln de DD 7 winnen lrene Kalkoven en Evelien Visser (vorig
jaar nog 2") van Janny Janssen en Carla Klein Rijpwetering)

Er waren spannende wedstrijden met veel 3 setters te zien,
vooral zondag (uitloop meer dan een ronde) en
maandagavond, 50% van de finales waren 3 setters.
Trots zijn we op ons half Leimuidense koppel llse Springvloed
TVWoubrugge en Mariska de Koning DD 5. Laatst
genoemde heeft haar titel in de DD 5 30+ geprolongeerd in
een 3 setter, Edith van Remundt en Joke Smit moesten weer
het hoofd buigen.
Ook Peter Tolen en (oude bekende) Emile Crama wonnen in
de HD 5 in een 3-setter 2-6,6-2,6-1 , vorig jaar was hij 2".
De gemengd dubbel 5 was spannend en werd voor de 1"
maal gewonnen door onze Mariska de Koning en John van
der meer TV Alkemade van Annette Bouwmeester+Danny
Loos, evenals vorig jaar 2e.

ln de 50+ DD 5 Heleen Hendriks-De Baar en Evelien
Walraven gewonnen van Henny Garbode en Henny Kok.
Voor de GD en HD hebben geen of onvoldoende

in een 3 setter.

ln de HD 7 moesten John van Egmond (oud lid van
Leimuiden) en Ron Boeff het hoofd buigen in een spannende
3 setter voor Patrick Boots en Marc van Houdt. De GD 7
waren Carolien van der Poel en Martijn Warmerdam
(Alkemade) te sterk voor Kees en Truus Leijten (Lisserbroek)
ln de DD I misten we Esther van der Meer (blessure) en
Danielle van Seggelen, hun 1" plaats in de DD I werd
overgenomen door onze eigen meiden Angelique Hylkema en
Brenda Muller tegen het koppel Britsemmer en de Knegt
(Tean Alphen). Bijna was het nog een Leimuidense finale
geworden met Colette Galesloot en Lisette van Steenbrugge,
maar die moesten stranden in de halve finale, volgend jaar
beter.

De HD I werd gewonnen door een half Leimuidens koppel
Arno van Witmarschen (speelt amper 1 jaar tennis) en zijn
maat Sjaak Schijff (Tean Alphen), (top hoor) van Surink en
Touwslager (TV Nieuw-Vennep) in een eveneens spannende
3 setter. De GD I werd gewonnen door Manuele van der
Horst (TV de Hout Alkmaar) en Theo Geelen (ANWB-Tennis
Leidschendam) in 3 sets van Yvonne Hogenboom en Edwin
Wubben (TC Rijpwetering).

inschrijvingen ontvangen.
DD 6 hier was de1" plaats voor Hanneke van Dorst en Ria
Runnenberg (vorig jaar 2") tegen Agnethe van der Goot en An
Volkers. HD 6 1e plaats Jan van de Linden en Ton meiland, 2"
plaats John Queijsen en Gerard Bos. ln de GD 6 moest John
Queisen met Marjanne Brouwer het onderspit delven tegen
Mariette Mulder en Hans Martens.
ln de DD7 waren de rollen omgedraaid t.o.v. vorig jaar, Joke
Klein en Amelie van de Meer werden dit jaar overtroefd door
Helen Kok en Hennie Koek. Onze Kees Schwab won met
Bert van der Meer de HD 7 van Flip Hoogervorst en Jan van
Smoorenburg. ln de GD 7 heeft lrene Eigenhuis met Nico
Koek de titel geprolongeerd tegen Annie Schiks en Jaap van
der Kolk.
ln de DD 8 was slechts 1 inschrijving. De GD I werden
gewonnen door Chiel en Marja van Rooij weer helemaal terug
op het podium, 2" plaats geprolongeerd Anneke en Leen
Schoenmaker (ons eigen Leimuidens koppel). De HD 8 was
een overwinning voor Rinus Bazuin en Aad Witteman 2"
plaats Eduard Warmendam en Peter Witteman.

ln de DD 6 wonnen Annette Bos en llonka Wijf,e (TC
Langeraar van het ervaren dubbel Helma van der Geest en
Helma Rotteveel. ln de HD 6 waren de gebroeders van Loon

Ruim 60 mensen schoven vrijdag aan voor een rijkelijk
voorziene dis met inmiddels prachtig weer, een mooie
afsluiting van een gezellig en sportief toernooi.
Om ca 15 uur keerde een ieder tevreden huiswaarts.
Al met al een toernooi waar we met genoegen op terug
kunnen zien, mede door de vele positieve reacties, die we
hebben mogen ontvangen.
De open toernooicommissie
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mixed dubbel clubkampioenschappen
Hier op de valreep nog even een reminder voor
bovengenoemd toernooi. Dat begint op zondagavond 6
september om 19.00 uur en duurt tot en met zondag 13
september.

Opgeven kan via rothe.spaarqaren@ziqqo.nl of via de
website van tvleimuiden.nl.
Vergeet niet je verhinderingen op te geven ( zo min mogelijk

Het is echt voor IEDEREEN leuk om mee te doen. Je wordt
ingedeeld naar niveau en in een poule, zodat je altijd een
aantal wedstrijden speelt.

De sluitingsdatum is zondag 30 augustus dus.
opschieten geblazen.

Bij genoeg aanmeldingen voor een 50+ categorie maken we
daar ook een aparte poule voor. Als 50+ kun je ook je

voorkeur aangeven om bij "alle leeftijden " mee te doen. Je
bent dus niet verplicht om in die categorie mee te doen.
Leeftijd, niveau en handicaps zijn geen excuus om niet mee
te doen dus...........beginners, gevorderden, vergevorderden,
supertalenten, veteranen, mannen en vrouwen.....MELDT U
AAN!

graag ).
.

.

... het is wel

Groeten
Thea Spaargaren namens de activiteitencommissie
P.S.
De zaterdag avond ( 12 september ) hoef je niet vrij te

houden.
Tenminste niet voor het toernooi, maar natuurlijk wel voor de
FEESTAVOND !!!!!

jaarlijkse

van de ledenadministratie
Het kan voorkomen dat je geboortedatum verkeerd vermeld
staat op je KNLTB-pas. Wil je dit even nakijken en als dit het
geval is, aan mij doorgeven (robertievreeswilk@casema.nl).
ledereen bedankt voor de moeite.

Op dit moment telt onze tennisvereniging 413 leden met de
volgende samenstelling: 19 mini's, 87 junioren en 307
senioren. Dat is een mooi resultaat, het gaat dus goed met
onze tennisvereniging mede dankzij de inspanningen van
veel leden!

Als je een nieuwe (recente, mooie) pasfoto op je KNLTB-pas
wilt hebben, doe die foto (met je naam er op in een envelopje)
in december bij mij (Westban 38) even in de brievenbus.
Dan krijg je voor het volgend seizoen een frisse nieuwe pas.

Robertie Vreeswijk

de competiti e 2010
Aan de seniorleden van tennisvereniging Leimuiden,

* ln de recreantencompetitie op maandag tot en met

Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om zich in te
schrijven voor de tenniscompetitie (zie inschrijfformulier).
Vooral op de zondag is er nog volop ruimte voor nieuwe
teams.
De competitie begint maandag 5 april

* Nog een nieuwigheid is dat op de wedstrijdformulieren in de

Maar vooraf enkele belangrijke opmerkingen:
Het kan zijn dat er meer aanmeldingen van teams komen dan
dat we kunnen plaatsen. Daarom heeft de T.C. het recht om
teams niet te laten deelnemen aan een bepaalde competitie.
Hier bij denken we aan teams waarvan de leden 2 keer per
week in een of andere vorm van de competitie deelnemen.
Daarom gaan we eerst alle teams een keer indelen. En
vervolgens gaan we kijken op welke dagen er nog plek is, om
die dagen eventueel op te vullen met teams die 2 keer
spelen.
Natuurlijk informeren we de teams van te voren wat we
besloten hebben.
Dit punt is ook op de ledenvergadering aan de orde geweest.
En daardoor krijgen nieuwe leden ook de kans om aan de
competitie deel te nemen.
Een andere punt dat ik aan de orde wil stellen is:

donderdag (HAR-DAR-DOR) zullen voortaan 7 speeldagen
gespeeld worden.

recreantencompetitie voortaan niet alleen de einduitslag moet
worden vermeld, maar ook de namen van de spelers. De
behaalde resultaten zullen als gevolg daarvan ook meetellen
in het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS), waarmee de
KNLTB de ranking bepaalt van de leden.
Vermeld bij inschrijving duidelijk, aan welke competitievorm je
deelneemt en voor welke dag.
Je krijgt bericht terug als je ingeschreven hebt.
Telefoonnummers Technische Commissie:
0172-507476 06-10064456
Landelijke Gerda
competitie Verberne
0172-507180 06-13374417
competitie Dautzenberg
0172-509902 0613264368
competitie Straathof
Veel tennisplezier (vervolg blz.9)

District Harry
Recreatie Ans

De Technische Commissie
Ans-Gerda-HarrY

BERICHTEN UIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Als jullie dit lezen zijn we druk bezig met het laatste week-toernooi van dit seizoen. De
mixed dubbel clubkampioenschappen zijn in volle gang met als klapstuk op
zaterdagavond 12 september de FEESTAVOND.
Hier worden alle kampioenen ( senioren ) van de competitie in de bloemetjes gezet en
verder is het gewoon feest.

Wij sluiten het seizoen elk jaar af met

een slottoernooi. Dat is dit

jaar op vrijdagavond

2

oktober vanaf 20.00 uur.
We sluiten dit keer af met een 6'handicap". Op elke baan krijg je een andere handicap.
Hoe en wat precies zullen wij pas op de avond zelf prijsgeven, maar het belooft wel leuk
te worden.
We willen graag ongeveer weten hoeveel mensen we kunnen venrachten dus mag je je
hiervoor opgeven via de gebruikelijke kanalen.
Gewoon even een belletje naar Thea (509377 ), een brie$e in de brievenbus op
Esdoornlaan 5, via de mail rothe.spaa{saren@.zigqp.nl of via de website van
fuleimuiden.
Nou mogelijkheden genoeg zou ik zo zeggen dus ik zie alle aanmeldingen wel op me
aÍkomen.
Thea Spaargaren namens de Activiteitencommissie.

Hierbij

geef

ik mij op voor het slottoernooi op 2 oktober aanvang 20.00 uur:

Naam

telefoonnummer
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INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIE 2O1O
(via email heeft onze voorkeur: hpd.daulzenberq@ziqqo.nl

dhr./mevr....
Individueel: Tel.nr...

)

...... Schrijft zich - (het voltallige team) - in
....Speelsterkte: .../...Emailadres:...

Team: captain:.

Naam:...

.............Tel.nr.........

.......Speelsterkte:.../....

lk schrijf me (mijn team) in voor de volgende competitievorm:

Maak hierbij een keuze uit bijgevoegde mogelijkheden. (zie elders in dit blad)

lndien U op de reserve lijst geplaatst wil worden, dan kan dat ook.
Dhr/mevr... ......wi| als reserye speler opgesteld worden.
En mijn emailadres is: _
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.
email heeft onze
Gaarne voor 15 oktober inleveren

Tel0172 507'180
teamaanmelding(Minimaal 4 personen) gaan wij ervan uit dat

van alle opgegeven
leden. Een team terugtrekken uit de competitie kost de vereniging een boete! Deze boete is voor rekening van het team
Bij een

Getekend:

landelijke com petitie zondag
I

a.

f.

nsc h rijf m oge I ij kh ed en :

Gemengde Competitie: De laagste klasse is de zevende
klasse. Per wedstrijddag worden acht partijen gespeeld, te
weten: twee damesenkel- en twee herenenkelspelen, een
dames- en een herendubbelspel en twee

..

gemengddubbelspelen.
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 zijnvóór 1 januari 1974. Hierop is
geen dispensatie mogelijk. Per wedstrijddag worden vijf
partijen gespeeld, te weten: een dames- en een
herenenkelspel, een dames- en een herendubbelspel en een
gemengddubbelspel.
Heren 35+ competitie: De laagste klasse is de vierde
klasse. Deelname is alleen mogelijk vóór die spelers die
geboren zijn voor 1 januari í974. Hierop is geen dispensatie
mogelijk. Het aantal te spelen partijen per wedstrijddag is
zes, te weten: vier enkelspelen en twee dubbelspelen.l
Damesdubbel 45+ competitie: ln 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

s.

h.

kan een nadere splitsing in klassen worden gemaakt.
Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren
zi4nvóór l 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: ln 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
zijnvóór I 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: ln 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 I 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.
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GOMPETITIEVORMEN DISTRICT LEIDEN
ln 20í 0 wordt er gespeeld in de volgende competitievormen:
Gemengd senioren zaterdag
ln de gemengde competitievormen worden 5 partijen per
competitiewedstrijd gespeeld, 1 damesenkel, t herenenkel, 1
damesdubbel, I herendubbel en 1 gemengd dubbel.
Veteranen Gemengd Dubbel 45+ zaterdag
Elke wedstrryd bestaat uit t herendubbel, í damesdubbel en 2
gemengd dubbelspelen, waaryoor tenminste nodig 2 dames
en 2 heren die in twee spelsoorten mogen spelen, maar niet
in twee dezelfde spelsoorten. Deelname: geboren in 1963 oÍ
eerder.

Dames zaterdag
ln de damescompetitie worden 2 enkelspelen en 3
dubbelspelen per competitiewedstrijd gespeeld.
Heren zaterdag
ln de herencompetitie worden 6 partijen per
competitiewedstrijd gespeeld, 4 enkelspelen en 2

Veteranen Heren Dubbel 45+
Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbelspelen, waarvoor nodig ten
minste 4 heren die in één wedstrijd 2 partijen mogen spelen.
Deelname: geboren in 1963 of eerder.

Dames

d

istrictscompetitie

Dames maandag
ln de damescompetitie worden 2 enkelspelen en 3
dubbelspelen per competitiewedstrijd gespeeld.
Dames (2 dubbels) maandag
ln 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.

dubbelspelen.

Recreatie pompetitie (HAR / DAR / DOR
I

verlengd tot maximaal 5 minuten en resteert een zuivere
wedstrijdtijd van 60 minuten..
De heren 55+ competitie, is op donderdagmiddag

Dames Ochtend Recreatiecompetitie
- Speeldagen: dinsdag, woensdag en donderdag
Heren Avond Recreatiecompetitie
- Speeldagen: maandag, dinsdag en donderdag
Dames Avond Recreatiecompetitie
- Speeldagen: maandag en woensdag
.
Aan het Recreatietennis mag slechts worden
deelgenomen door senioren met de speelsterkte 9, 8 en 7.
.- Een team bestaat uit 2 dubbels (A en B). Er worden
per dubbel I partij van een uur gespeeld.

a

Noteer alvast in je agenda:
De competitiedagen en de inhaaldagen.
Ze staan elders in dit blad.!
Mocht je meedoen aan de competitie, meld je dan z"s.m. aan,
vooll5 oktober 2009. Wij bellen U niet op.

Een partij duurt 60 minuten (inclusief 5 minuten

inspeeltijd). ln onderling overleg kan de inspeeltijd worden

* 30-apr:

vrijwillige inhaaldag

*3Um8mei

vrijwillige inhaaldagen

Pasen: 4 en S-apr

Data regiokampioenschap **:

Zaterdag 12 juni (bij inhaal zondag 1 3 juni)

Koninginnedag: 30-apr

Data landskampioenschappen:

1e ronde op: zaterdag 19juni

Hemelvaart: í3-mei

Finales: za 26 en zo 27 juni

Pinksteren: 23 en 24mei

@)

** Opmerking
De regiokampioenschappen zijn op zaterdag 12 juni. Voor de zaterdaq reqio hoofdklasse heren en qemenqd wordt op
zaterdag 22 mei (zalerdag vóór Pinsteren) de 6e speelronde gespeeld en de 7e (en laatste) speeldag op zaterdag 29 mei
(met evt een inhaal op zaterdag 5 juni)

11
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De najaarscompetitie
Competitie-uitvoering: Najaarscompetitie Noordwest 2009

Dit jaar doen er 6 teams aan de najaarscompetitie mee. Dat zijn 3 senioren en 3 jeugdteams
Op de volgende dagen zijn de wedstrijden gepland
Woensdag en zondag speelt de jeugd. Op zaterdag spelen de senioren.
De juiste tijd is momenteel nog niet bekend.
zê staan binnenkort op de website vande KNLTB
nr.
teams
Dao
datum
LEIMUIDEN 1-BENTHUIZEN 2
0466
I 6-09-2009
Woensdao
LEIMUIDEN 1-TEHADO í
í 9-09-200
0í 68
Zalerdaq
LEIMUIDEN í-MERENWIJK 1
0563
20-09-2009
Zondag
LEIMUIDEN 1 -JONKERSPARK 1
0304
23-09-2009
Woensdao
0066
LEIMUIDEN 1-TER AAR 2
26-09-2009
Zalerdaq
0304
LEIMUIDEN í-BOLLENPARK 1
30-09-2009
Woensdaq
0066
LEIMUIDEN 1-NIEUWVEEN 2
03-1 0-2009
Zalerdag
0167
LEIMUIDEN 2-JONKERSPARK 2
03-1 0-2009
Zaterdao
07-1 0-2009
0304
LEIMUIDEN í-ROOMBURG 2
Woensdaq
0167
LEIMUIDEN 2-HAZERSWOUDE 1
1 0-í 0-2009
Zalerdag
LEIMUIDEN 1-DE MUNNIK í
0066
1 0-1 0-2009
Zalerdao
0168
LEIMUIDEN 1 -MERENWIJK 1
17-10-2009
Zaierdaq
LEIMUIDEN í-ROOMBURG 1
í 8-1 0-2009
0563
Zondao
We wensen iedereen veel plezler en hopen dat het weer een beetie meewerkt, want het park blijft dan open tot zondag
oktober
Op die dagen kunnen jullie je favoriete teams dan aanmoedigen.

Nog een paar foto's gemaakt tijdens de finaledag van het Open Toernooi. Alle experts waren aanwezig en zaten op de diverse
terrassen aandachtig naar de wedstrijden te kijken.
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VOORJAARSCOM PETITI E J EUG D
De laatste maanden van het tennisseizoen zijn aangebroken
en ik hoop dat jullie nog lekker kunnen tennissen deze laatste
weken. Sommige kinderen zijn nog aan het meedoen met de
najaarscompetitie succes daarmee! !
!

Het lijkt misschien een beetje vroeg maar jullie kunnen vanaf
nu alweer inschrijven voor de VOORJAARSCOMPETITIE.
Deze begint begin april 2010 en is ongeveer 7 keer een
gezellige wedstrijd spelen tegen andere verenigingen. Jullie
kunnen kiezen uit de woensdagmiddag, vrijdagmiddag,
zaterdagochtend en eventueel de zondag (landelijk, alleen 13
jaar en ouder). Op woensdag en vrijdag wordt gespeeld op
tijd (elke enkel en dubbel
duurt een half uur), in het
weekend zijn het hele
wedstrijden (data zie elders
in de lnside)
Een team bestaat uit
minimaal 4 personen maar
dat mogen er ook 5 of 6 zijn,

Deze foto is gemaakt tijdens het junior-senior toernooi

dan kun je alleen minder
i.-.:
spelen. Éen team kan
jongens hebben, alleen
meisjes of jongens en
meisjes. De helft van de
wedstrijden zijn thuis en de
helft uit. Je hoeft echt niet
super goed te zijn om zo'n
wedstrijd te spelen. De
KNLTB probeert zoveel mogelijk in te delen op niveau.

alleen

Dus zoek wat vrienden of vriendinnen op waarmee je het leuk
vind om te spelen. En als je niemand weet, dan kun je je ook
alleen opgeven en dan ga ik proberen om iemand te vinden.
Als je je opgeeft moet je wel alle keren kunnen of je moet een
groter team hebben, zodat je een reserve hebt.
!
Denk erwel om de

g!

Voor informatie: angeliquehijlkema@kpnplanet. nl Burg.
Bakhuizenlaan 37, Tel: 509923

en deze tijdens de enkel kampioenschappen
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jeugd 2010

lk geef mij op voor de volgende competitie (aankruisen/omcirkelen)

-

Minitennis jongens/meisjes/gemengd Um
Woensdagmiddag í3.30 - í4.30 uur

8

jaar

Elk kind speelt een enkel van 30 min. (2 kinderen per baan)

-

Jongens/Meisjes/Gemengd

Woensdagmiddag í4:30

-

-

Jongens/Meisjes/Gemengd

Um í0 iaar, Um 12 iaar

í6:30

Um 17 jaar

Woensdagmiddag 16:30 - 18:30 of Vrijdagmiddag 16:30

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

-

-

18:30

Jongens/Meisjes/Gemengd Um 17 jaar
Zaterdagochtend 8.30 uur (beperkt aantal teams mogelijk!)

Er worden bij een jongens/meisjesteam vier enkelspelen en twee dubbelspelen gespeeld" Bij een gemengd team:
meisjesenkel, 1 jongensdubbel, 1 meisjesdubbel, '1 gemengd dubbel.

-

1

jongensenkel,

1

Eventueel zondagcompetitie. lnfo is nog niet aanwezig

Het is nog niet zeker of dit doorgaat daar zijn we nog mee bezig. Bij interesse mail of bel mij.

Naam:...

... ..... Speelsterkte:........

Namen eventuele teamgenoten:

Telefoonnummer:...... ...
E-mail:...

Mijn vader/moeder

..........

...wil wel thuisvader/moeder zijn. Deze is captain van het team en is de

thuiswedstrijden altijd aanwezig. De andere ouders rijden de uitwedstrijden. HijlZij is het aanspreekpunt voor
ondergetekende.

lnleveren voor 1 november!!!!!! Bij Angelique Hijlkema

Burg. Bakhuizenlaan 37 of via de mail.
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