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VOOR 22:00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS
GRATIS RETOURNEREN & OMRUILEN

OFFICIAL SUPPLIER KNLTB

GROOTSTE ONLINE 
TENNISSHOP VAN DE BENELUX

TROTSE PARTNER VAN KLTV KROMMENIE

Heb je plannen om je huis te verkopen? Ga dan in zee met jouw sponsor
Bert van Vulpen makelaars + hypotheken en verdien 100 euro voor de club! 
Maak een afspraak via bertvanvulpen.nl/kltv en pak dat extraatje voor KLTV.

Bert van Vulpen, de makelaar waar je mee scoort!

Ga naar bertvanvulpen.nl/kltv

Sla nu je slag!

Je huis
verkopen
én je club
steunen?

075-6472050
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Zomerperiode
De zomer is weer voorbij en wat was het toch 
prachtig weer in de Nederland. Perfect weer 
voor tennis en padel, met soms tropische tem-
peraturen. Het Padelbouw Open Padeltoer-
nooi  en het van Vulpen Lobbietoernooi wa-
ren beiden een succes. Veel deelnemers, mooi 
weer, leuke en gezellige avonden. Kortom, het 
was genieten deze zomer. Helaas nam een 
zeer grote groep ervaren commissieleden ook 
afscheid tijdens het Lobbietoernooi. Sommi-
gen zaten al meer dan 13 jaar in de commissie! 
Heel veel dank voor jullie inzet de afgelopen 
jaren!

Nieuwe trainers
Omdat Auke de Boer is gestopt bij KLTV zijn we 
op zoek gegaan naar een nieuwe trainer. Deze 
hebben we gevonden in de persoon van Si-
mon Prins voor tennis. Simon is ondertussen 
gestart en neemt samen met Merel van Herp 
de tennistrainingen voor zijn rekening. Simon 
is een oude bekende van KLTV, 13 jaar geleden 
nam hij bij ons afscheid als trainer nu  gaat hij 
bij ons weer aan de slag. Ik heb er alle vertrou-
wen in, veel succes Simon! Voor de padeltrai-
ningen is de padelcommissie nog druk aan de 
slag om  vervanging te regelen voor Auke. Paul 
Strating en Tess Hooijschuur nemen al wat 
trainingen voor hun rekening, maar vanwege 
de grote vraag moet daar nog een trainer bij. 
Zodra hier meer nieuws over is dan hoort u dit 
via de gebruikelijke weg.

Ledengroei door het dak
Ongetwijfeld zult u gemerkt hebben dat het 
een stuk drukker op het park is dan enkele ja-
ren geleden. We zijn de afgelopen jaren dan 
ook flink in ledenaantal gegroeid. Inmiddels 
staat de teller op 872 !! leden (incl. 125 zomer-
leden). Op 1 januari 2020 waren dit er nog 517. 
Dit betekent dat we in 2,5 jaar tijd met ruim 
300 leden gegroeid zijn. Fantastisch natuur-
lijk, maar dit geeft ook gelijk stof tot naden-
ken over hoe nu verder. We zijn erg benieuwd 
hoeveel zomerleden er gaan blijven en wat we 
gaan merken van de ontwikkelingen van pa-
delbanen om ons heen (indoorbanen in Uit-
geest/Heiloo, buitenbanen in Zaandam). In 
het eerste kwartaal van 2023 gaan we kijken 
waar we staan met het ledenaantal en vervol-
gens zullen we dan besluiten moeten nemen. 
Denk hierbij aan evt uitbreiding van nog 1 pa-
delbaan (afhankelijk van de financiele moge-
lijkheden) of een ledenstop. Ik ben inmiddels 
in gesprek met een aantal studenten van de 
HvA Sportmanagement die dit vraagstuk voor 
ons gaan onderzoeken. Ik ben benieuwd wat 
daar uitkomt. Tijdens de ALV van 2023 hoop ik 
u hierover te kunnen informeren.

Overig nieuws
De beamer had het begeven in de kantine 
waardoor we genoodzaakt waren een nieuw 
scherm aan te schaffen. Inmiddels hangt het 
nieuwe LCD scherm in de kantine wat door 
Herman Heijne in samenwerking met Paul van 
Kuik is geïnstalleerd. Dank mannen! 

Van de Voorzitter
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Er heeft zich een groep leden aangemeld die 
een feestcommissie willen gaan vormen. Erg 
leuk initiatief, wat met veel enthousiasme is 
ontvangen bij het bestuur. Binnenkort hoort 
u meer hierover en laat die gezellige feesten 
maar komen!

Het slot van de kantine heeft het begeven en 
zal binnenkort worden vervangen. Het is nog-
al een bijzonder slot wat gekoppeld is aan het 
alarmsysteem en daarom heeft het herstel 
hiervan een wat langere doorlooptijd. Tot die 
tijd wordt het slot van de trainers gebruikt om 
de Lobbie af te sluiten en geldt er een apart 
afsluitprotocol. De bardienst wordt hiervan 
door de kantinecommissie op de hoogte ge-
bracht.

Aandachtspunten
Graag vraag ik nog even uw aandacht voor de 
volgende punten:
• Er staan speciale containers op het park 

voor statiegeld flessen (deze hebben een 
speciale sticker). Wilt u daar alleen statie-
geldflessen indoen en geen ander afval?!

• De tennisbanen worden na gebruik steeds 
netjes geveegd, maar de padelbanen niet. 
Het is echter beter om ook de padelbanen 
regelmatig te vegen. Wanneer er na u dus 
geen spelers meer komen, dan graag de 
padelbanen vegen!

• Regelmatig wordt er na het spelen bij de 
padelbanen (tijdens competitie en toer-

nooien) glaswerk en afval achtergelaten. 
Wilt u na het spelen nog even goed kijken 
of er zaken zijn die meekunnen naar de 
kantine?!

• Zoals bekend is Robert Melgerd gestopt 
als penningmeester. We zijn nog steeds 
op zoek naar een vervanger. Heeft u zelf 
belangstelling of weet u nog iemand, dan 
hoor ik dat graag! Mailen mag naar voorzit-
ter@kltv-krommenie.nl.

• U heeft vast het mooie bord van de Club 
van 100 zien hangen in de kantine. Hier 
zijn nog een paar plekken leeg. Dus wilt 
u toetreden tot de club van 100 en uw 
naam op het bord hebben, mail dan naar  
penningmeester@kltv-krommenie.nl.

Ondertussen is de najaarscompetitie padel en 
tennis in volle gang. Hopelijk is het weer zo-
danig dat er lekker gespeeld kan worden. Ik 
wens alle teams veel succes. Daarnaast wens 
ik u de komende tijd in elk geval veel tennis & 
padelplezier en hoop dat u gezond blijft. Pas 
een beetje op uzelf en hopelijk tot zeer spoe-
dig bij KLTV!

Mark Sijthoff
Voorzitter KLTV
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Castricum: 0251 655086                         Zaandam: 075 6510610

‘Het team staat
 als een huis’

U zit zeker bij HVM&S

www.hvms.nl

Noorderhoofdstraat 69  Krommenie
T: 075.6283477 

 Open: 
Dinsdag t/m Zaterdag 

Maandag gesloten

Fietskleding

accessoires

E-Bikes

Ebike Service Centre

www.bosenolgers.nl
www.bosenolgers.nl

Sportieve 
fietsers 
vinden 
snel de 

weg naar 
mooi 

materiaal!

Hier uw advertentie?

Neem contact op met ons
secretariaat.

secretariaat@kltv-krommenie.nl
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Colofon
Adres
Rosariumlaan 47
1561 SX Krommenie
Postbus 241
1560 AE Krommenie
 
Rekeningnummers 
NL63RABO0333901827
NL85INGB0004319064

Redactie
Robert Berkeley en Eelco Klene
redactie.setzetsels@kpnmail.nl

Sponsor- en advertentiemogelijkheden
Danielle Sluijter
secretariaat@kltv-krommenie.nl

Vormgeving
www.designchap.nl

Foto’s
Onno Boermeester en KLTV
Enkele exemplaren liggen in de lobbie.
Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar. 

Contact

Voorzitter
voorzitter@kltv-krommenie.nl

Secretariaat
secretariaat@kltv-krommenie.nl

Penningmeester
penningmeester@kltv-krommenie.nl

Ledenadministratie
ledenadm@kltv-krommenie.nl

Kantinecommissie
kantine@kltv-krommenie.nl

Technische Commissie
vcl.tc@kltv-krommenie.nl

Toernooicommissie
toernooicommissie@kltv-krommenie.nl

Padelcommissie
padelcommissie@kltv-krommenie.nl

Jeugdcommissie
kltv-jc@live.nl

Trainers
trainers@kltv-krommenie.nl

Lobbiecommissie
info@lobbietoernooi.nl

Vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@kltv-krommenie.nl

Archief: www.kltv-krommenie.nl
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"The Big Four"

Richard klikte af en aan

En ze bleven maar zoet...
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Lobbietoernooi 1971

Lachende Ansje

Jan Neefkes filmde alles

Kampioen en gepromoveerd

Mevr. Bennema in vorm
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Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -

SMIT SPORT TROFEEËN

STANDAARDS

MEDAILLES

BEKERS

VANEN

ERELINTEN

TEGELS

1531 HT Wormer
 Dorpstraat 238

Tel. 075 631 23 13
Fax 075 670 38 79

Rosariumplein 14
1561 DX Krommenie
Tel.: 075 628 72 93

info@smitwormer.nl

Tel. 075 6288916

Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -

J & R Fashion
Zuiderhoofdstraat 46
1561 AN Krommenie

   

  

 Jacob & Marijke van Luit
06 42721326 / 020 634 13 81

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

INTERIEUR | MEUBELS |  RENOVATIE | NIEUWBOUW

06 155 242 42   
info@nobbyroth.nl

www.janetmodes.nl

Mode voor elk moment.

Kantoor Wormerveer: 
Samsonweg 64 

1521 RM Wormerveer 
tel: 075 - 616 7450 

website: www.jvgadministratie.nl 
e-mail: jan@jvgadministratie.nl 

Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen! 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

� Verzorgen van de financiële administratie; 

� Samenstellen van de jaarrekening; 

� Opstellen van een tussentijdse financiële overzichten; 

� Verzorgen van belastingaangiften. 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

T: 075-6210702
E: fysiotherapie@fitkrommenie.nl

I:  www.fitkrommenie.nl

- willemsschoonmaakdiensten.nl

Vestigingsadres Zienlaan 4, 1911 TR, Postadres Hoogdorperweg 33, 1965 NB Heemskerk, tel 0251-310155
www.sportcentrum-uitgeest.nl  e-mail:info@sportcentrum-uitgeest.nl

HET ADRES OM IN DE WINTER TE TENNISSEN

De diverse mogelijkheden zijn:
● Huren van een tennisbaan gedurende de winterperiode.

● Diverse competities dames en heren (enkel, dubbel en koppel).
● Koppelcompetitie op zondagmiddag 6 x per winterseizoen 1,15 uur spelen.

● Op ZATERDAGAVOND uw eigen toernooi in één of twee hallen.
● Een sporthal voor o.a. Voetbal, badminton, basketbal, korfbal en volleybal.

● Zaal met 7 dartbanen ( Jeugddartvereniging de Wolves)
● 2 squashbanen

● Zaal met 2 biljarts
Wij ontmoeten U graag in SPORT- en TENNISCENTRUM UITGEEST

Zuiderhoofdstraat 50, Krommenie
Tel.: 075 - 622 36 66
Fax: 075 - 622 36 65

Mail@sportenvrijtijd.nl
www.sportenvrijetijd.nl

• Rackets van Prince, Wilson en Dunlop • Schoenen voor kunstgras, 
frenchcourt en gravel • Tenniskleding van Mexx, K.Swiss, Nike en Asics. • 

Bespanningen vanaf € 12,- diverse racketgrips, klaar terwijl u wacht, 
drukloze en gas gevulde ballen, trillinsdempers, balclips en rugzakken 

etc. etc. etc.

Sport en Vrije Tijd
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Slijterij Drinks & Gifts
Voor al uw wijnen, speciaalbieren, gedestilleerd en

kado artikelen.
Bij ons wordt er net iets meer aandacht besteed aan uw

geschenken.

Verhuur van thuistaps, glaswerk en statafels voor uw
feesten en partijen.

Tevens bezorgen wij in Krommenie en Assendelft

Internet: www.drinks-gifts.nl
Email: info@drinks-gifts.nl

Telefoon: 075-6405179

Hans Knijnenberg
W O N I N G -  E N  P R O J E C T S T O F F E E R D E R

Voor :
Lamellen • Tapijten •  Vinyls

Rails •  Ondervloeren • Egalisatie 
vrijblijvende prijsopgave 

Eikenlaan 60 • 1561 CE Krommenie
Telefoon 075 - 621 72 74

Voor:
Lamellen • Tapijten • Vinyls

Rails • Ondervloeren • Egalisatie • PVC
Vrijblijvende prijsopgave

Eikenlaan 60 • 1561 CE Krommenie
Telfoon 06 - 53 83 91 76

Hier uw advertentie?

Neem contact op met ons
secretariaat.

secretariaat@kltv-krommenie.nl
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MODE DIE VOELT WAT JE BEDOELT

Dat staat je goed!
Dat trek(t) je aan!

Zuiderhoofdstraat 78
Krommenie

M&O  Techn iek

M&O  Techn iek

Eendrachtstraat 25 1531 DT Wormer

Tel. 075 - 642 00 50 Fax 075 - 642 00 49

e-mail: baderie@mo-techniek.nl

internetadres: www.mo-techniek.nl

Telefoon 075 - 640 39 51 

Fax 075 - 640 39 52 

Rosariumplein 4, Krommenie 

Nu ook winkel in Winkelcentrum ‘de Saen’ Kaaijkhof 30 
Saendelft-west

0800-0242000
KEPLERSTRAAT 3 • HEERUGOWAARD • WWW.ATTACK.NL

BEL GRATIS:

(
)

KANG WAH

1e klas bediening  , origineel Chinees
eten uit Hong Kong , door chefkok

met 30 jaar ervaring.

Dagelijks geopend
van 11.00 - 22.00 uur
Dinsdag zijn wij gesloten

behalve op feestdagen

Rosariumplein 10-11
1561 DX Krommenie

Tel.: 075 - 628 52 32

KANTONESE EN SZECHUAN
SPECIALITEITEN

����������������������������

���������������������
���� �	��������������

SAMEN HOUDEN
WE HET

ONGEDIERTEVRIJ!

TEL 085 0218972  EMAIL INFO@ATTACK.NL

WWW.ATTACK.NL
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Tekst: Robert Berkeley

Alles is een vraag
In 59 seconden

Het wordt de hoogste tijd voor weer een pub-
quiz bij KLTV! In maart 2017 organiseerde ik 
met een vriendengroep de eerste aflevering 
in een bomvolle kantine. Het winnende team, 
de ‘dikke duiven’, stond het jaar erop klaar met 
hun quiz toen de elektriciteit in Krommenie 
uitviel. Met enig uitstel was in 2019 hun quiz 
ook een groot succes en gingen Han en Bert 
aan de slag voor editie drie, maar helaas… co-
rona kwam en tot overmaat van ramp was de 
quiz die de mannen klaar hadden staan in co-
ronatijd opeens verdwenen van de laptop.

Hoogste tijd voor weer een quizavond, roep ik 
te pas en te onpas in de rondte als ik op de 
club ben. Met mijn ‘groepie’ ben ik alweer een 
tijdje terug begonnen met het samenstellen 
van een quiz. Want meedoen aan zo’n quiz is 
leuk, maar zelf een quiz bedenken is nóg leu-
ker (vinden wij, sommige mensen vinden dat 
vreselijk). Er zit overigens wel één groot nadeel 
aan…

Eenmaal in de quiz-bedenk-modus, sta je com-
pleet anders in het leven. Waar je ook bent en 
met wie, wat je ook doet, álles is een vraag. 
Dat begint als ’s ochtends de wekkerradio af-
gaat. Hoe heet dit nummer? Wie is de artiest? 
Ik draai me nog een keer om op mijn kussen 
waar ganzenveren in zitten en denk: wat is 
zwaarder, een kilo veren of een kilo bakstenen? 
Als ik een broodje eet denk ik terug aan onze 
vorige quiz (de brood-proef-vraag) en tijdens 
het tandenpoetsen schiet door mijn hoofd de 
quizvraag: noem tien merken tandpasta.

Zo gaat het dus de hele dag door, ook op de 
club. Ik kom het park op rijden, zie de tennis-
baan voor me en denk: wat zijn de afmetingen 

van zo’n baan? Hoe zwaar is een tennisbal? 
Van welk merk worden wereldwijd de meeste 
tennisrackets verkocht? Wie was de nummer 
één van de wereld bij de mannen en de vrou-
wen in oktober 2002? Hoe heet het kindje van 
Kiki Bertens? Waar komt de naam Botic van-
daan? Random tennisvragen schieten door 
mijn hoofd en nadat ik mijn fiets op slot heb 
gezet vlucht ik richting de padelbanen in de 
hoop dat het daar minder erg wordt…

Helaas niet. Lotus Carels en Esther van den 
Berg staan te dubbelen (Welke kleur heeft de 
waterplant lotus? Uit welk land komt het auto-
merk Lotus? Wat is de hoogste berg in Neder-
land? En in Europa? En in de wereld? Padel, in 
welk land en jaar is dat ook alweer ontstaan? 
En in welke maand van welk jaar zijn ze hier 
bij KLTV geopend? Snel kijk ik weer weg van 
de padelbaan en zie ik George van de onder-
houdsploeg aan het werk. George, George 
Harrison, The Beatles; waarom speelden The 
Beatles als ze op tournee waren nooit bridge, 
poker of klaverjassen? (Paul McKaartnie)

’s Avonds dodelijk vermoeid naar bed, waar ik 
nog uren allerlei vragen lig te bedenken. Voor 
ik het weet gaat de wekkerradio alweer af en 
begint het hele riedeltje opnieuw. En dat nu al 
enkele jaren, want al vóór coronatijd hadden 
we bedacht dat we wel weer eens een quiz 
konden gaan organiseren. Kortom: de hoog-
ste tijd om een datum te prikken! Liefst zo snel 
mogelijk, kan ik daarna hopelijk éindelijk weer 
relaxen en mijn vraag-loze bestaan van vroe-
ger oppakken.
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IN MEMORIAM

Deze zomer heeft KLTV afscheid moeten ne-
men van een markant en geliefd erelid van de 
vereniging. Klim Oostveen overleed op 29 juni 
op 77-jarige leeftijd. ‘Als het leven niet meer 
gaat zoals gehoopt, komt de tijd dat het einde 
goed is’, waren de mooie woorden in de rouw-
kaart.

“Klim? Een fijne vent”, typeert Dick Hart in de 
kantine zijn leeftijdsgenoot. “Ik ken hem al van 
jongs af aan, net als zijn vrouw Jos met wie ik 
op de Mulo zat. KLTV bestond toen nog niet, 
er liepen op deze plek koeien. Wij kwamen er 
al wel, gingen hier met motors crossen en die 
konden we bij Klim in de schuur stallen.”

Vanaf het prille begin van de tennisclub, opge-
richt in april 1965, waren Klim en Dick erbij be-
trokken. Hetzelfde gold voor Joop Knijnenberg 
(87) en Theo Kerssens (83), deze dinsdagoch-
tend ook in De Lobbie aanwezig tijdens de we-
kelijkse tennisochtend van de ‘krasse knarren’. 
Daar is Klim nooit bij aangesloten, die tenniste 
met de vaste groep op donderdagavond. De 
mannen zaten wel gezamenlijk in het bestuur, 
waarvan Klim enkele jaren als voorzitter. “Wij 
waren met nog een aantal leden de voorstu-
wers van deze vereniging”, zegt Theo, die 17 
jaar in de onderhoudscommissie zat waarvan 
zeven jaar als voorzitter.

“Mijn jongste zoon heet ook Clim. Maar wel 
met een C, vanwege zijn grootvader Cornelis”, 
lacht Joop. Over Klim Oostveen zegt hij: “Een 
gezellige jongen, met een bijzondere uitstra-
ling.” Dat beaamt Theo: “Hij hield van een bor-
rel en hij had zijn streken, maar bij mij kon hij 
niet verkeerd doen. Wij kenden elkaar goed, 
ook buiten het tennis om want we werkten al-
lebei bij een papierhandel waardoor we zake-
lijk ook met elkaar te maken hadden. Zakelijk 
was Klim erg goed.”

Dat kwam van pas in 1985, toen er bij KLTV 
een grondige renovatie van het tennispark 
kwam. Klim leidde die ‘operatie’ van oktober 
1985 tot en met maart 1986. Eigenlijk ging al-
les op de schop: nieuwe banen, hekwerk en 
drainage, moderne (voor die tijd) sproei-instal-
latie en verlichting, aanleg van paden, terras-
sen, riolering en bestrating. “Klim was zelf niet 
supertechnisch, maar hij wist enorm goed te 
motiveren. Hij verzamelde een hele ploeg om 
zich heen”, blikt Dick terug.
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Klim Oostveen
1945 – 2022

Klim werkte als vertegenwoordiger en had op 
die manier een heel netwerk om zich heen ge-
bouwd. Via kennissen wist hij van alles voor 
een mooi prijsje – soms zelfs gratis – te rege-
len. “Op die manier, en ook omdat er zoveel 
leden nauw bij betrokken waren van wie som-
migen met eigen bouwbedrijven, zijn we uit-
eindelijk op ongeveer de helft van de kosten 
uitgekomen die op de begroting stonden voor 
de gehele renovatie”, vertelt Dick.

Klim was in die tijd al lid van verdienste en 
werd eind maart bij de opening van het ge-
renoveerde park benoemd tot erelid van 
KLTV. “Al met al was die hele bestuursperiode 
een geweldige tijd”, zegt Dick, die vele jaren 
penningmeester was. Het bestuur had twee 

keer per jaar uitjes, naar bijvoorbeeld Texel of 
Parijs, en Dick en Klim waren samen met Aad 
Melgerd de grondleggers van Cromme Bal. 
“De wachtlijst bij ons hield maar niet op en wij 
hebben als toenmalig bestuur in overleg met 
de gemeente besloten een tweede vereniging 
op te richten, waarna Rob van Haarlem die kar 
ging trekken.”

‘Verdrietig, maar in liefde losgelaten’, schrijven 
de nabestaanden van Klim op de rouwkaart. 
Zo geldt het ook voor zijn vele tennisvrienden 
bij KLTV.

(Van de hele ‘renovatie-operatie’ onder leiding 
van Klim Oostveen is een mooi fotoboek te vin-
den in het clubhuis)
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MAGAZINES

INTERNATIONAL
PRESS

Winkelcentrum
Rosariumplein 17 in Krommenie

(nabij Caron)

S.  F O    E K  E  N  S

TIJDSCHRIFTEN
SCHRIJFWAREN
STRIPBOEKEN
WENSKAARTEN

kerkplein 6 - 1561 DA Krommenie

Voor deskundig advies en
350 m 2 sportplezier.
Uitsluitend 10 % korting op
vertoon van onze klantenkaart.

Westzijde 3, 1506EA Zaandam, Tel./Fax 075 - 61 66 360

 
 

1446 VR  
 

 

-  

�

�

ADRIE JONK GROEP

PARTNER IN MOBILITEIT

Kleine Tocht 10
1507 CC Zaandam
075 65 90 123

�

�
�

Newtonstraat 34
1446 VR Purmerend
0299 46 99 00
purmerend@adriejonk.nl

Tel: 06-3041 0626

www.janbrakenhoff .nl

info@lunchspecialistjan.nl
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Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -

J & R Fashion
Zuiderhoofdstraat 46
1561 AN Krommenie

   

  

 Jacob & Marijke van Luit
06 42721326 / 020 634 13 81

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

INTERIEUR | MEUBELS |  RENOVATIE | NIEUWBOUW

06 155 242 42   
info@nobbyroth.nl

www.janetmodes.nl

Mode voor elk moment.

Kantoor Wormerveer: 
Samsonweg 64 

1521 RM Wormerveer 
tel: 075 - 616 7450 

website: www.jvgadministratie.nl 
e-mail: jan@jvgadministratie.nl 

Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen! 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

� Verzorgen van de financiële administratie; 

� Samenstellen van de jaarrekening; 

� Opstellen van een tussentijdse financiële overzichten; 

� Verzorgen van belastingaangiften. 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

T: 075-6210702
E: fysiotherapie@fitkrommenie.nl

I:  www.fitkrommenie.nl

Kantoor Wormerveer: 
Samsonweg 64 

1521 RM Wormerveer 
tel: 075 - 616 7450 

website: www.jvgadministratie.nl 
e-mail: jan@jvgadministratie.nl 

Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen! 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

• Verzorgen van de financiële administratie; 

• Samenstellen van de jaarrekening; 

• Opstellen van tussentijdse financiële overzichten; 

• Verzorgen van belastingaangiften. 

www.dekoninginstallatietechniek.nl

• gas 
• water 
• sanitair

• riolering 
• dakwerken 
• verwarming

www.koman-bouwbedrijf.nl

075
622 44 11
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vormgeving en
ontwikkeling van

drukwerk en
websites

info@designchap.nl | www.designchap.nl

06 4136 6742�

Locaties  in Assendelft,  Wormerveer en Zaandam
Slimmer opslaan doe je bij ons. www.boxx.nl

 

racquet
�   Afscheidscentrum Krommenie
      Padlaan 1, 1561 ZA Krommenie

�   Afscheidscentrum Wormer
      Dorpsstraat 18, 1531 HM Wormer

�  info@bennisuitvaart.nl
� www.bennisuitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar

�  075 - 76 76 008
Nu ook voor de 
oud-leden van
Geloof, Hoop en Liefde

Afscheid nemen is al moeilijk genoeg.
Wij steunen u in dit proces voor, tijdens en na het afscheid.
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racquetJeugdnieuws

JEUGDCOMMISSIE
ZOEKT VERSTERKING
Dit najaar zullen 3 leden de Jeugdcommissie helaas verlaten. Om toernooitjes, competities en 
leuke (tennis)activiteiten te blijven organiseren en in goede banen te leiden hebben wij (Yvet-
te, Marlous en Mardien) echt versterking nodig!!!  Dus zijn er ouders van onze jeugdleden die 
het leuk vinden om ons team te komen versterken? Sta op en laat het ons weten (kltv-jc@live.
nl). Mocht je niet maandelijks willen vergaderen, maar bijvoorbeeld wel eenmalig het “Pieten-
tennis” of het jaarlijks terugkerende “Oliebollentennis” van A tot Z willen organiseren, dan zijn 
we daar ook ontzettend blij mee!
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De JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN zijn gespeeld van 23 – 27 augustus. Er stonden 50 
wedstrijden op het programma. Op sommige dagen was het flink heet en zijn er heel wat 
zweetdruppels gevallen. Alle CLUBKAMPIOENEN willen wij nog even in het zonnetje zetten:

ENKEL GEEL 13-17
1. Storm Uitenbroek
2. Thijs van Kuik

ENKEL GEEL 11-14
1. Evi Vonck
2. Lucia Sintiago

DUBBEL GEEL 11-14
1. Lucia en Oscar Sintiago
2. Evi Vonck en Jitte Hos

ENKEL GROEN
1. Bram van Berkel
2. Niek Kramer

ENKEL ORANJE
1. Danique Smit
2. Angela van Kuik

JEUGD
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

2022
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BINGO, 
SPORTSPEKTAKEL EN 

BBQ
Voor de diverse activiteiten tijdens de clubkampioenschappen was veel animo. Op 
woensdagavond werden er leuke prijzen in de wacht gesleept tijdens de BINGO en op vrijdag 
stonden het SPORTSPEKTAKEL en de BBQ op het programma. Het was weer een groot feest!

🔥
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De Najaarscompetitie 2022
De Najaarscompetitie voor de jeugd is op zondag 11 september jl. van start gegaan. Met 10 
teams zullen wij tot en met 16 oktober de strijd aangaan tegen andere verenigingen. Wij wen-
sen alle teams veel succes en vooral ook veel tennisplezier! 

Eén van de teams in de categorie Groen ging er op de 1e speeldag bij Middenbeemster met 
de winst vandoor (6-0). Ga zo door boys!
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GLOW-IN-THE-
DARK TENNIS
ZATERDAG 5 NOVEMBER

Alle lampen gaan uit en de black-lights gaan aan. Tijd voor een bijzondere ervaring!

Je tennist in het donker en ziet alleen de lijnen, de lichtgevende tennisballen, het net en je 
tegenstander. Pimp jezelf op met  lichtjes en materialen die oplichten in het blacklight.
Er wordt een prijs uitgeloofd voor de best verklede/gepimpte speler!

Save the date



28

Jeugdcommissie KLTV 
gaat loten verkopen met de 
Grote Clubactie

Zaterdag 24 september is de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie gestart. De 
Jeugdcommissie van KLTV-Krommenie doet ook mee en natuurlijk willen we zoveel mogelijk 
loten verkopen. Wij hopen het succes van vorig jaar te evenaren. Met de opbrengst hebben 
wij dit jaar weer superleuke activiteiten kunnen organiseren voor onze jeugd!

Ons doel
Ons doel voor dit jaar is wederom: Extra jeugdactiviteiten (zoals het Glow-in-the-Dark tennis 
en het Sportspektakel)!  Een lot kost €3,- per stuk, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar 
onze clubkas gaat.

Verkoopboekje met QR-code
Onze jeugdleden zullen zowel via het verkoopboekje, als online loten gaan verkopen. Kopers 
kunnen ook met hun telefoon (op afstand) een lot kopen door de QR-code op de voorkant 
van het verkoopboekje te scannen. 

De top 3 verkopers van KLTV krijgen een leuke prijs van de jeugdcommissie. Bij de Grote 
ClubActie zelf zijn, als verkoper, ook hele mooie prijzen te winnen.

Online loten kopen op onze verenigingspagina
Wil je online loten kopen? Ga dan via de onderstaande link naar onze verenigingspagina:
https://lot.clubactie.nl/lot/de-jeugdcommissie-kltv-krommenie/131292

Of scan de QR-code:
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Superlot
Naast de reguliere loten verkopen we natuurlijk ook Superloten. Een Superlot vertegenwoor-
digt 50 loten en heeft een waarde van € 150,- waarvan 80% (€ 120,-) naar onze vereniging 
gaat. 

Voordelen:
• Met de aanschaf van 50 loten maak jijzelf 50 keer kans op mooie prijzen uit de Grote 

Clubactieloterij. 
• Als koper kan je deze 50 loten ook weggeven aan personeel, relaties of klanten.
• De aankoop van een Superlot kan worden ingezet om publiciteit te genereren op zowel 

onze als jouw eigen website en/of social mediakanalen. 

Door de aankoop van een Superlot maken wij bovendien kans op € 5.000,- extra voor onze 
clubkas! Een Superlot kopen, kan heel simpel, door naar onze verenigingspagina te gaan:
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/de-jeugdcommissie-kltv-krommenie/131292
Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Marlous Bording. (kltv-jc@live.nl)

We doen het samen
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van 
familie, vrienden, leden van KLTV en mensen uit de omgeving. Doen jullie ook mee?

Alvast bedankt voor jullie bijdrage!
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Activiteiten-
kalender 

2022

arrow-right
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Activiteitenkalender 2022
Oktober

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen
ZA 1 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

ZO 2 JC 09:00 - 14:00 NAJAARSCOMPETITIE (ROOD/ORANJE/GROEN) T 5

PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

TC 11:00 - 18:00 NAJAARSCOMPETITIE JUNIOR + SENIOR T 5

MA 3

DI 4

WO 5

DO 6

VR 7 PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

ZA 8 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

ZO 9 JC 09:00 - 14:00 NAJAARSCOMPETITIE (ROOD/ORANJE/GROEN) T 5

PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

TC 11:00 - 18:00 NAJAARSCOMPETITIE JUNIOR + SENIOR T 5

MA 10

DI 11

WO 12

DO 13

VR 14 PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

ZA 15 HERFSTVAKANTIE T/M 23 OKTOBER

PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

ZO 16 JC 09:00 - 14:00 NAJAARSCOMPETITIE INHAAL T 5

PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

TC 11:00 - 18:00 NAJAARSCOMPETITIE JUNIOR + SENIOR T 5

MA 17

DI 18

WO 19

DO 20

VR 21 PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

ZA 22 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

ZO 23 JC/TC 09:00 - 14:00 NAJAARSCOMPETITIE INHAAL T 5

PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

MA 24

DI 25

WO 26

DO 27

VR 28 PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

ZA 29 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

ZO 30 JC/TC 09:00 - 14:00 NAJAARSCOMPETITIE INHAAL T 5

PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4
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Activiteitenkalender 2022
November
Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen
ZA 5 JC GLOW-IN-THE-DARK TENNIS

VR 11 PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL

ZA 12 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL

ZO 13 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL

VR 18 PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL)

ZA 19 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL)

ZO 20 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL)

VR 25 JC 15:30 - 16:30 PIETENTENNIS T 5

PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL

ZA 26 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL

ZO 27 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL

December
Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen
VR 2 PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

ZA 3 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

ZO 4 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

MA 5 SINTERKLAAS

VR 9 PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

ZA 10 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

ZO 11 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL P 4

VR 16 PC 19:00 - 23:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

ZA 17 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

ZO 18 PC 09:00 - 21:00 NAJAARCOMPETITIE PADEL (INHAAL) P 4

ZA 24 KERSTVAKANTIE T/M 8 JANUARI 2023

ZO 25 1e KERSTDAG

MA 26 2e KERSTDAG

ZA 31 OUDJAARSDAG
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Loungebanken
en een nieuwe

televisie
Nieuwe loungebanken met luxe kussens, een nieuwe televisie in de kantine en 
een lichte verhoging van de bierprijzen (behalve Corona hoe symbolisch). Dat 
kunnen we melden namens de kantinecommissie over de afgelopen periode.

Het gaat best goed met de kantine, al zijn er wel wat kleine ergernissen. Zoals het 
vervullen van de verplichte kantinediensten waar nog wel eens te gemakkelijk en 
te laat afbericht voor wordt gegeven. Het is gelukkig een enkeling, maar het geeft 
wel een hoop gedoe. Probeer te ruilen als je echt niet kunt. Een ieder wil toch als 
hij tennist of padelt dat de kantine open is. 

Nog iets, laat je troep niet slingeren op het park, er zijn genoeg afvalbakken. En 
er staan twee containers waar ALLEEN plastic flesjes in kunnen worden gedepo-
neerd. Verder vragen we een ieder op te letten ’s avonds bij het sluiten van het 
park of het buitenhek dicht is en/of de kussens in de daarvoor  bestemde kasten 
in de kantine zijn opgeborgen.

Een klein punt van aandacht is ook het slot van de buitendeur van de kantine dat 
nog (steeds) moet worden gerepareerd. De kantinedienst kan nu naar binnen 
met zijn of haar pasje via de deur bij de kleedkamers en vervolgens door de tus-
sendeur. Bij het afsluiten de omgekeerde weg. 

Kantinecommissie
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TIJD VOOR EEN 
FRISSE WIND
IN JE CARRIÈRE?

WERKENBIJSTEBOMA.NL STEBOMA.NL



35Trotse partner van KLTV Krommenie
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