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Setzetsels

KLTV
Krommenieër Lawn Tennisvereniging
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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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Na de zomer 
De zomer is weer voorbij. De toernooien zijn 
gespeeld en de clubkampioenschappen ten-
nis en padel liggen achter ons. Felicitaties aan 
de winnaars en onze Clubkampioen bij de 
mannen: Sjoerd Migchelsen! De competitie is 
net gestart voor zowel tennis als padel. Meer-
dere teams van KLTV strijden de komende 
weken om de punten. Op zondag speelt ons 
eerste padelteam in de Topklasse: de hoogste 
klasse van Nederland. De eerste competitie-
wedstrijd van dit team was gelijk al een suc-
ces want er werd met 4-0 gewonnen van Shot 
uit Zeist. Het eerste gemengde team tennis 
begon met een keurig gelijkspel tegen Heiloo.

Adviesgroepen
We hebben 2 adviesgroepen gevraagd om 
een onderzoek te doen naar:
1. het gebruik van de minibanen
2. de mogelijkheden met betrekking tot uit-

breiding van padelbanen.

Met vertegenwoordigers van deze advies-
groepen heeft het bestuur op 13 september 
een gesprek gehad. De adviescommissies 
hebben het bestuur geadviseerd over het 

gebruik van de mini-banen, hoe we dat kun-
nen organiseren en een advies over de moge-
lijkheden en kosten voor het aanleggen van 
twee extra padelbanen met een bijbehorend 
advies voor een locatie. De adviesrapporten 
zullen we binnenkort op de website plaatsen. 
Op woensdag 13 oktober organiseert het 
bestuur een informatieavond waar u met het 
bestuur in gesprek kunt gaan en vragen kunt 
stellen over deze adviezen en de plannen 
van het bestuur. Vervolgens zal het bestuur 
besluiten welk advies zal worden gevolgd om 
daaropvolgend een buitengewone ledenver-
gadering te organiseren om uw toestemming 
te vragen voor dit besluit!

Sponsors
Op 15 september j. hebben wij met enkele 
sponsors gesproken die de afgelopen jaren 
de jeugd hebben gesponsord. Deze spon-
sors (Valverde, Jezz Projectmanagement en 
Steboma) hebben aangegeven wederom 
voor een periode van 3 jaar de jeugd te wil-
len sponsoren. Dat is natuurlijk fantastisch 
nieuws en we zijn hier uitermate content 
mee! 

Van de Voorzitter
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Binnenkort zitten we ook met de hoofdspon-
sor Bert van Vulpen en TennisDirect om de 
huidige sponsorovereenkomsten te bespre-
ken en een eventuele verlenging hiervan. In 
deze Setzetsels vindt u een kortingscode van 
TennisDirect, mocht u op zoek zijn naar ten-
nis-of padelartikelen. We houden u verder 
op de hoogte van de ontwikkelingen hierom-
trent.

Corona
Helaas ligt de Corona periode nog niet ach-
ter ons. Vanaf 25 september gelden er weer 
aanvullende maatregelen. Het blijft lastig 
om deze maatregelen volledig op te volgen. 
En natuurlijk zijn er verschillende meningen 
over de wijze waarop wij hier opvolging aan 
zouden moeten geven. Het bestuur probeert 
hier een juiste modus in te vinden waarbij we 
respect hebben voor een ieders keuze om 
wel of niet te vaccineren. We blijven de advie-
zen en berichtgeving van de KNLTB en RIVM 
nauwlettend volgen en proberen u continue 
te informeren hoe de KLTV hiermee omgaat 
en wat dat voor u betekent als u zich op ons 
park en kantine begeeft

Kliko’s
Sinds enkele weken staan er 2 kliko’s op het 
park speciaal voor de plastic flessen. Bij ver-
koop van de plastic flessen wordt er statie-
geld doorberekend. Door de inzameling van 
de plastic flessen collecteren wij het statie-
geld van de leden en bezoekers als bijdrage 
aan de vereniging. Alle kleine beetjes helpen!

Tot slot
Verzoek aan alle competitieteams om er voor 
zorg te dragen dat afval in de afvalbakken te-
recht komt en dat lege kopjes en flesjes weer 
netjes worden teruggebracht naar de kantine. 
Het is niet de bedoeling dat de kantinedienst 
dit wel doet. Verder 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 spoedig bij KLTV!

Mark Sijthoff
Voorzitter KLTV
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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

Hier uw advertentie?

Neem contact op met onze
penningmeester.

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

Redactie
Han Lieshout, Arjan Meegdes, Tijmen Stor, 
Robert Berkeley, Giso Brasser en Eelco Klene
redactie.setzetsels@kpnmail.nl

Sponsor- en advertentiemogelijkheden
Robert Melgerd
penningmeester@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

Jeugdcommissie
kltv-jc@live.nl

Trainers
trainerskltv@gmail.com

Lobbiecommissie
info@lobbietoernooi.nl

Vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@kltv-krommenie.nl

Archief: www.kltv-krommenie.nl
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Tiebreakers

Op moment van schrijven staat de competi-
tie weer op het punt van beginnen. Ik heb er 
best zin in en we hopen maar dat we in te-
genstelling tot vorig jaar niet halverwege wor-
den afgebroken. Wij spelen op vrijdagmor-
gen. Niet alleen omdat we dan niet hoeven te 
wachten wanneer we de baan op mogen van 
Riet, of omdat we redelijk vroeg aan het bier 
kunnen, nee omdat het ons niveau is. 

Het is wel altijd afwachten wie er beschikbaar 
zijn. De gemiddelde leeftijd is wel iets gezakt 
door de komst van Cees en recent Bert, maar 
toch. Onze Henk, bewonderenswaardig fit, 
gaat richting tachtig en houdt het gemiddel-
de hoog. Blessures, overlijdens, het heeft 
ons team in de loop der jaren wel een ander 
gezicht gegeven. We houden echter vol. En zo 
ver ik weet iedereen nog zonder hulpstukken. 

Het streven is uiteraard om kampioen te wor-
den, zo fanatiek zijn we nog wel. En ik moet 
zeggen we maken een redelijke kans, ook 
omdat de ons merendeels bekende tegen-
standers met ons ook weer een jaar ouder 
zijn geworden. 

Vorig jaar verschenen er overigens plots wel 
wat nieuwe tegenstanders aan de horizon. 
Eentje is me daar van bijgebleven. Tiebrea-
kers uit Amsterdam. Het bezoek aan hun 
overigens prachtige park (alleen had er geen 
gravel moeten liggen) was een aparte erva-
ring.

Ik wil u dat toch niet onthouden, nu ik uit de 
losse pols wat woorden aan het papier toe-
vertrouw om deze column zinvol te vullen. 
Ten eerste de aankomst. Onze Cees, die altijd 
bang is dat hij ergens te laat komt, stormde 
als eerste het park op. Ho mijnheer wat komt 
u doen riep een chagrijnige vrouw achter een 
tafel op het lonkende terras onze Cees tot de 
orde. Okay we moesten onze namen opge-
ven voordat we verder mochten. Ik snapte 
het toen al niet, laat staan nu, maar goed we 
kwamen uiteindelijk het park op.

Maar waar was onze tegenstander, onze gast-
heren zogezegd. De niet zo aardige mevrouw 
(chagrijnig omdat zij al die onzinnige vragen 
moest stellen besef ik achteraf) wist het ook 
niet. Ze moesten er zijn, maar waar, ja dat 
was onbekend. Gewoon maar koffie geregeld, 
uiteraard op rekening van de tegenstander.
Eindelijk, na een goed bak koffie, kwam er 

In 59 seconden
virusvirus

virus

virus
virus

Door Han Lieshout
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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!

een mannetje aanschuiven met de vraag of 
wij uit Krommenie kwamen. Ja hoor denk ik, 
eindelijk is er eentje. Komt de rest ook nog, 
roepen wij in koor. Geen idee zegt de man, 
die we nog eens koffie op naam van de tegen-
stander lieten halen. ,,Ik ben ook maar inval-
ler, geen idee met wie ik speel.’’

Uiteindelijk kwamen ze. Een beetje laat, 
probeerde onze Henk het gesprek op gang te 
brengen. We waren er al, verweerden zij zich. 
,,We waren aan het inspelen’’, vertrouwden zij 
ons toe.  Nog nooit meegemaakt zo iets, en ik 
speel toch al heel lang competitie.

Maar goed, wij spelen op dat vervloekte gra-
vel tegen verreweg de beste tegenstander in 
onze competitie. En op papier dus kansloos 
ook gezien de ranking. Maar ja, het was denk 
ik niet om aan te zien, Maar Jan en ik wonnen 
wel van hun eerste koppel. Het lijkt niet op 
tennis hoorden wij het publiek regelmatig 
zeggen als er weer eens een meedogenloze 
hoge bal uit onze toverhoed kwam. Jan was 
lekker aan het slaan, ik aan het duwen en we 
wonnen in twee sets.

De wedstrijd, ik moet het zeggen we wonnen 
met 1-3 met dank aan  Cees. Na het invullen 
van de uitslagen, u raadt het al, snel naar de 
Lobbie gereden om met een biertje nog even 
na te genieten van deze aparte ervaring.
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Kees en Wim Bouwen, een sportieve broederstrijd

Clubkampioenen 1982

Marieke en Liesbeth tegen Ingrid en Celine

Gebroeders Welsink, Leen-Erik en Edy
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Niels en Arjan tegen Roger en Eric

Mariëlle en Celine tegen Ariane en Sacha

Een kleine penningmeester

Broer en zus Cornelisse tegen Willem 
en Celine
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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

Geopend van woensdag tot zondag
vanaf 17.00 tot 24.00 uur

Reserveren uitsluitend telefonisch

Tel. 075 - 6288 916
Vlietsend 7-9 | 1561 AA Krommenie

info@detammeboer.nl | www.detammeboer.nl

Hier uw advertentie?

Neem contact op met onze
penningmeester.

penningmeester@kltv-krommenie.nl

- willemsschoonmaakdiensten.nl
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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
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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

����������������������������

���������������������
���� �	��������������
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Heerlijke finaledag
ondanks de concurrentie!

Drie uur ’s middags, op zaterdag 4 septem-
ber. De eerste finale van de Isolas KLTV Padel 
Clubkampioenschappen begint, de mannen 
stappen de baan op in de categorie B en het 
belooft een kraker van jewelste te worden! 
Maar, op de vier padellers na is er geen kip 
te vinden op het tennispark. Kan het dan 
wel een kraker worden? Als een boom in het 
bos omvalt en niemand hoort die, maakt die 
dan geluid? Oftewel: is een geweldige finale 
wel geweldig als niemand daar getuige van is 
geweest? Is die dan überhaupt wel gespeeld 
en geldig?

Aan het weer ligt het niet; een stralende zon, 
nauwelijks een briesje. Al kun je je dan ook 
afvragen of het juist wél aan het weer ligt en 
iedereen met zijn gat op het strand zit… Het 
is duidelijk dat veel Krommenieërs een ander 
evenement verkiezen boven de clubkampi-
oenschappen. Zo is er de Polderprutrace van 
Krommeniedijk op het naastgelegen weiland, 
waar luid geblubberd en gebaggerd wordt. 
Verder is er deze dag de Copa de Padel in 
Utrecht, het finaleweekend van het Drop 
Shot-tennistoernooi in Wormer en voor de 
enkeling die nog niet onder de pannen is, 
wordt er in Zandvoort nog een evenementje 
gehouden met rondrijdende auto’s…

Afijn, op de baan staan Michiel Sap en Gert-
Jan Neeft tegenover Jeroen Lansu en Martijn 
van ’t Veer. Wie? Veer? De verslaggever zou 
toch zweren dat hij eerder dit toernooi Marc 
Uitenbroek aan de zijde van Jeroen had ge-
zien. Het blijkt te kloppen, maar Marc heeft 
een kaartje voor de Formule 1-kwalifica-
ties weten te bemachtigen. Michiel had ook 

kaarten, maar met een brok in zijn keel en 
betraande ogen onder zijn zonnebril meldt 
hij dat dit om duinkaarten ging en die zijn 
vanwege gebrek aan ‘placering’ geschrapt. 
Zijn woede hierover zet hij om in daden en 
op weergaloze wijze slaan Michiel en Gert-Jan 
zich naar de titel: 6-4 en 7-5.

De vraag of dit daadwerkelijk gebeurd is, 
hoeft niet meer gesteld te worden, want 
inmiddels is het aardig druk geworden en zijn 
er genoeg getuigen. Robert en Eveline komen 
als eerste het park op om te supporteren en 
al snel volgen Ariane en Ingrid, Dik en nog 
vele anderen. In de kantine maakt Max Po-
tjes zich op voor zijn finale door inspiratie op 
te doen van ‘andere Max’. Net op tijd heeft 
die de snelste tijd gereden en kan ‘onze Max’ 
met een goed gevoel naar de baan om het 
met Job Smit op te nemen tegen Eric van Kuik 
en Thijs van Groeningen in de A-klasse. Het 
wordt ondertussen drukker en drukker en dat 
heeft ook te maken met de derde finale van 
deze dag. Want in de C-poule hebben Daan 
Jonker en Kevin Grondman een hele schare 
oma’s, ouders, vrienden en vage bekenden 
meegenomen om ze naar de overwinning te 
schreeuwen tegen het ambtenarenduo Daph-
ne Geuke en Peter Bakker.

Dat lukt, want deze combinatie voetballer/
zomerlid wint met 6-1 en 6-3. Op de ande-
re baan heeft Eric duidelijk veel geleerd van 
zijn avondje ‘Copa’ in Utrecht op donderdag, 
want met zijn lepe balletjes en de knallen van 
Thijs wordt de eerste set binnengesleept met 
7-6. Daarna blijkt dat KLTV’s padelvoorzitter 
Job zich niet zomaar naar de slachtbank laat 

Door Robert Berkeley
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leiden en in een weekend dat de naam Max 
gelijk staat aan onoverwinnelijkheid, kan het 
niet anders of dat duo gaat toch met de zege 
aan de haal (6-2 en 6-4).

De slotconclusie: een heerlijke en prima be-
zochte finaledag ondanks alle concurrenties. 
Margreet Kraaij en Danielle Sluijter komen 
ook nog even buurten, helaas voor hun geen 
finale in de D-categorie vanwege een aantal 
blessures maar niettemin een welverdien-
de eerste prijs. De tapbiertjes, corona’s en 
rosétjes vliegen over de toonbank. Een mooie 
afsluiting van twee weken padelplezier en 
met nog een zonnige week tennisgeweld in 
aantocht kun je gerust zeggen: daar kan toch 
geen Zandvoortse Grand Prix tegenop!

KAMPIOENEN KLTV 2021

Tennis:
HE 3-5: Sjoerd Migchelsen
HD 3-5: Tijmen Stor/Lorenzo Wedage
DD 3-5: Daniëlle Lingius/Monique Moog
HE 6: Peter Welsink
HD 6: Dennis de Jong/Gert-Jan Koopmans
DD 6: Margreet Kraaij/Mardien Oudega
GD 6: Ingrid Koopman/Cees Meijn
HE 7: Teun Dekker
HD 7: Maarten Bouwes/Mark van Rijnbach
GD 7: Nanda Nieland/Joost Brouwer
HD 7: 45+: Kick Max/Joop Stam
HE 8: Cor Woudt

Padel A: Max Pootjes/Job Smit
Padel B: Michiel Sap/Gert-Jan Neeft
Padel C: Daan Jonker/Kevin Grondman
Padel D: Margreet Kraaij/Danielle Sluijter
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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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Sponsortoernooi 
2021
Afgelopen zondag 29 augustus vond het 
jaarlijkse sponsortoernooi van KLTV plaats. 
Het toernooi dat zijn oorsprong vindt in 1998. 
7 teams en een afvaardiging van het bestuur 
speelden tennis- en padelwedstrijden en 
gingen met elkaar de strijd aan voor de KLTV 
sponsorbokaal en de eeuwige roem. Zou 
AJM Plus van Arjan Meegdes de titel kun-
nen verdedigen? Tijdens een ontspannen en 
sportieve middag, is na een hevige strijd, de 
combinatie Isolas/Koman als winnaar uit de 
strijd gekomen. Van harte gefeliciteerd met 
de overwinning.

Na de prijsuitreiking hebben deelnemers ver-
volgens kunnen genieten van een overheerlijk 
buffet van Jan Brakenhoff van Lunchroom 
Jan.

De dag is afgesloten met een demonstratie 
wedstrijd van de mannen van het eerste pa-
delteam dat tijdens de najaarscompetitie uit 
komt in de topklasse! Komt dat zien!

Dank aan de deelnemende teams:
• Bert van Vulpen Makelaardij
• Tandartspraktijk De Hoef
• VakoVino
• AJM Plus
• Jezz/Steboma
• De Koning Installatietechniek
• Isolas/Koman

Namens het Bestuur
Robert Melgerd
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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
globe www.bennisuitvaart.nl

� 075 - 76 76 008

Persoonlijk, behulpzaam, stijlvol en integer

Wat te doen bij overlijden?
U kunt ons dag en nacht bellen op telefoonnummer

075 - 76 76 008
Wij komen bij u langs om in eerste instantie de meest noodzakelijke dingen te 
regelen, zoals de verzorging. Daarna begeleiden wij u stap voor stap zodat u 
in alle rust keuzes kunt maken, welke bij u en uw overleden dierbare passen.

Afscheid nemen is al moeilijk genoeg.

Wij steunen u in dit proces voor, tijdens en na het afscheid.
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racquetJeugdnieuws
Clubkampioenschappen 2021
De JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN zijn gespeeld van 15 – 21 augustus. Gelukkig was het 
deze week niet zo heet als vorig jaar, maar desondanks zijn er weer heel wat zweetdruppels 
gevallen. Alle CLUBKAMPIOENEN willen wij nog even in het zonnetje zetten: 
 
JE GEEL 13-17
1. Melle Hoeve
2. Thijs van Kuik

ME GEEL 13-17
1. Femke de Boer
2. Lieke Prins
ENKEL GEEL 11-14 
1. Evi Vonck
2. Jitte Hos

DUBBEL GEEL 11-14
1. Stan van ‘t Veer/Ties Teensma
2. Evi Vonck/Jitte Hos

ENKEL GROEN
1. Lucia Sintiago
 2. Levi van Deijzen

DUBBEL GROEN
1. Levi van Deijzen/Liam van Dijk
2. Sebastiaan v Leeuwen/Thijn Groen

ENKEL ORANJE
1. Oscar Sintiago
2. Niek Kramer

DUBBEL ORANJE
1. Raff Vonck/Bram van Berkel
2. Niek Kramer/Quinn de Draaijer

VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL!
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KLTV Clubkamp
In het weekend voorafgaand aan de JCK konden de kinderen overnachten op de tennisbaan 
in hun tentje. Dit werd één groot feest met o.a. een Olympische 6-kamp, luchtkussen, levend 
stratego in het Agathepark, weerwolvenspel, marshmallows roosteren, eten, drinken en 
lekker snoepen in de tent. Er is weinig geslapen kunnen we jullie vertellen. De foto’s spreken 
voor zich!
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Ook hadden we tijdens de JCK weer diverse leuke activiteiten op het programma staan. Op 
woensdagavond de BINGO en op vrijdag het SPORTSPEKTAKEL en de BBQ.

Sportspektakel,
Bingo en BBQ
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Sportspektakel,
Bingo en BBQ
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De najaarscompetitie 2021
De Najaarscompetitie voor de jeugd is op zondag 12 september jl. van start gegaan. 
Met 11 teams zullen wij tot en met 31 oktober de strijd aangaan tegen andere verenigingen. 
Wij wensen alle teams veel succes en vooral ook veel tennisplezier! 
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Op vrijdag 5 november a.s. zal ons jaarlijkse Halloweenfeest weer worden gehouden. Dit 
betekent weer griezelen, tennissen en leuke activiteiten in het donker. Ook wordt er een prijs 
uitgereikt aan diegene die op dit Halloweenfeest het mooist is verkleed! Alle jeugdleden krij-

gen hiervoor binnenkort een uitnodiging!

Oproep: Heeft u thuis nog aankleding/versiering, verkleedkleren etc. in dit thema op 
zolder liggen waar u niets meer meedoet, laat het ons weten (kltv-jc@live.nl).

Wij kunnen dit goed gebruiken! 

Halloween

spider scarecrow

ghost

spider
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Jeugdcommissie KLTV 
gaat loten verkopen met de 
Grote Clubactie

Zaterdag 18 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie. De Jeugdcom-
missie van KLTV-Krommenie doet ook mee en natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten ver-
kopen. Wij hopen het succes van vorig jaar te evenaren. Toen zijn er maar liefst 507 loten en 2 
superloten verkocht! Mede hierdoor hebben wij dit jaar weer superleuke activiteiten kunnen 
organiseren voor onze jeugd!

Ons doel dit jaar is: Extra jeugdactiviteiten tijdens de jeugdtoernooien. Het Sportspek-
takel: suppen - lasergamen - archery tag- bubble voetbal, maar ook blacklight tennis 
staat op ons verlanglijstje! 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. Het 
verkoopboekje is uitgebreid met een extra optie. Kopers kunnen ook met hun telefoon (op 
afstand) een lot kopen door de QR-code op de voorkant van het verkoopboekje te scannen. 
De Jeugdcommissie KLTV heeft een extra actie in petto voor de jeugdleden. De top 3 van onze 
lotenverkopers verdienen een leuke prijs!

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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Commissies
zoeken versterking

Eindelijk konden we weer genieten van ons jaarlijkse 
etentje, PROOST!

Jeugdcommissie

Binnenkort zal 1 commissielid ons 
verlaten. Mochten er ouders zijn 
van onze (jongste) jeugdleden die 
het leuk vinden om ons team te 
komen versterken laat het ons 
weten
(kltv-jc@live.nl). De voorkeur 
gaat uit naar een ouder van een 
jeugdlid die speelt in de categorie 
Rood of Oranje.

Bestuur & Kantinecommissie

Ook voor het Bestuur en de Kantinecommissie zijn diverse posities vacant. Voor het bestuur 
gaat het hierbij om Secretaris, Penningmeester en Hoofd Facilitaire zaken. Meer informatie 
is te verkrijgen via de Voorzitter op het mailadres voorzitter@ktlv-krommenie.nl. Voor de 
kantinecommissie is er behoefte aan extra vrijwilligers die de kantine draaiende willen 
houden. Bij interesse mail dan naar kantine@kltv-krommenie.nl. Een goed en volledig bestuur 
en een soepel draaiende kantine is van groot belang voor KLTV. Wij hopen de openstaande 
posities met uw support dan ook snel in te kunnen vullen. 
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Activiteitenkalender 2021
Oktober

November

December

Ingeplande activiteiten zijn enigszins onder voorbehoud van dan actueel geldende Covid-19 maatregelen

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

VR 1 TC 10:00 - 14:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

19:00 - 22:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP PADEL  SENIOR 2

ZA 2 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 3 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

VR 8 TC 10:00 - 14:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

19:00 - 22:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP PADEL  SENIOR 2

ZA 9 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 10 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

VR 15 TC 10:00 - 14:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

19:00 - 22:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP PADEL  SENIOR 2

ZA 16 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 17 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

MA 18 BESTUUR 19:00 - 22:00 REANIMATIECURSUS LOBBIE

WO 20 JC 09:30 - 18:00 KRAS Toernooi ? 6

DO 21 JC 09:30 - 18:00 KRAS Toernooi ? 6

VR 22 TC 10:00 - 14:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

19:00 - 22:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP PADEL  SENIOR 2

ZA 23 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 24 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

VR 29 TC 10:00 - 14:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

19:00 - 22:00 NAJAARSCOMP TENNIS SENIOR 2

PC 18:00 - 23:00 NAJAARSCOMP PADEL  SENIOR 2

ZA 30 TC/PC 09:00 - 20:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR 6 + 2

ZO 31 TC/PC/JC 09:00 - 18:00 NAJAARSCOMP TENNIS/PADEL SENIOR/JEUGD 6 + 2

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

VR 5 JC 16:00 - 20:00 HALLOWEEN 5

WO 24 JC 14:00 - 17:00 PIETENTENNIS 6

VR 26 PADEL  18:00 RACKETAVOND 2

MA 29 BESTUUR 19:00 - 22:00 REANIMATIECURSUS LOBBIE

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

VR 24 PADEL  18:00 RACKETAVOND 2

ZA 25 KERSTVAKANTIE T/M 9 JANUARI 2022

VR 31 OUDEJAARSDAG
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TIJD VOOR EEN 
FRISSE WIND
IN JE CARRIÈRE?

WERKENBIJSTEBOMA.NL STEBOMA.NL

LEDENACTIE:
10% KORTING
GEBRUIK ACTIECODE:

TDPC10
Geldig t/m 14 november 2021 en niet te 

combineren met andere acties. 
Zowel online en fysiek te gebruiken!
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