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Seizoen 2008

Broeikaseffect, hypotheekcrisis in de VS, AkzoNobel samen met ICI, en zo kan ik nog wel
even doorgaan.
Allemaal zaken die in meer of mindere mate ons dagelijks leven beïnvloeden.
We hoeven ons echter niet de hele dag met serieuze zaken bezig te houden!
Wij, leden van het Sikkens tennisgilde, staan al weer te trappelen om het gravel op te
gaan.
Lekker een balletje slaan: inspannend, ontspannend, fanatiek, laconiek, ieder op zijn
eigen wijze.
De harde kern van competitiespelers gaat al meteen begin april aan de bak.
Ook de trainingen beginnen weer in april.
Als ik dit schrijf moeten de banen nog speelklaar gemaakt worden door Rekre sport en
natuurlijk Piet Stouten en zijn mannen.
Zonder nachtvorst, zal het net weer lukken voor 1 april.
Doe mee met het openingstoernooi, dat is een goede start van het seizoen.
Alle activiteiten staan in het boekje.
Vergeet ook ons eigen open toernooi niet , de laatste week van juni, een mooie aanloop
voor de vakantie.
Hoewel het ledental langzaam maar gestaag terugloopt is er nog geen reden tot paniek.
Aan de actieve collega's de vraag: niet tennissende collega's enthousiast te maken voor
onze vereniging.
Ik wens iedereen een mooi, sportief tennisseizoen toe.
Wim Willemsen
Voorzitter

Bericht van de penningmeester
En dan gaat het seizoen alweer bijna beginnen.
De secretaris stuurde een mailtje om een stukje te schrijven en dan weet je het wel.
Ik hoop dat het een mooie zomer wordt, want dan hebben wij mooi weer om te tennissen.
De vorig jaar geplande grote uitgaven inzake de opknapbeurt van de banen zijn gedaan en we
kunnen er weer even tegen.
Maar we zijn er nog niet.
Volgens onze groundsman (P. Stouten) hebben we over 5 jaar, schrik niet, € 50.00, nodig om de
banen helemaal te vernieuwen.
Een opknapbeurt gaat niet meer helpen en dus is zuinigheid geboden de komende jaren.
Het barverbruik bij onze vereniging gaat nog steeds “op de pof”. Wat dat wil zeggen, weet
iedereen.
Door aanwijsbare redenen ‘verhoging van de inkoopprijzen’ en door onbekende redenen is het
winstpercentage van de baromzet toch weer minder dan vorige jaren.
Dus jullie begrijpen het al, extra aandacht bij het noteren van de drankjes en hapjes.
Om op voorhand al een beter resultaat te behalen, zijn de prijzen iets verhoogd, maar niet in die
mate, dat een pilsje niet meer te betalen is.
Bij ruime meerderheid in de jaarvergadering is tevens dit besluit genomen.
Ik wens alle leden een sportief, actief en gezellig tennisseizoen en tot ziens op de tennisbaan,
misschien dit seizoen wel bij de activiteiten van de wedstrijdcommissie.

Ineke van Vliet

Baan bespreking

Sikkens tennis vereniging heeft al jaren doordeweeks van 17.00 tot 18.30 uur een mogelijkheid om
banen te reserveren.
In speelperioden van 45 minuten is ook voor het seizoen 2008 dit weer mogelijk.

Maar LET OP!
Reservering vindt plaats in ons CLUBHUIS!
Op de besprekingslijst in het clubhuis kunt u voor een bepaalde dag en tijd een baan reserveren
(baan 1 , 2 of 3; en uitsluitend tussen vijf en half zeven op werkdagen; ook afhankelijk van
misschien inhaal wedstrijden van de avondrecreatie en/of training) , een volgende reservering
echter mag alleen als de besproken speeltijd verstreken is. (dus vooruit boeken is niet
toegestaan en bij constatering volgt uitsluiting!)

VOORKOM BLESSURES
Bij het naderen van het “echte tennis seizoen” moeten we zeker de eerste speelweken nog wat
voorzichtig zijn met onze spieren en voldoende aandacht schenken aan een goede opwarming.
Vaak zijn de weersomstandigheden ook niet super.
Een goed opgewarmde en gerekte spier is immers veel minder blessure gevoelig.
Vandaar opwarmen en strekken.
Advies:
Rek de spier tot je iets voelt; maar pas op!
a Stop daar en probeer met uitademen de spier te ontspannen.
a Ga nooit voorbij de pijngrens! Houd de rek ca 20 tellen aan.
a

Toernooi agenda 2008

Openingstoernooi

zondag 13 april

Echtparentoernooi

zondag 18 mei

Opentoernooi

zaterdag 21 juni t/m
zondag 29 juni

Clubkampioenschappen

30 augustus t/m
14 september

Slottoernooi

zaterdagavond
27 september
-/-/-/-/-/-/-/-/-

Openingstoernooi
met brunch
Het nieuwe seizoen begint weer, en naast het sportief samen zijn willen wij ook nog gezellig een
broodje samen eten. Dit toernooi vindt plaats op

Zondag 13 april
We beginnen om 10.00 uur.

De kosten voor de brunch zijn € 5,00 per persoon
Kinderen tot en met 10 jaar € 2,50
Stuur uw inschrijving naar Arie Vlieland (Lab C&T, geb. 62, kamer 203)
Door onderstaand strookje in te vullen en in te sturen weten wij al uw gegevens.
S.v.p. inleveren voor 30 maart a.s.
De Toernooi Commissie
Arie Vlieland
Theo Friedhoff
Karin van der Schrier
Ellen van der Schrier

071-3082950

INSCHRIJVING BRUNCHTOERNOOI zondag 13 april 2008

Naam:

_________________________________
TEL.__________________ (thuis)
TEL.__________________ (werk)

m/v

Naam:

_________________________________
TEL.__________________ (thuis)
TEL.__________________ (werk)

m/v

Kinderen: …… aantal

ECHTPARENTOERNOOI 2008
Echtparen en samenwonenden opgelet !! Het is weer zo ver het jaarlijks terugkerende
(v)echtparentoernooi is weer in zicht.
Dit toernooi vindt plaats op

Zondag 18 mei
We beginnen om 10.00 uur.
Wees fit want als u iets verder bent in het toernooi moet je meerdere keren tennissen.
Stuur uw inschrijving naar Arie Vlieland (Lab C&T, geb. 62, kamer 203)
Door onderstaand strookje in te vullen en in te sturen weten wij al uw gegevens.
S.v.p. inleveren voor 9 mei a.s.

De Toernooi Commissie
Arie Vlieland
Theo Friedhoff
Karin van der Schrier
Ellen van der Schrier

071-3082950

INSCHRIJVING ECHTPARENTOERNOOI ZONDAG 18 mei 2008

Naam:
(thuis)

_________________________________

m/v

tel:

m/v

tel:

__________________ (werk)

Naam:

_________________________________
__________________ (thuis)
__________________ (werk)

__________________

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
2008
TENNISVERENIGING

SIKKENS

ZATERDAG 30 AUGUSTUS TOT EN MET ZONDAG 14 SEPTEMBER

Hierbij nodigt de tournooicommissie u uit om zich in te schrijven voor de jaarlijkse
clubkampioenschappen.
Deze worden gehouden van zaterdag 30 augustus tot en met zondag 14 september 2007 met
eventueel een uitloop naar zondag 21 september.
Dit jaar zal er bij voldoende deelname ook een poule voor beginners zijn.
Het aantal onderdelen waarvoor men kan inschrijven is maximaal drie.
Let wel: Doet men mee aan 3 onderdelen, dan betekent dat het spelen van minimaal 9 partijen
(bij indeling in een poule van 4) ! Bij 2 onderdelen is dat minstens 6 en bij 1 onderdeel minstens 3.

Men moet voldoende beschikbaar zijn voor het kunnen spelen van de partijen.
Zie hiervoor de wedstrijdbepalingen!!
Beide partners van een dubbel moeten een inschrijfformulier volledig invullen.

Inschrijfformulieren moeten uiterlijk woensdag 20 augustus binnen zijn bij:
stuur uw inschrijving naar Arie Vlieland (Lab C&T, geb. 62, kamer 203)

Extra inschrijfformulieren zijn beschikbaar in het clubhuis.

WEDSTRIJDBEPALINGEN
1.

Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB. Alle partijen worden gespeeld om
twee gewonnen sets. Bij alle sets treedt bij 6 - 6 de tie-break in werking.

2.

Het toernooi wordt gespeeld in 2 ronden. De eerste ronde verloopt volgens een
poulesysteem, de tweede ronde volgens een afvalsysteem.

3.

De indeling van de poules verloopt ten eerste aan de hand van eindrangschikking
tijdens de Clubkampioenschappen van vorig jaar, ten tweede aan de hand van
speelsterkte en ten derde door loting.

4.

De wedstrijdleiding is gerechtigd spelers te plaatsen.

5

De beschikbaarheid voor deelname aan 3 onderdelen is vastgesteld op minimaal 3 van
de 5 doordeweekse avonden en de beide weekends geheel.
De beschikbaarheid voor deelname aan 2 onderdelen is vastgesteld op minimaal 2 van
de 5 doordeweekse avonden en de beide weekends geheel.
De beschikbaarheid voor deelname aan 1 onderdeel is vastgesteld op 2 van de 5
doordeweekse avonden en één van beide dagen in beide weekends.
Tijdens het finale weekend moet iedereen beschikbaar zijn !
Mocht blijken dat men onvoldoende beschikbaar is voor deelname aan alle onderdelen,
dan heeft de wedstrijdcommissie het recht om deelname van één van de onderdelen uit
te sluiten.
Indien een deelnemer tijdens het toernooi niet beschikbaar is op het voor een wedstrijd
vastgestelde tijdstip, welk niet op het inschrijfformulier is aangegeven als zijnde een
tijdstip waarop de deelnemer niet beschikbaar zou zijn, houdt de wedstrijdcommissie
zich het recht voor deze partij aan de tegenstander gewonnen te geven.

6.

Als voorafgaand aan, dan wel tijdens het tournooi een deelnemer aangeeft in het
finaleweekend niet beschikbaar te zijn, houdt de commissie zich het recht voor deze
deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten.
1.

Het aantal poules per onderdeel is afhankelijk van het aantal ingeschreven
deelnemers.

1)

De winnaars van de poules worden geplaatst in het schema van de tweede ronde,
evenals de bestenummer(s) twee.
•
Bij 3 tot en met 5 deelnemers is de poule direct ook de eindronde. De winnaar van
de poule is clubkampioen.
•
Vanaf 6 deelnemers wordt het schema afgesloten met een finale.
•
Bij 6 tot en met 8 deelnemers worden kruisfinales gespeeld tussen de winnaars
van de beide poules tegen de respectievelijke nummers 2 van de andere poule. Let
wel er wordt niet voor een derde prijs gespeeld.
•
Bij 9 tot en met 16 deelnemers wordt als tweede ronde een schema van 4 gemaakt
bestaande uit de poulewinnaars en aangevuld met de beste nummer 2.
•
Bij 17 tot en met 32 deelnemers wordt als tweede ronde een schema van 8
gemaakt bestaande uit de poulewinnaars en aangevuld met de beste nummer(s) 2.
•
Bij 33 tot en met 64 deelnemers wordt als tweede ronde een schema van 16
gemaakt bestaande uit de poulewinnaars en aangevuld met de beste nummer(s) 2.
•
Bij de heren-singel wordt als het aantal groot is ( door toernoeicommissie te
bepalen) voor een afval systeem gekozen, waarbij de verliezers in een
verliezersronde terecht komen.

(ii)

De eindrangschikking in de poules - en daarmee beste nummer(s) 2 - wordt gevonden
op basis van (1) aantal gewonnen sets gedeeld door het aantal gespeelde partijen, (2)
het games-saldo gedeeld door het aantalgespeelde partijen en indien nodig (3) een
beslissingswedstrijd.

Indien er bij een bepaald onderdeel veel inschrijvingen zijn willen wij overgaan op een
afvalsysteem, met verliezersronde.
Dit wordt echter bepaalt na de inschrijfdatum.
1)

Iedere deelnemer dient zich voor aanvang van de partij te melden. Heeft een
deelnemer zich 15 minuten na de vastgestelde begintijd van de partij niet gemeld, dan
wordt de partij aan de tegenstander gewonnen gegeven.

2)

Bij het niet kunnen spelen van een partij op de vooraf vastgestelde tijd door ziekte,
blessure of verplichtingen jegens het werk moet deze partij binnen 48 uur worden
gespeeld, anders wordt deze partij aan de tegenstander gewonnen gegeven. Dit geldt
onder voorwaarde dat de ziekte, blessure ofverplichtingjegens het werk voor aanvang
van de vastgestelde begintijd aan de wedstrijdleiding is doorgegeven (telefoon 071 3082319).
2.

Deelname aan het toernooi is mogelijk voor leden vanaf 15 jaar.

1)

Alle deelnemers krijgen bericht over de aanvang van hun eerste partij. Daarna moeten
de deelnemers zelf informeren bij de wedstrijdleiding naar de begintijd van de
volgende partij. Telefoon 071 - 3082319.
8.

Wanneer er oudere deelnemers(vanaf 50 jaar) zijn kan er van te voren bij iedere
wedstrijd afgesproken worden,dat de eventuele derde set als tie-break wordt gespeeld.
Echter tijdens de halve finale en de finale zal er een gewone derde set worden
gespeeld.

9.

In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2008
NAAM :

TELEFOON WERK :

SPEELSTERKTE

TELEFOON PRIVE :

Ik schrijf mij in voor de volgende onderdelen ( maximaal 3 !!)
DAMES- / HEREN ENKELSPEL
DAMES- / HEREN DUBBEL *
GEMENGD DUBBEL
*

*

SAMEN MET :
SAMEN MET :

Voor het dubbelspel moeten beide partners een formulier invullen !!

In onderstaand schema kunt aankruisen, wanneer u NIET beschikbaar bent.
OCHTEND
09.00 - 13.00

MIDDAG
13.00 - 17.00

AVOND
NA 17.00

Zaterdag 30 augustus

Zondag 31 augustus
Maandag 1 september
Dinsdag 2 september
Woensdag 3 september
Donderdag 4 september
Vrijdag 5 september
Zaterdag 6 september
Zondag 7 september
Maandag 8 september
Dinsdag 9 september
Woensdag 10 september
Donderdag 11 september
Vrijdag 12 september
Zaterdag 13 september

FINALE WEEKEND

Zondag 14 september
NB: Tijdens het finale weekend dient iedere speler beschikbaar te zijn voor het spelen
van finale partijen!

SLOTTOERNOOI 2008
Helaas het laatste toernooi van het seizoen is alweer in het zicht en wel op

Zaterdagavond 27 september
Geef u op !!
We beginnen om 20.00 uur.
We maken er weer een leuke avond van, dus geef je allemaal op voor het slottoernooi!
Geef u op bij Arie Vlieland (Lab C&T, geb. 62, kamer 203)
Door onderstaand strookje in te vullen en in te sturen weten wij al uw gegevens.
S.v.p. inleveren voor 18 september a.s.
De Toernooi Commissie
Arie Vlieland
Theo Friedhoff
Karin van der Schrier
Ellen van der Schrier

071-3082950

INSCHRIJVING SLOTTOERNOOI Zaterdagavond 27 september 2008

Naam:

_________________________________
tel:

m/v

__________________ (thuis)
__________________ (werk)

Naam:

_________________________________
tel:
__________________ (thuis)
__________________ (werk)

m/v

Districts & recreatie competitie 2008
Districtscompetitie 2008.
Het winterseizoen zit er bijna weer op! Na een natte en “warme” winter wordt het weer tijd om
lekker op gravel te gaan tennissen. Er moet nog heel wat op het park gedaan worden om alles op
tijd weer speelklaar te hebben. Ik verwacht dan ook dat van ieder team, voordat de banen weer
opengaan, minimaal twee spelers een zaterdag komen helpen!
De captain van een team is thuis de gastheer cq gastvrouw!
Laten we ervoor zorgen dat iedere tegenstander met een positief gevoel ons park verlaat,
ongeacht of zij nu gewonnen of verloren hebben. Onze club heeft een positieve naam in
in de streek, laten we dit zo houden.
Het komende seizoen spelen er vier herenteams op de zaterdag.
Op de maandag is er een damesteam vertegenwoordigd.
Dit houdt in, dat we dit jaar drie teams in de derde klas en een team in de vierde klas hebben.
De competitie begint dit jaar zoals gebruikelijk begin april.
De eerste wedstrijddag is dinsdag 1 april voor de recreatie en zaterdag 4 april voor de competitie!
Om de competitie in Hoofd –en eerste klasse aantrekkelijker te maken heeft men besloten om het
district groter te maken door Leiden en Rijnmond samen te voegen. Dit houdt in dat er onderin
twee klassen bij zijn gekomen.
SAMENSTELLING TEAMS.
ZATERDAG:
HEREN 1 (3e klas)
Ted v/d Berg(C)
Johan Reurink
Yvo Hamstra
Robert-Jan Harders
Jaap Corthals
Ernest Mouwen
HEREN 3 (4e klas)
Arno van Adrichem ( C )
Henry Jetten
Hans de Jong
Koos Spek
Joop Jonker

HEREN 2 (4e klas)
Peter v/d Schrier( C)
Theo Friedhoff
Bas Stolk
Carlo Kroon
Bart Roest
HEREN 4 (6e KLAS)
Piet Stouten (C )
Piet Oort
Fred Kroon
Jan Zierikzee
Roy Wijdh
Bert Schiphorst

MAANDAG:
DAMES 1 (2e klas)
Anneke van Mil (C )
Karin v.d. Schrier

Ellen v.d. Schrier
Toke van Driel
Speelsterkte loopt van 1 t/m 9. Een speler die voor het eerst lid wordt, begint met speelsterkte 9.
Naarmate hij/zij wedstrijden wint, kan hij een hogere speelsterkte krijgen (DSS-systeem).
Dit alles is te vinden op internet: KNLTB.NL Je eigen speelsterkte kan je hier vinden,
via KNLTB-pasnummer of verenigingsnummer TV SIKKENS is 32300.
Hier is ook alles te vinden over je tegenstander. Alle resultaten van officiële wedstrijden worden zo
recent mogelijk bijgehouden. Zowel voor de enkel- als dubbelspeelsterkte wordt het meest actuele
resultaat meegeteld voor je ranking. Daar wij alles digitaal aanleveren bij de KNLTB wordt dit
constant aangepast. Dus ook tijdens de competitie!

Op zaterdag begint het eerstspelende team om 10.00 uur en het tweede team dat thuis speelt om
12.30 uur.
De wedstrijden op maandag hebben een vaste aanvangstijd, namelijk 9.30 uur. Daar dit vijf
partijen zijn wordt altijd gestart op drie banen tegelijk. Hierdoor is er vanaf ± 12.00 uur altijd één
baan beschikbaar voor recreatie. De maandagen dat ons damesteam thuis speelt hangt vanaf 10
april in de kantine (dit zijn maximaal drie maandagen).

Competitiedata HAR/DAR/DOR 2008

Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ma.

7/4

14/4

21/4

28/4

1/4

8/4

16/4

22/4

Wo. 2/4

9/4

16/4

Do. 3/4

10/4

17/4

Di.

5/5

Inhaal 19/5

26/5

2/6

9/6

16/6

Inhaal 6/5

13/5

20/5

27/5

3/6

10/6

Inhaal

23/4

Inhaal 7/5

14/5

21/5

28/5

4/6

11/6

Inhaal

24/4

Inhaal 8/5

15/5

22/5

29/5

5/6

12/6

Inhaal

Inhaal

Competitiedata voorjaarscompetitie 2008

Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ma.

7/4

14/4

21/4

28/4

Inhaal Inhaal 19/5

26/5

2/6

Inhaal

Di.

8/4

15/4

22/4

29/4

Inhaal Inhaal 20/5

27/5

3/6

Inhaal

Wo.

9/4

16/4

23/4

Inhaal

14/5

21/5

28/5

4/6

Inhaal

Do.

10/4

17/4

24/4 Inhaal Inhaal

15/5

22/5

29/5

5/6

Inhaal

Vr.

11/4

18/4

25/4 Inhaal Inhaal

16/5

23/5

30/5

6/6

Inhaal

Za.

5/4

12/4

19/4

26/4 Inhaal Inhaal

17/5

24/5

31/5 Inhaal

Zo.

6/4

13/4

20/4

27/4 Inhaal Inhaal

18/5

25/5

1/6

Inhaal

Recreatie competitie 2008.
De recreatie heeft, net zoals vorig jaar, twee 55+ teams. Helaas heeft het herenteam, welke op de
maandagavond speelde, zich teruggetrokken uit de competitie. Gelukkig blijven alle andere teams
gezellig een balletje slaan en niet alleen onder elkaar maar ook in competitie verband.

DINSDAGOCHTEND DOR.

WOENSDAGOCHTEND DOR.

SIKKENS 1 (2eklas)
Willy v/d Lans (C )
Toot Welter
Henny van den Burg

SIKKENS 1 (2eklas)
Ingrid Schild (C )
Joke van Tienen
Nel Verbiest
Maria Welters

WOENSDAGAVOND DAR.
SIKKENS 1 (2e klas)
Karin van Adrichem(C )
Marian Kat
Jolanda Cornelissen
Marjan Vlieland
Margon Dannijs

WOENSDAGAVOND DAR.
SIKKENS 2 (3e klas)
An Boekema (C )
Irene van Schie
Jannie de Vos
Anneke Oort
Ada Warmenhoven

HEREN DONDERDAGMIDDAG 55 +.
SIKKENS 1 (2E Klas)
SIKKENS 2 (2E Klas)
Wim Willemsen (C)
Theo Goudriaan (C)
Kees van Vliet
Aart in ’t Veld
Cees Schaap
Jan Roest
Piet Oort
Richard Schild
Leo van der Lans
De teams welke ‘s avonds thuis spelen moeten er rekening mee houden, dat de
aanvangtijd 19.00 uur is en niet later!
Vanaf 20.30 uur hebben de recreatieteams geen recht meer op de banen.
Er wordt gespeeld op twee banen tegelijk (baan 1 en 2), zowel ’s avonds als overdag.
AANVOERSTERS/AANVOERDERS BIJEENKOMST.
Op zaterdag 22 maart tussen 10.00 en 11.00 uur zal er voor alle (cursief gedrukte) aanvoerders
een bijeenkomst worden gehouden in de kantine voor het in ontvangst nemen van ballen,
formulieren, schema’s, wedstrijdpasjes e.d Indien u bent verhinderd svp een teamgenoot
verzoeken uw taak waar te nemen.
Voor vragen, ben ik thuis bereikbaar (0252-213225).
Voor alle teams geldt:
Ons hele park, zowel kantine als banen, moeten er ook dit jaar weer perfect uitzien, daarom is het
verplicht om minimaal twee afgevaardigden per team te laten meehelpen om onze hele
accommodatie er schoon, fris, netjes en speelklaar te maken.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en vele handen maken ligt werk! Koos regelt alles voor
binnen en Piet voor buiten de kantine….meldt u aan! (captains neem uw verantwoording!)
!!! KNLTB-pasjes:
Als u toernooien wilt spelen, kunt u tijdens deze bijeenkomst uw pasje komen halen
(in de kantine).
Zaterdag 22 maart tussen 10.00 en 11.00 uur.
Let wel: geen recente pasfoto ingeleverd, ook geen geldige KNLTB-pas.
In de kantine hangt vanaf begin april een schema wanneer en hoe laat de banen bezet zijn door
competitieteams.
Peter van der Schrier.

TECHNISCHE ONDERHOUDSCOMMISSIE
Beste tennisleden,
Na de gebruikelijke winterstop vangt het tennisseizoen 2008 op ons tennispark binnenkort weer aan. De
banen kunnen weer speelklaar gemaakt worden, hiervoor moet er natuurlijk nog wel het een en ander
gebeuren.
De Fa. Rekré-sport B.V. zal trachten de banen "rond half maart" op te leveren.
Hierna zal er weer gerold moeten worden met de walsen om de banen op een goede hardheid te krijgen.
Wij zullen dan ook weer net als voorgaande jaren persoonlijk of telefonisch contact met U opnemen en
vragen of U bereid bent om een klein uurtje(1 uur op jaarbasis) te helpen de banen aan te walsen. Het
walsen van de banen zal over het algemeen per 2 personen "op tennisschoeisel" en 2 walsen uitgevoerd
gaan worden.

ATTENTIE
Voor diverse onderhoudswerkzaamheden BINNEN en BUITEN denk aan bijvoorbeeld: schuren,
schilderen, repareren/herstellen en schoonmaken van . . . zoeken wij nog vrijwilligers om een
helpende hand te bieden op 1 of meerdere hieronder genoemde data.
Van de Heren competitieteams verwachten wij dat de captains op ondergenoemde data’s 1
persoon per data aanmelden om ons hiermee te ondersteunen. De captains zullen hierover ook
persoonlijk of telefonisch benaderd worden.
De data voor deze werkzaamheden zijn vastgesteld op:
zaterdag 22 maart en zaterdag 29 maart 2008 van 10.00 tot 14.00 uur.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij: Piet Stouten.

Tel. 06 - 5326 9499

De Technische onderhoudscommissie zal er naar streven om de banen op zaterdag 1 april te openen, e.e.a.
is natuurlijk afhankelijk van het weer en het aantal mensen welke bereid zijn te helpen met walsen!
N.B.

Het is verboden! de tennisbanen te betreden met tennisschoeisel welke voorzien zijn van grof
profiel CQ losse hak ten opzichte van de zool of een combinatie hiervan. Wanneer geconstateerd
wordt dat U met een dergelijk soort schoeisel aan het tennissen bent dan wordt U terstond van de
baan gestuurd.

Een gravelschoen is voorzien van fijn profiel met een vlakke onderzijde.
Tot slot wenst de "T.O.C." allen een sportief, geslaagd en gezond 2008 toe.

BERICHT VAN DE BAR / KANTINECOMMISSIE

Beste tennis- en kantinevrienden,
Op de laatste ledenvergadering is besloten dat we de keuken een beetje gaan opfrissen en
de buitenkant van de kantine "houtrotvrij" zullen maken.
Als 3 klus- veteranen hebben Kees van Vliet, Jan Roest en ondergetekende inmiddels vanaf
half januari hun winterslaap onderbroken en zijn hun armspieren voor het nieuwe seizoen al
volop aan het trainen.
Schuren, plamuren, witten, verven, zagen en timmeren zijn termen die tijdelijk in de plaats zijn
gekomen van ace, drop shot, game, set en match.
Hopelijk kan straks in het nieuwe seizoen het resultaat jullie goedkeuring krijgen.
Als commissieleden hebben Theo Friedhof en Peter v/d Schrier er weer volop zin om tijdens
onze toernooien en activiteiten het iedereen weer naar de zin te maken.
Ria Friedhof gaat er ook in het nieuwe seizoen weer voor zorgen dat ons clubgebouw weer
door een ringetje te halen is.
De consumpties en lekkernijen ondergaan met goedkeuring van de algemene ledenvergadering een
lichte prijsstijging.
Suggesties en opbouwende kritiek zijn altijd van harte welkom.
Het motto voor 2008 is:
Na een inspannend potje tennis, het geeft niet door welke sexe,
kan je daarna in de kantine met een drankje weer lekker relaxen!

sportieve groet,

Koos Spek.

Inschrijfformulier TV SIKKENS
zomertraining 2008
Achternaam………………………………………………… Geslacht: M / V
Voorletters……………………Roepnaam…………………………..……………
Adres………………………………….……………………………………………………………………..………….
Postcode…………………………….……Woonplaats…………………………………………………………..….
Geboortedatum…………………………….………………………
Telefoonnummer privé………………………….………..Mobiel nummer ouder(s)….…………………………..
E-mail…………………………………………………….@.................................................................................
Aantal jaren les gehad…………………………………..Aantal jaren getennist…………………………………..

Speelsterkte is: (1 t/m 9) ………………………………………………… …(in het geval van beginner, vul 9 in)

Geeft zich op voor de volgende trainingsvorm:
0

16x priveles (1 of 2 personen) 25 minuten

€ 256,00

0

16x priveles (1 of 2 personen) 50 minuten

€ 512,00

0

16x groepsles max. 4 personen (zelf samen te stellen)

€ 128,00 P/P (4 pers.)

Indien u inplaats van 16x maar 8x wilt lessen vult u dit hieronder in, wel dient u een tegenpool voor de
overige 8 weken te vinden, evt. kunnen wij u daarbij helpen.
0

8x les

Tegenpool is/zijn _______________________

Verhinderingen voor de tennistraining (zo nauwkeurig mogelijk!!!!!):
Overdag t/m 15.00 h
Maandag

van…………tot…………

Dinsdag

van……..….tot..……….

Woensdag

van……..….tot…..…….

Donderdag

van……..….tot…..…….

Vrijdag

van……..….tot……..….

Datum: ………………………………2008

Avond

van……..….tot……..….

Ik ga akkoord met lesreglement: ja / nee

Handtekening: ……………………………

Inschrijfformulier opsturen of mailen vóór 20 maart aan: R. Ubink, Fuchiastr. 3, 2215ml Voorhout
tel 06-22969597

LESREGELEMENT ROB UBINK 2008
Een lesuur duurt 50 minuten, les half uur bedraagt 25 minuten.
1. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.
Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer dient u altijd contact op te nemen met de
trainer/trainster.
2. De reguliere lessen vinden plaats volgens een vooraf gepubliceerd lesschema.
3. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze ingehaald
volgens het volgende principe. De eerste les wordt niet ingehaald, de tweede wel, de derde
niet en de eventuele vierde weer wel.
Het aantal inhaallessen is daarbij gemaximaliseerd tot twee.
De inhaallessen worden normaliter aangeboden in de weken aansluitend op de laatste
reguliere lesweek. Geplande inhaallessen worden bij slecht weer niet nogmaals ingehaald.
4. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
5. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden.
6. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (leeftijd, niveau,
aantal lesjaren, etc.).
7. Indien een bepaalde groep niet vol is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het
aantal lessen of in het lesgeld. Dit gebeurt in onderling overleg met de betreffende
cursisten.
8. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het lesgeld.
9. Bij absentie dient men zich bij de trainer/trainster af te melden.
10. Gemiste lessen als gevolg van bijvoorbeeld blessure of ziekte kunnen worden ingehaald
binnen een andere groep mits daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de
groep hierdoor niet aantast wordt. Daarom zal hier altijd overleg met de trainer/trainster
aan vooraf gaan.
11. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden,
mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer/trainster.
12. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet vooraf worden afgemeld, kunnen
deze niet ingehaald worden.
13. De trainer (Rob Ubink) is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel
daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van
goederen van cursisten.
14. Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden middels een faktuur.
Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennistrainingen tot gevolg
hebben.

