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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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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



Van de voorzitter 

Wij zijn trots! Op 29 maart jl. hebben we van zowel het Schipholfonds als 
het Honig-Laanfonds de bevestiging gekregen dat zij KLTV een donatie 
wilden doen om een bijdrage te leveren tot de realisatie van 2 padelbanen 
en een beach tennisveld. Niet veel later ontvingen we ook nog het bericht 
dat het Rabobank Coöperatie fonds een donatie wilde doen. Fantastisch 
nieuws natuurlijk, want door deze donaties is het financieel haalbaar om 
de padelbanen te gaan realiseren! Als bestuur hadden we die dag nog een 
pitch om 12 uur ’s middags om onze plannen mondeling te komen 
toelichten. Hoe mooi is het dan om die avond als bestuur het positieve 
nieuws aan onze leden te brengen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering?! De aanwezige leden stemden die avond vrijwel 
unaniem voor de realisatie van de padelbanen en het beach tennisveld. 
Een nieuw hoofdstuk zal worden toegevoegd aan de geschiedenis van onze 
club! 
Tijdens de ALV, die goed bezocht werd, hebben we verder enkele 
jubilarissen in het zonnetje gezet die respectievelijk 25, 40 en 50 jaar lid 
waren! Verder werd de KLTV-bokaal uitgereikt aan Han Lieshout en werd 
George Kramer benoemd tot lid van verdienste. Proficiat voor deze heren! 
De Jeugdcommissie kwam met een voorstel om een all-in-lidmaatschap te 
introduceren voor de jeugd per 1/1/2020. Hiermee betalen de jeugdleden 
een vast bedrag per maand en doen per definitie mee met de 
verschillende activiteiten, toernooien en competitie. Hiermee volgen we 
als KLTV het advies van de bond! 
Met behulp van Kahoot! (digital stemsysteem o.b.v. stellingen) kwam het 
bestuur met enkele vragen voor de leden om te peilen hoe zij over diverse 
onderwerpen denken. De input op de vragen zal het bestuur meenemen in 
de toekomstige besluitvorming en besprekingen die komende maanden 
volgen. Arjan Meegdes werd overigens die avond benoemd tot Secretaris 
en Robert Melgerd werd (her)benoemd voor 3 jaar in de functie van 
Penningmeester. 
Wat verder nog….. Er lopen besprekingen met de gemeente inzake de 
wateroverlast. De gemeente is voornemens het gebied rondom ons park 
aanzienlijk te gaan verhogen. We zijn in bespreking om af te stemmen wat 
dit voor ons betekent en in hoeverre de gemeente ons kan helpen het park 
ook omhoog te brengen. Frans van Rooij heeft tijdens de ALV dit 
onderwerp ook nog even kort toegelicht. Zodra wij meer horen zullen wij u 
informeren. Verder proberen we tezamen met de Cromme Bal bij de 
gemeente te polsen wat, evtentueel naar de toekomst toe, er voor 
mogelijkheden zijn om samen te gaan op een nieuw park. Hierbij hebben 
we als beide verenigingen aangegeven in Krommenie te willen blijven. Tot 
op heden heeft de gemeente nog niets concreets hierover kunnen melden. 
Wordt vervolgd! 
 



Castricum: 0251 655086                         Zaandam: 075 6510610

‘Het team staat
 als een huis’

U zit zeker bij HVM&S

www.hvms.nl



Als bestuur gaan we nu in elk geval verder met de ontwikkelingen van padel. 
We hebben inmiddels al vier aanmeldingen voor de Padelcommissie. Mocht u 
ook geïnteresseerd zijn, dan horen we dat graag! We zullen de toekomstige 
Padelcommissie op korte termijn vragen met een plan te komen, zodat we dit 
kunnen bespreken in de bestuursvergadering. We zijn verder voornemens om 
in september/ oktober van dit jaar een feestelijke opening te plannen van onze 
vernieuwde banen en padelbanen. Dit vergt nog enige organisatie. Als u nog 
leuke ideeën hiervoor heeft dan kunt u zich bij mij melden. Maar goed, stap 
voor stap. Eerst maar even ‘baan 7’ vlak maken en bouwrijp. Dit gaat zeer 
binnenkort plaatsvinden. 
Dan ontving ik bij het schrijven van dit voorwoord een trieste mededeling: 
Mathieu Mimpen is onverwachts overleden. Mathieu was jarenlang de 
aanvoerder van onze Onderhoudscommissie en onderdeel van de Krasse 
Knarren. De afgelopen tijd liet zijn gezondheid hem wat in de steek, zodat hij 
ook wat minder te zien was op de tennisbaan. We verliezen met hem een 
trouwe KLTV-er en vrijwilliger ‘pur sang’. We wensen de familie veel sterkte 
met dit verlies. 
De Krasse Knarren bestaan dit jaar 25 jaar. Dit feit zal niet zo maar voorbij gaan. 
Op 16 april a.s. wordt deze mijlpaal gevierd tezamen met de Krasse Knarren. 
Ook via de media zal dit hoogtepuntje aandacht krijgen. 
De competitie is inmiddels begonnen en dat betekent weer veel speelplezier 
op onze banen. Met de jeugd erbij in het weekend zal het gezellig druk worden. 
Hopelijk werken de weergoden een beetje mee dit seizoen. De TC heeft 
wederom dit jaar de BBQ op het programma staan. Deze feestelijke afsluiting 
van de competitie is inmiddels een traditie en daar wilt u bij zijn. Meld u zich 
daarom snel aan bij Cees Meijn voor deelname! 
Dan rest mij niets anders dan u een goede competitie en veel speelplezier te 
wensen de komende weken en ik hoop u zeer binnenkort op het park te 
treffen! 

 
Voorzitter KLTV 



Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -

J & R Fashion
Zuiderhoofdstraat 46
1561 AN Krommenie

Jan van Gastel

Samsonweg  64
1521 RM Wormerveer
Tel.: 075 -  616 7450

Mobiel:  06 -  5325 4376
E-mail: jan@vangastel-administratie.nl

Hageland 100
1066 SB Amsterdam
Tel.: 020 -  6143631

 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

Website: www.vgnadministratie.nl

INTERIEUR | MEUBELS |  RENOVATIE | NIEUWBOUW

06 155 242 42   
info@nobbyroth.nl

Kantoor Wormerveer Kantoor Amsterdam

www.janetmodes.nl

Mode voor elk moment.



Hoe belangrijk is een goede warming-up? 
  
Je staat op de tennisbaan, bent lekker een balletje aan het slaan en opeens voel je, je elleboog 
opspelen. Zonder warming up de baan op gegaan en nu de elleboog die van zich laat horen. 
  
De warming-up is een onlosmakelijk onderdeel van iedere sportieve inspanning. Door op te 
warmen bereid je, je zowel fysiek als mentaal voor op lichamelijke arbeid. Het nut van een 
warming up is de spieren laten wennen aan de bewegingen die er komen gaat. Door een 
goede warming up verklein je de kans op het oplopen van blessures. De lichaamstemperatuur 
stijgt, waardoor er meer bloed en hierdoor meer zuurstof naar de spier stroomt, wat tot 
gevolg heeft dat de spier sneller over zijn bouwstoffen kan beschikken. In plaats van de 
spieren te laten wennen aan wat er komen gaat, gaan we er gelijk vol tegen aan. 
   
Toch hebben we de neiging om de warming up over te slaan of hebben we niet genoeg 
discipline om een warming up te doen. Dat je tijdens een warming up warmer wordt, weet je 
vast al uit ervaring. Het heet tenslotte niet voor niets een warming up. 
  
Tot slot zorgt de doorbloeding dat de spieren soepeler en elastischer worden. Gewrichten en 
zenuwstelsel gaan sneller en beter functioneren, waardoor spieren sneller kunnen reageren. 
Dit kan handig zijn om die ene bal te halen die anders was gemist. Redenen genoeg om aan te 
nemen dat een warming up een nuttige en welbestede inspanning is om beter en met minder 
risico’s op blessures te tennissen.  
  
Wist u dat… onderbeen-, schouder- en elleboogklachten de meest voorkomende blessures zijn 
bij tennis?! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHnaS5rtzPAhWCXhoKHQw6CLAQjRwIBw&url=https://fitkrommenie.nl/&psig=AFQjCNEL8wGhwxHrkgD0NeVulhWHN4TgvQ&ust=1476605541603217
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig94W-r9zPAhVFMBoKHd5ZCJMQjRwIBw&url=https://www.asics.com.hk/tennis/knowledge/warm-up-for-tennis-players/&psig=AFQjCNFKnDsKoZ5Vn4e7N9he3XSTU3N24A&ust=1476605761916630


Woensdag t/m zondag is de keuken geopend van 17.00 tot 22.00 uur

Zuiderhoofdstraat 72
1561 AP Krommenie
Tel.: 075 6216805 

Email: info@damarcello.nl
(reserveringen alleen telefonisch)

Eten in gezellige Italiaanse sfeer

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

Rosariumplein 12 • 1561 DX Krommenie
Telefoon  (075) 640 11 23



Hieronder vind u wat tips: 
Ga op de fiets naar de tennisbaan, daar word je ook al warm van! 
Houd bij lage temperaturen tijdens de warming up warme kleding aan, 
anders gaat het effect meteen verloren. 
Zorg voor voldoende afwisseling tijdens de warming up… dat houdt je 
scherp. 
Ga na het opwarmen bijna meteen spelen! Langer dan 5 minuten rust 
na de warming up en het effect is al met 50% verminderd. 
Rekken is prima, maar als je niet wilt rekken… OOK GOED! 
  
Ik ben Tim Luijsterburg, fysiotherapeut bij FIT Krommenie en help u 
graag met het geven van advies en tips voor het voorkomen en 
verhelpen van blessures.  
  
Tim Luijsterburg, Fysiotherapeut 
FIT Krommenie 
Kleine beer 132-134, Krommenie 
timluijsterburg@fitkrommenie.nl 

mailto:timluijsterburg@fitkrommenie.nl
mailto:timluijsterburg@fitkrommenie.nl
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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



KALENDER 2019 
MEI 2019 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

VR 3 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 4     DODENHERDENKING   

    TC 10:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

ZO 5     BEVRIJDINGSDAG   

    JC / TC 10:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

DI 7 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 10 TC 10:00 - 14:00  VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 11 JC / SC 10:00 - 17:00 KONING MINITOERNOOI 
mini 

baan 

    TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 12 JC / SC 10:00 - 17:00 KONING MINITOERNOOI 
mini 

baan 

    JC / TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

DI 14 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 17 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 18 TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 19 TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

DI 21 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 24 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 25 TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 26 TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

DI 28 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

DO 30     HEMELVAARTSDAG   

    JC / TC 09:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

VR 31 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE 4 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 



Gewoon goed in schoonmaakwerk.
Héél goed.

schoonmaakbedrijfwillems.nl(075) 642 58 20  -
Weiver  1  1561 XA Krommenie
- Tel.  (075) 628 18 94 
- Fax  (075) 628 18 94 

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



JUNI 2019 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

ZA 1 TC 12:00-22:00 VOORJAARSCOMPETITIE 6 

ZO 2 TC 09:00 - 20:00 VOORJAARSCOMPETITIE + BBQ 6 

DI 4 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 7 TC 10:00 - 14:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 4 

    TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZA 8 TC 12:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

ZO 9     1e PINKSTERDAG   

MA 10     2e PINKSTERDAG   

    JC / TC 10:00 - 22:00 VOORJAARSCOMPETITIE INHAAL 6 

DI 11 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

WO 12 SC 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 5 - 6 

DO 13 SC 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 5 - 6 

VR 14 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    SC 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 4 - 6 

ZA 15 JC 10:00 - 14:00 AARDBEIENTOERNOOI JEUGD 4 - 6 

    SC 12:00 - 16:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 4 - 6 

ZO 16 SC 10:00 - 14:00 AARDBEIENTOERNOOI JEUGD 4 - 6 

    SC 12:00 - 16:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 4 - 6 

MA 17 SC 10:00 - 14:00 
AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 

OVERDAG 6 

    JC 12:00 - 19:00 AARDBEIENTOERNOOI JEUGD 6 

    SC 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 5 - 6 

DI 18 SC 10:00 - 14:00 
AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 

OVERDAG 5 

    JC 16:00 - 19:00 AARDBEIENTOERNOOI JEUGD 6 

    TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    SC 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 4 - 6 

WO 19 SC 10:00 - 14:00 
AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 

OVERDAG 5 

    JC 16:00 - 19:00 AARDBEIENTOERNOOI JEUGD 6 

    SC 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 5 - 6 

DO 20 SC 10:00 - 14:00 
AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 

OVERDAG 5 

    JC 16:00 - 19:00 AARDBEIENTOERNOOI JEUGD 6 

    SC 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 5 - 6 

VR 21 SC 10:00 - 14:00 
AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 

OVERDAG 5 

    JC 16:00 - 19:00 AARDBEIENTOERNOOI JEUGD 6 

    TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

    SC 19:00 - 22:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 4 - 6 

ZA 22 JC 10:00 - 14:00 AARDBEIENTOERNOOI JEUGD 4 - 6 

    SC 12:00 - 16:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 4 - 6 

ZO 23 SC 12:00 - 16:00 AARDBEIENTOERNOOI SENIOREN 6 

DI 25 TC 19:00 - 22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 28 TC 19:00 - 20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 



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

Adrie Jonk
Stormhoek 2

1506 SW Zaandam

T 075 - 659 0 111
www.adriejonk.nl



Choco tennis 
Op zaterdagmiddag 2 maart vond het ‘Choco tennis’ plaats op ons park. Samen 
met en tegen de jeugd van De Cromme Bal werden er wedstrijdjes gespeeld in 
de categorieën Rood, Oranje en Groen ter voorbereiding op de 
voorjaarscompetitie. Met circa 50 kids hadden we een goede opkomst. Ook was 
er een gezellig aantal toeschouwers! Het was een geslaagde tennismiddag met 
chocomel, slagroom, cake en gelukkig mooi weer! 
  
KLTV versus De Cromme Bal 
Na het ‘Choco tennis’ kwam de oudere jeugd (Geel/junioren) van KLTV en De 
Cromme Bal naar ons tennispark om te oefenen voor de voorjaarscompetitie en 
om met elkaar 'de strijd’ aan te gaan. Na een aantal rondes gespeeld te hebben 
(enkels en dubbels door elkaar) ging De Cromme Bal er met de winst vandoor 
met 17 punten tegen 15 punten voor KLTV. Een spannende strijd dus! Er was 
niet alleen maar strijd, want tussendoor heeft iedereen gezellig met elkaar een 
heerlijke pizza van Damiano gegeten!    

 
Hans Boermeester toernooi  
In de derde week van maart stond het traditionele Hans Boermeester toernooi op 
het programma. Helaas viel het aantal inschrijvingen voor dit toernooi wat tegen 
vergeleken met de eerdere toernooien, maar gelukkig waren er genoeg bikkels 
om er ook nu weer een geslaagd toernooi van te maken. Na een poule fase en 
een knock-out ronde waren dit de uiteindelijke winnaars: 
Lisa de Boer (Oranje) 
Miles Rensen (Groen) 
Thijs van Kuijk (Geel t/m 14) 
Zara Nordemann (Geel t/m 14) 
Tessa van Herp (Geel t/m 17) 
 
Gefeliciteerd kanjers! 



Noorderhoofdstraat 69  Krommenie
T: 075.6283477 

 Open: 
Dinsdag t/m Zaterdag 

Maandag gesloten

Fietskleding

accessoires

E-Bikes

Ebike Service Centre

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

BEL GRATIS:

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
(

)

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

www.bosenolgers.nl
www.bosenolgers.nl

Sportieve 
fietsers 
vinden 
snel de 

weg naar 
mooi 

materiaal!

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

 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

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

I:  www.fitkrommenie.nl



Voorjaarscompetitie en sponsorkleding 
Ondertussen staat de voorjaarscompetitie alweer voor de deur. Het was hier en 
daar nog flink puzzelen om tot een passende teamindeling te komen, maar we 
hebben weer negen uitstekende teams die de eer van onze club gaan 
verdedigen. Aan de kleding zal het niet liggen, want dankzij onze sponsors Jezz, 
Steboma, Valverde en TennisDirect zijn alle competitiespelers in prachtige tenues 
en trainingspakken gestoken. Na een uitgebreide pas-sessie een aantal weken 
geleden kon de kleding op vrijdag 29 maart opgehaald worden. Daarna zijn de 
teamfoto’s gemaakt, en dan is echt goed te zien hoe supergaaf en professioneel 
de teams er uit zien. Bij deze willen we de sponsoren heel erg bedanken voor 
deze kleding! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All-in-one lidmaatschap en contributie 
Een veel gehoorde klacht van ouders is dat het onduidelijk is wat de 
contributie en het lesgeld bedraagt voor de kinderen en wanneer deze door de 
club geïncasseerd wordt. We hebben als commissie bekeken hoe we dit kunnen 
veranderen. Mede omdat voor de jeugd het lidmaatschap onlosmakelijk 
verbonden is met tennislessen hebben we in navolging van vele andere 
verenigingen onderzocht of we kunnen overgaan tot een all-in-one lidmaatschap, 
wat betekent dat jeugdleden voor een vast maandelijks bedrag een lidmaatschap 
krijgen, tennisles én deelname aan alle door de commissie georganiseerde 
toernooien bij KLTV. Daarmee hebben ouders volledige transparantie over de 
(maandelijkse) kosten en wat hun kind daarvoor krijgt, en op jaarbasis scheelt 
het de ouders ook nog een beetje in de kosten. Als jeugdcommissie hopen we 
bovendien dat het de deelname aan de toernooien hierdoor wat laagdrempeliger 
maakt. Ook zal er nog wat maatwerk mogelijk blijven wanneer een kind extra 
tennislessen wil volgen. 
  
Het all-in-one lidmaatschap voor de jeugd is voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering van 29 maart jongstleden en daarbij goedgekeurd. Dat 
betekent dat we zullen proberen dit all-in-one lidmaatschap per 1-1-2020 te 
gaan introduceren. Tot die tijd is er nog wat huiswerk te doen, maar we zullen u 
tijdig nader informeren over de inhoud en kosten van de varianten van dit all-in-
one lidmaatschap. 
  
Groeten van de Jeugdcommissie 



Contact 
Voorzitter: marksijthoff@hotmail.com 
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 
Seniorencommissie:  seniorencommissie@kltv-krommenie.nl 
Jeugd Commissie: kltv-jc@live.nl 
Trainers: trainers@kltv-krommenie.nl 
 
Bezoek de website van KLTV voor uitgebreide contactgegevens 
 
Editie april 2019 
 
Enkele exemplaren liggen in de lobbie. 
redactie.setzetsels@kpnmail.nl 
 
Het clubblad verschijnt 6 keer per jaar.  
De sluitingsdatum voor de kopij voor de volgende editie: 9 juni 2019 
 
Archief: www.kltv-krommenie.nl 

Dit is het officiële clubblad van K.L.T.V. 
Krommenieër Lawn Tennisvereniging 
 

Adres 
Rosariumlaan 47 
1561 SX Krommenie 
Postbus 241 
1560 AE Krommenie 
  
Rekeningnummers  
NL63RABO0333901827 & NL85INGB0004319064 
 
Redactie 
Giso Brasser, Jonna Klene-Brasser, Eelco Klene en Jarne Postmus 
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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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