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KLTV
Krommenieër Lawn Tennisvereniging

Setzetsels
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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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De nieuwe Setzetsels is geboren! Met de re-
dactie en een aantal leden hebben we de 
Setzetsels onder handen genomen. Voor u 
ligt de Setzetsels ‘nieuwe stijl’. De laatste 
maanden werd de Setzetsels best wat dun 
en we hebben er een nieuwe wending aan 
gegeven. Hopelijk valt deze editie bij u in de 
smaak!

Corona stilte
Eigenlijk zou het deze periode een drukte van 
belang zijn op onze vereniging. We zouden vol-
op in de voorjaarscompetitie zitten. Zowel op 
zaterdag als zondag zou er gestreden worden 
om de punten… Helaas ligt het park er nu stil 
en verlaten bij, terwijl het ook nog eens prach-
tig weer is. Wat een domper, maar het is alle-
maal logisch gezien de maatregelen die door 
het Corona-virus gelden. Dus voorlopig geen 
tennis of padel op ons park en zeker geen ‘Co-
rona’ aan de bar. We wachten de ontwikkelin-
gen af en hopelijk mogen we binnenkort elkaar 
weer zien bij KLTV, maar dan waarschijnlijk op 
gepaste afstand. We volgen de ontwikkelingen 
en de adviezen vanuit de KNLTB op de voet.

Ligt alles dan volledig stil op het park? Nou nee, 
eigenlijk niet. De mannen van de Onderhouds-
commissie zijn nog elke week in de weer om 
het onderhoud op het park te verzorgen. Er 
is onlangs een nieuwe borstelmachine aange-
schaft die met name de padelbanen en mini-
banen in perfecte conditie gaat houden. De OC 
is er blij mee en wij ook! Cees Meijn heeft dit 
keer ook niet stil gezeten en heeft de heren-
kleedkamer onder handen genomen. De wand 
heeft een likje verf gekregen en Cees gaat er 
nog een prikkelende tekst op aanbrengen!

Wateroverlast verleden tijd
Verder zijn we bezig geweest met de water-
overlast, waar we toch in februari en begin 
maart weer last van hadden. We hebben een 
extra drainagebuis bij de padelbanen aange-
legd, die water afvoert naar de sloot van de 
volkstuinen. Daarnaast heeft de gemeen-
te een ring-drainage aangelegd rondom het 
zwembad, waarbij water vanaf de Crommenije 
wordt afgevoerd naar de sloot bij gemeente-
werf. We hebben met de gemeente gesprek-
ken gevoerd over onze pomp. We krijgen een 
nieuwe, zwaardere pomp die het water van 
ons park gaat afvoeren. Hiervoor hebben we 
fikse bijdrage gekregen van de gemeente. Su-
per! 

Bij inspectie van de putten bleek de put bij baan 
6 verstopt te zitten. Deze is doorgespoten en 
werkt weer naar behoren. De gemeente gaat 
volgens de huidige planning een nieuw fiets-
pad aanleggen achter ons park. We hebben 
de tekeningen met de gemeente doorgeno-
men. Het fietspad wordt geasfalteerd en helt 
iets schuin richting de gemeentewerk. Naast 
het fietspad wordt wederom een drainagebuis 
aangelegd die water zal afvoeren richting ge-
meentewerf. Wij denken dat alle bovenstaan-
de maatregelen gaan bijdrage aan een betere 
waterhuishouding, waarbij wat ons betreft de 
wateroverlast tot het verleden behoort.

Uitgestelde ALV
We hebben u gemeld dat de ALV voorlopig is 
uitgesteld. Wettelijk dienen de leden voor 1 
juli a.s. de jaarrekening goed te keuren. We 
wachten zoals eerder gemeld de maatregelen 
af van de regering en KNLTB. Mocht het zo zijn 

Van de Voorzitter
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dat de termijn van parksluiting voorbij 1 juli 
gaat, dan komt het bestuur met alternatieven 
voor de ALV en/of voor de goedkeuring van de 
jaarrekening. We zullen u via de mail herover 
informeren.

Sponsordeal
Padelbouw (de aannemer van onze padelba-
nen) heeft KLTV benadert om clubdealer te 
worden voor All for Padel/Adidas. We zijn met 
AFP Trade een overeenkomst aangegaan waar-
bij de leden voordelige attributen (rackets/bal-
len/tassen) voor Padel kunnen aanschaffen en 
AFP Trade stort van elke aankoop 10% in de 
clubkas. Een soort win-win deal! De leden kun-
nen dus nu kiezen uit Tennis Direct en All for 
Padel. We laten de keuze aan u! Verder infor-
matie hierover kunt u vinden in de Lobbie en 
op de website.

Laten we hopen dat we in Nederland het Co-
rona-virus weten te overwinnen en dat we 
binnenkort weer wat meer vrijheidsruimte 
gaan krijgen. Wellicht dat een sport als tennis 
en padel straks weer mag van onze regering 
waarbij we natuurlijk de 1,5 meter in acht gaan 
nemen. Het zou mooi zijn voor KLTV, het zou 
mooi zijn om weer een vereniging te mogen 
zijn. Ik wens u veel sterkte in deze vreemde 
periode en hoop dat u gezond blijft. Pas een 
beetje op uzelf en hopelijk to zeer spoedig bij 
KLTV!

Mark Sijthoff
Voorzitter KLTV

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, Eelco Klene en 
Mark Sijthoff
redactie.setzetsels@kpnmail.nl

Sponsor- en advertentiemogelijkheden
Robert Melgerd
penningmeester@kltv-krommenie.nl

Vormgeving: www.designchap.nl
Enkele exemplaren liggen in de lobbie.
Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar. 

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
Toernooicommissie
toernooicommissie@kltv-krommenie.nl
Jeugdcommissie
kltv-jc@live.nl
Trainers
trainers@kltv-krommenie.nl
Lobbiecommissie
info@lobbietoernooi.nl

Archief: www.kltv-krommenie.nl
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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!
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Alles wat ik wilde schrijven in mijn eerste co-
lumn voor de nieuwe glossy  van ons KLTV, ja 
dat kon meteen de prullenbak in. Mensen met 
een korreltje zout op de hak nemen in deze 
tijd, dat is niet gepast hoor en voel ik om me 
heen. Van afstand weliswaar, maar toch.

Ik had graag wat willen schrijven over gewaar-
deerd lid Cees Meijn, die het korfbal nooit 
heeft kunnen loslaten. Hij gaat namelijk het 
liefst vanaf oktober tot en met eind maart de 
zaal in zoals ze dat bij het mandjebal doen. 
Elke winter zit hij op onze wekelijkse donder-
dagavondcompetitie te zeuren over kou. Dat 
tennissen in de gezonde buitenlucht onder 
de tien graden en een klein spatje regen, niet 
verantwoord is voor zijn longen. Om daar de 
draak mee te steken, dat kan natuurlijk niet 
deze maanden.

Zo valt het een na het ander weg. Ik had ook 
een aantal tennismaatjes in het vizier, die na 
wat korte slagenwisselingen gelijk naar adem 
snakken. En na een krap uurtje geen derde set 
meer zien zitten, ook als de tussenstand dat 
noodzakelijk maakt. Doe maar een super-tie-
break hoor je ze zeggen. Zij duiken het liefst na 
twee korte sets de kantine in om weer wat op 
gewicht te komen. Zeg daar nu maar iets over 
in deze tijd, spot daar maar eens mee, nou dan 
heb je het echt gedaan.

Het is dus kort gezegd niet leuk om in deze rare 
onwerkelijke tijd een column te moeten schrij-
ven als je van ironie houdt. Het gaat de laatste 

tijd te vaak over de dood. Je kunt het wel ba-
gatelliseren, een stevige griep zoals een paar 
jaar geleden, hakt er altijd in bij ouderen. Waar 
toentertijd mensenleed werd overschaduwd 
door het dierenleed in het Oostvaardersplas-
sen (over ironie gesproken), krijgen we nu elke 
dag in de media staatjes van het aantal overle-
den mensen per land in de wereld.

Op die ranglijsten, wie zit daar nu op te wach-
ten. Ik had liever andere standen gezien, tus-
senstanden van tenniscompetities bijvoor-
beeld. Eindstanden van voetbal. Dat zal helaas 
nog wel even duren vrees ik, terug naar een 
normale wereld. Weet u, en dat vind ik eigen-
lijk ook wel een beetje gek, ik mis dat tennis 
niet eens zo heel erg. Het slappe geouwehoer 
na afloop in de kantine, met een biertje in de 
hand de (voetbal)wereld doornemen, het hele 
sociale gebeuren, dat vind ik het grootste ge-
mis.

Net zoals we ons tennismaatje Henk Lingius, 
hij overleed begin dit jaar, missen. Een opti-
mistische, blije man, die altijd klaar stond voor 
een ander. Afgezien van zijn laatste nare perio-
de altijd in voor en potje tennis en een gezelli-
ge borrel na afloop. En bij een goede onbereik-
bare bal, zoals Frans van Rooij nog tijdens zijn 
uitvaart memoreerde, altijd zijn tegenstander 
complimenteerde met ‘goede bal eikel’. Ik zou 
dit in deze tijd wat anders willen afsluiten. ‘Blijf 
gezond, en houdt anderhalve meter afstand 
eikels.’

In 59 seconden
virusvirus

virus

virus
virus

Door: Han Lieshout
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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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Uit de oude doos

Het plan om een tennisclub op te richten is ontstaan bij een paar goede 
middenstanders uit Krommenie waaronder George Nordemann, Harry 
Meijer en Harry Gras. Voor die tijd bestond er al een tennisclub bij Duin-
kerken maar deze moest plaats maken voor woningbouw. In april 1965 was 
de officiële opening met 3 gravel banen. De banen lagen op de plek van de 
huidige banen 2 , 3 en 4. Dit jaar bestaat de club dus 55 jaar!

Eerst stond er een bouwkeet met de mogelijkheid om je te verkleden maar 
al snel is er een kantine gebouwd onder leiding van Harry Meijer. Op de 
foto het nieuwe clubgebouw met daarvoor de finalisten heren enkel B met 
Deed Stolp en Jan Rem. Scheidsrechter is Harry Gras.
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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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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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Kruiswoordpuzzel
In elke Setzetsels wordt vanaf nu een leuke 
puzzel gestopt. Deze editie is gekozen voor 
een kruiswoordpuzzel. Test je kennis over 
topics zoals tennis, padel en onze eigen 
tennisclub! De puzzel is leuk voor jong en 
oud met bijvoorbeeld beschrijvingen van 
actuele spelers, maar ook van spelers van 
vroeger. Kom je toch vast te zitten met een 
lastige vraag? Het is natuurlijk niet verbo-
den om eventjes op het internet een ant-
woord te zoeken, maar vraag juist familie 
en vrienden om hulp (wel vanaf 1.5 meter 
in deze tijd!).

Je hebt je helemaal door de puzzel heen ge-
werkt en denkt hem te hebben opgelost? 
Dan zit het er nog niet op! Als je de volgen-
de letters van jouw antwoorden pakt, kan 
je nog een nieuw woord maken. Denk je 
het woord te hebben gevonden? Stuur deze 
dan op naar kltv-puzzel@tijmen.dev met 
je volledige naam. De snelste antwoorden 
maken kans op een leuke tennisprijs! 

De volgende letters zijn nodig om 
het woord te maken:

Horizontaal 2, letter 3

Horizontaal 4, letter 3 

Horizontaal 12, letter 2 

Verticaal 11, letter 4

Verticaal 6, letter 9 

Verticaal 9, letter 1 

Verticaal 3, letter 3 

Verticaal 8, letter 2 

Verticaal 1, letter 3 

Horizontaal 7, letter 5

Verticaal 5, letter 3

Oplossing:



13

Kruiswoordpuzzel

2 Australiër heeft de hardste service tot 
 nu toe geslagen
4 Beste Nederlandse Rolstoeltennisster
 aller tijden
7 Land waar Federer vandaan komt
10 Land waar padel is uitgevonden
12 Locatie van de Nitto  ATP Finals
13 Boom Boom Boris
16 Achterwaarts door de benen slaan
18 Vrouwelijke tennisser bekend van haar 
 luide kreunen

1 Amerikaan die een pruik droeg tijdens tennis
2 Ondergrond van Wimbledon
3 Oprichter van KLTV
5 Winnaar hoogste categorie KLTV 
 Clubkampioenschappen 2019
6 Hoofdsponsor KLTV
8 Stof waar de kern van een padel racket van
 gemaakt is
9 Slag aan het net
10 Winnaar ABN AMRO toernooi 2020
11 Zo wordt een 40-40 stand genoemd
14 Japans tennismerk van o.a. rackets
15 Beste gravelspeler aller tijden
17 Dominante hand van Nadal

1

4

10

18

14 15 16 17

13

9

12

7 8

11

5

6

2 3

Horizontaal Verticaal
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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
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Wie is Ruben?
Ik ben 26 jaar oud en woon al bijna mijn hele 
leven in Krommenie. Al ruim 2 jaar ben ik werk-
zaam bij FOX Sports. Daar werk ik wekelijks 
met onder anderen Jan Joost van Gangelen en 
Hans Kraay jr. aan leuke content voor de (onli-
ne) kanalen van FOX. Mijn hobby’s naast sport 
zijn leuke activiteiten doen met vrienden, Play-
stationen en video’s maken.

Je bent bij KLTV, waar kunnen wij jou dan 
vinden? Op de tennis of padelbaan? En 
waarom?
Ik ben te vinden op de Padelbaan. Een jaar of 
tien geleden heb ik een paar jaar op tennis ge-
zeten maar uiteindelijk gekozen vol op voetbal 
te richten bij Sporting Krommenie. Daar heb ik 
een aantal jaar in de selectie gespeeld. Door 
een knieblessure en de werkzaamheden bij 
FOX ben ik gestopt. Via mijn goede vriend Ni-
kander Damianos begonnen met padel. Vanaf 
het eerste potje padel verslaafd geraakt aan 
de leuke sport.

Hoe lang speel je al tennis / Padel? En wat 
is voor jou de reden geweest om voor deze 
sport te kiezen?
Ik speel nu ongeveer een half jaar padel. Voor 
de coronastop was ik steeds vaker op de baan 
te vinden. Na de onderbreking ga ik het weer 
oppakken en het plan is om ook toernooien en 
competitie te gaan spelen. 

Wat zijn jouw twee meest karakteristieke 
eigenschappen?
Lastig om over jezelf te zeggen maar als ik er 
twee moet noemen zijn dat sociaal en creatief.

Waarvoor mogen we je absoluut niet wak-
ker maken?
Dat is een hele lijst. Het liefst wil ik sowieso 
niet wakker gemaakt worden, haha. Als je aan 
mijn directe omgeving vraagt wanneer ik het 
minst toegankelijk ben is het ‘s ochtends. Ei-
genlijk mag je me alleen wakker maken voor 
een goeie pizza en een aflevering van De La-
ma’s. Die gasten zijn al een tijdje gestopt maar 
daar kan ik nog iedere dag naar kijken.

Met welke bekende Nederlander zou jij wel 
een dagje willen ruilen en waarom?
Ik kom op mijn werk veel BN’ers tegen en moet 
zeggen dat het me eigenlijk niet echt leuk lijkt 
om heel bekend te zijn. Dan moet je overal op 
de foto. Maar als ik moet kiezen is het toch wel 
Frenkie de Jong. Het gemak waarmee hij voet-
balt is fantastisch om naar te kijken. Daarnaast 
speelt hij samen met Lionel Messi en leeft hij 
in een heerlijke stad (Barcelona). Zwembadje 
in de achtertuin, knappe auto voor de deur. 
Daar zou ik wel een dagje mee willen ruilen.

Ruben Commandeur
Even voorstellen:
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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  
 

 

-  
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Beste leden,

Wij hebben nu een fantastische samenwerking met AFP-Trade, de 
Adidas dealer in Nederland. 
Wij willen onze leden graag voorzien van fijne deals, die zowel voor 
u, als de club interessant zijn. 

Door middel van deze club deal bestel jij je artikelen met een kor-
ting van 10%. Deze korting betreft een korting over het gehele 
aankoopbedrag. Daarnaast gaat er 10% van de aankoop naar de 
club toe!

Wat betekent dit voor u als lid? 
• U krijg 10% korting op uw aankoop
• 10% van de aankoop gaat naar de club 
• Gratis verzending naar het gewenste adres
• Het hele Adidas assortiment uit voorraad leverbaar

Vul deze in het kortingsveld in en er gaat 
10% van het hele aankoopbedrag af.

AFP-Trade

www.afp-trade.nl

Onze unieke club code:

KLTV0003

Fantastische samenwerking met

Steun je club en koop een racket!
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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 
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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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De Setzetsels is flink vernieuwd in lay-out, in 
content en met een nieuw team. Door onze 
website www.kltv-krommenie.nl was veel 
informatie dubbel in de Setzelsels en soms 
zelfs achterhaald. Kortom, tijd voor een nieu-
we wending. Met een nieuw team hebben we 
gebrainstormd en voor je ligt het nieuwe re-
sultaat.  De Setzetsels wordt voor en door jou 
opgesteld. Dus mis je nog zaken of heb je nog 
leuke ideeën? Mail ons direct!
Redactie.setzetsels@kpnmail.nl

Uiteraard blijven we de belangrijkste informa-
tie gewoon delen, maar ligt er ook meer na-
druk op historie, nieuwe leden, op resultaten, 
op fun, op jeugd en Padel. Door Corona zijn 
een aantal van deze topics in deze editie niet 
vertegenwoordigd. Bij een volgende editie en 
indien actueel, zullen deze weer worden mee-
genomen.

We zijn heel benieuwd naar de reacties.

Groet. Eelco

Setzetsels
Glossy Style

Mijn naam is Auke de Boer, geboren in 1988. 
Tennis zat al heel vroeg in mijn DNA, niet al-
leen de baan, maar ook de plaatselijke garage-
deur kreeg het flink te verduren. Vrij snel had 
ik door dat ik van mijn hobby mijn werk wilde 
maken. Hiervoor ben ik gaan studeren op het 
CIOS in Haarlem, waar ik uiteindelijk mijn Ten-
nis A en B licentie heb behaald en daarnaast 
mijn Loop- en Conditietrainer specificatie ten-
nis.

In 2019 heb ik ook mijn licentie behaald om 
padel training te mogen verzorgen. Toen ik 8 
was ben ik lid geworden van KLTV en speel 
hier nog dagelijks met groot plezier mijn com-
petitie en wedstrijden.

Door doelgericht en met plezier training te ge-
ven, hoop ik jullie tennisspel te verbeteren en 
op de juiste manier aan te leren.

Auke de Boer
Trainer
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�   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.

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

 

vormgeving en
ontwikkeling van

drukwerk en
websites

info@designchap.nl | www.designchap.nl

06 4136 6742�
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ZOMER
CHALLENGE
Loopt het voetbal-, waterpolo-, volleybal- of 

korfbalseizoen ten einde en wil je in de zomer je 
conditie op peil houden, maar vind je de 

sportschool maar niets?

Dan biedt tennisvereniging KLTV Krommenie jou 
dé oplossing!

Een tennislidmaatschap voor vier maanden 
ingaande per 1 juni 2020 bij KLTV Krommenie.*

* het zomerchallenge lidmaatschap wordt aangeboden onder voor-
behoud van en in lijn met alle adviezen van de KNLTB en het RIVM 
inzake het voorkomen van de verspreiding van het COVID-19 virus.
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Jeugd
nieuws

De voorbereidingen voor de Voorjaarscompe-
titie waren in volle gang toen het corona virus 
roet in het eten gooide. In totaal 12 jeugd-
teams zouden van start gaan! Op zondag 29 
maart onze jongste spelers met de Rode en 
Oranje competitie en op 5 april zouden ook 
de Groene teams en de Junioren (Geel) in actie 
komen. Net als vorig jaar zouden alle kids wor-
den gestoken in mooie sponsorkleding. Voor-
afgaand aan de competitie een hele klus om 
bij iedereen navraag te doen of de huidige kle-
ding, die vorig jaar is uitgereikt, nog paste en 
nieuwe kleding bij te bestellen. Gelukkig kon 
de bestelling nog net op tijd on hold worden 
gezet. Vóór de najaarscompetitie zullen we dit 
weer oppakken.

De KNLTB heeft besloten de Kia Tenniskids 
competitie en de Voorjaarscompetitie te ver-
plaatsen naar het najaar, van begin september 
tot en met eind oktober 2020. Voor de Kia Ten-
niskids geldt dat er bij deze competitie in het 
najaar 5 speeldagen zijn (in plaats van 8 speel-
dagen). Meer info volgt z.s.m. per email.

Onze trainer Auke heeft in de afgelopen “ten-
nisvrije” periode wekelijks een leuke en leerza-
me tennisquiz bedacht voor onze jeugdleden. 
Er waren leuke prijzen te verdienen die door 
Auke bij de winnaars voor de voordeur wer-
den gelegd.

Bedankt Auke!
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Chocotennis
Het is alweer even geleden, maar op zater-
dagmiddag 7 maart jl. toen we nog “gewoon” 
mochten tennissen  vond het ‘Chocotennis’ 
plaats op ons park. Samen met en tegen de 
jeugd van De Cromme Bal werden er wed-
strijdjes gespeeld in de categorieën Rood, 
Oranje en Groen ter voorbereiding op de voor-
jaarscompetitie. Met circa 45 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!

Na het ‘Chocotennis’ kwam de oudere jeugd 
(Geel/junioren) van KLTV,  De Cromme Bal en 
TVA naar ons tennispark om te oefenen voor 
de voorjaarscompetitie en om met elkaar ‘de 
strijd’ aan te gaan. 

Met in totaal 35 spelers werd er goed en spor-
tief getennist en tussendoor was er patat en 
pizza. Een geslaagde avond die zeker voor her-
haling vatbaar is, wellicht dan volgend jaar bij 
TVA of De Cromme Bal. 

Hans Boermeester toer-
nooi (18 – 22 maart)
Helaas hebben we dit toernooi moeten annu-
leren vanwege de Corona maatregelen.

Aardbeientoernooi 
(14/15 – 20 juni)
De KNLTB heeft besloten vooralsnog alle toer-
nooien tot en met 14 juni te annuleren. Of dit 
toernooi  door kan gaan weten we nog niet. 
Hierover wordt iedereen nog geïnformeerd. 

KLTV, De Cromme Bal en TVA
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Wil jij jouw stukje hier terug zien en 
heb je een leuk idee voor de Setzetsels, 

laat het de redactie direct weten!

redactie.setzetsels@kpnmail.nl

Jouw stukje
hier?
pencil

envelope

TIJD VOOR EEN 
FRISSE WIND
IN JE CARRIÈRE?

WERKENBIJSTEBOMA.NL STEBOMA.NL
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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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