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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.



Van de voorzitter 

Zoals gebruikelijk een voorwoord van de voorzitter. De 
traditie van Gerard zet ik voort. Als nieuwe voorzitter 
van KLTV zal ik enige tradities in ere houden, maar zal 
ik ook hier en daar wat veranderingen in gang zetten. 
We zullen als KLTV ook wel mee moeten bewegen. De 
wereld om ons heen verandert en dat betekent dat wij 
als vereniging niet stil kunnen blijven zitten. 

Afgelopen week hebben de penningmeester en ik een 
goed gesprek gehad met onze accountmanager van de 
KNLTB. Met hem hebben we ontwikkelingen besproken 
die gaande zijn bij andere verenigingen in Nederland. Als 
bestuur gaan we onderzoeken welke ontwikkelingen wij 
willen adopteren, met als doel u als lid te behouden en 
nieuwe leden aan te trekken bij KLTV. Via mijn blog, die te 
vinden is op de website, en de Setzetsels houden wij u op 
de hoogte van de ontwikkelingen. 
De voorjaarscompetitie is inmiddels ten einde. Enkele 
kampioenen mochten wij huldigen op de afsluitende BBQ 
die door de TC was georganiseerd. Kampioenen nogmaals 
van harte en de complimenten aan de TC voor de 
perfecte organisatie van de BBQ. Wat mij betreft weer 
voor herhaling vatbaar volgend jaar! Tevens wil ik nog een 
extra dank uitspreken aan Cees Meijn, die als 
Verenigingscompetitieleider veel werk heeft verzet 
tijdens de competitiedagen om alles in goede banen te 
leiden. Een topper wat mij betreft! 
Op dit moment is het Aardbeientoernooi in volle gang. 
Ditmaal wordt er ook overdag gespeeld. Alhoewel het 
aantal deelnemers weer lager is dan vorig jaar, is het 
plezier er niet minder om. Het weer werkt uiteraard 
daarin mee. De resultaten en fantastische foto’s van Onno 
kunt op de website vinden. 
Achter de schermen werken we als bestuur verder aan de 
implementatie van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Als vereniging dienen wij ervoor 
te zorgen dat alle processen en communicatie binnen 
KLTV aan deze verordening voldoen. Binnenkort ontvangt 
u hierover een mail. 
 



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



De Commissie Nieuwe Banen onder leiding van Martin Plas is de afgelopen 
weken druk doende geweest om een rapport samen te stellen met betrekking tot 
de vervanging van de banen. Zeer binnenkort moeten wij als KLTV overgaan tot 
de vervanging van de banen en evt. het hekwerk om de banen. Op 16 juli 
overhandigt de commissie het rapport aan het bestuur en komt dan tevens een 
toelichting geven. In het najaar gaan wij een extra Algemene ledenvergadering 
bijeen roepen om een besluit aan u te vragen. Houd de berichtgeving hierover in 
de gaten!  
 
Dan wil ik u nog attenderen op het Lobbietoernooi dat van 23 t/m 29 juli a.s. gaat 
plaatsvinden op ons park. Als lid van KLTV kunt u natuurlijk niet ontbreken, dus 
schrijf u in! 
 
Ik wens u alvast een fijne zomervakantie toe en hoop u binnenkort weer op de 
baan te ontmoeten! 
 

 
Voorzitter KLTV 
 

Vanaf heden kan je de kantinediensten bekijken in een pdf, die te downloaden is op de website. 
Klik hier om het pdf te downloaden 

 
Via www.afhangbord.nl kan je snel met je knltb inloggegevens je eigen 
kantinediensten bekijken. 

KANTINE DIENSTEN 
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Tel. 075 6288916

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



Beste Leden van de KLTV, 
  
Bij deze een kort verslag van de voorjaarscompetitie van 2018 en de afsluitende BBQ. De 
competitie van 2018 is goed verlopen en op vrijdag en zaterdag waren er totaal 17 teams 
ingeschreven. Op zondag 13 teams. Van de 30 teams die hebben deelgenomen aan de 
voorjaarscompetitie hebben we diverse kampioenen mogen huldigen. 
  
Vrijdag:                        Heren 1 en Heren 2 
Zaterdag:                    Heren 2 en Gemengd 3 
Zaterdagavond:         Dames Dubbel 1 
                                      Heren dubbel 1 
 
Op zondag waren er 2 teams die met de hoogste eer zijn gaan strijken. 
                                      Heren 1 
                                      Heren 4 
 
Allen proficiat.    
  
Als afsluiting was er de jaarlijkse BBQ. Het was wederom een geweldig geslaagde dag en er 
waren ongeveer 130 spelers, leden en kinderen aanwezig en natuurlijk net zoals vorig jaar 
prachtig weer. 
 
De TC wil de vrijwilligers, begeleiders, kantinemedewerkers en degenen die niet genoemd zijn 
bedanken voor hun inzet en werkzaamheden gedurende zeven weken. In het bijzonder wil ik 
mevr. Timme bedanken, voor haar aanwezigheid en het indelen van de banen. 
  
Wij wensen u allen een mooie zomer toe en nogmaals dank voor de deelname. 
  
Groet, 
 
TC-lid Cees Meijn   
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERSLAG COMPETITIE 2018 



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

Hier had uw advertentie kunnen staan!
neem contact op met Gerard Schavemaker

Steun uw KLTV �nancieel door bij reisburo 
Apollo te boeken, door dit ook kenbaar te maken

info@smitwormer.nl



Nieuw proces in verband met kantinediensten 
 
De afgelopen jaren is het gebleken dat het ophalen van de sleutel voor de kantinediensten niet 
altijd zonder problemen is verlopen. De leden moesten in veel gevallen de sleutel ophalen bij 
een ophaaladres. Dat is niet altijd handig vanwege het tijdstip en bijvoorbeeld vakanties. Als 
bestuur hebben we de vraag gekregen: kan dat niet anders? 
 
We hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn en denken een oplossing te hebben 
gevonden. Er is een nieuw sleutelkastje opgehangen in de winterhal waar de sleutel van de 
kantine opgehaald kan worden. Dit sleutelkastje is voorzien van een code. De code wordt 
meegestuurd in de mail waarop u geattendeerd wordt dat u binnenkort kantinedienst heeft. 
Toegang tot de winterhal wordt verkregen door uw ledenpas langs de kaartlezer te houden. We 
gaan ervaren of dit een goede oplossing is en vragen daarin uw medewerking! 
 

Het nieuwe proces: 
 
•  U ontvangt voorafgaand aan uw kantinedienst een mail met hierin de code van het 

sleutelkastje. U onthoudt deze code of noteert deze voor u op een handige plek voordat u 
naar het park komt. 

• U gaat op de dag van de kantinedienst naar het park met uw ledenpas en de code. 
• U opent de deur van de winterhal met uw ledenpas en opent het sleutelkastje met de code. U 

neemt de sleutel uit het sleutelkastje en zet de code van het sleutelkastje weer op 0000! 
Indien de trainer les aan het geven is dan kunt u de sleutel ook via de trainer verkrijgen! 

• Met de sleutel van de kantine verlaat u weer via de buitendeur het gebouw om vervolgens 
met de sleutel de kantine te openen. LET OP: Open niet met de sleutel de tussendeur want 
dan gaat het alarm af! 

• Na beëindiging van de kantinedienst sluit u eerst alle binnendeuren af en vervolgens de 
buitendeur van de kantine.  

• U opent de winterhal weer met uw ledenpas en legt de sleutel terug in het sleutelkastje. Sluit 
het kastje en zet de code weer op 0000! 

• U verlaat het gebouw via de buitendeur en gaat naar huis. 
 
Bovenstaand proces zal ingaan per 1 juli a.s.! 
Aanvullende info: 
• De code wordt maandelijks gewijzigd om te voorkomen dat de code algemeen bekend wordt 

wat misbruik in de hand werkt 
• Er vindt een registratie plaats van de mensen die via hun pas binnenkomen. 
• Vanaf 1 juli zullen we het proces op de voet volgen en daar waar noodzakelijk bijsturen. 
 
Het Bestuur 
 

INFO KANTINEDIENSTEN 



29-6-2018 

Beste KLTV leden, 
  
Zoals u weet bent u als lid verplicht om enkele keren per jaar kantinediensten te draaien. Als 
vereniging dient ieder lid zijn steentje bij te dragen. 
  
We hebben echter geconstateerd, dat er regelmatig leden zijn die niet op komen dagen.  Bij het 
niet op komen dagen is de boete €25,00 en wordt u alsnog een volgende keer ingedeeld. 
Daarnaast zijn er diverse leden die hun dienst wille n " verkopen" tegen een vergoeding van 
€25,00. Om het probleem van ‘het niet op komen dagen’ te verhelpen en tegemoet te komen 
aan de wensen van leden om hun bardienst te kunnen verkopen willen wij onderzoeken of er 
leden zijn die tegen een vergoeding van €25,00 kantinediensten willen draaien. 
  
Het bestuur is daarnaast ook aan het onderzoeken of er verschillende contributievormen 
geïntroduceerd kunnen worden vanaf 2019. U moet hierbij denken aan een lidmaatschap met 
en zonder kantinediensten. Hiervoor zullen dan verschillende tarieven gaan gelden.  
  
KLTV heeft echter tot op heden (nog) geen betaalde invallers en ons verzoek aan u is of er leden 
zijn die zich willen aanmelden als betaalde invaller om een kantinedienst te draaien. Wanneer er 
voldoende leden zich hiervoor hebben aangemeld kunnen wij een groep samenstellen die op 
verzoek van leden een betaalde kantinedienst draaien. Dit zal dan een proefperiode zijn van 
enkele maanden. Als dit bevalt dan kunnen we dit structureel inregelen. 
  
Wij vernemen graag wie zich aan wenst te melden als betaalde invaller. Uw reactie kunt u sturen 
naar ceesmeijn@gmail.com of telefonisch via 06-24534001. 

INVALLERS BARDIENST 

mailto:ceesmeijn@gmail.com
mailto:ceesmeijn@gmail.com
mailto:ceesmeijn@gmail.com


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

Heiligeweg 1, Krommenie
Tel. 075 - 628 12 69



KALENDER 
JULI 2018 

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

ZO 1 JC 09:00-11:00 WORLD TOUR ROOD/ORANJE 2 mini + 4 

DI 3 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 6 TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

ZO 8 JC/SC 09:00-18:00 OUDER - KIND TOERNOOI 6 
DI 10 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

VR 13 TC 19:00-20:30 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

DI 17 TC 19:00-22:00 SELECTIETRAINING SENIOREN 2 

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

OC 19:00-21:00 GROOTONDERHOUD PARK 6 
ZA 21 LOBBIECOM 09:00-23:00 LOBBIETOURNOOI 6 
ZO 22 LOBBIECOM 09:00-23:00 LOBBIETOURNOOI 6 
MA 23 LOBBIECOM 18:00-23:00 LOBBIETOURNOOI 6 
DI 24 LOBBIECOM 18:00-23:00 LOBBIETOURNOOI 6 

WO 25 LOBBIECOM 18:00-23:00 LOBBIETOURNOOI 6 
DO 26 LOBBIECOM 18:00-23:00 LOBBIETOURNOOI 6 
VR 27 LOBBIECOM 18:00-23:00 LOBBIETOURNOOI 6 
ZA 28 LOBBIECOM 09:00-23:00 LOBBIETOURNOOI 6 
ZO 29 LOBBIECOM 09:00-18:00 LOBBIETOURNOOI FINALES 6 

AUGUSTUS 2018 
Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

DI 21 SC 10:00-16:00 55+ TOERNOOI 6 

WO 22 SC 10:00-16:00 55+ TOERNOOI 6 

ZA 25 JC 09:00-18:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 8 

ZO 26 JC 09:00-18:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 8 

MA 27 JC 09:00-18:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 8 

DI 28 JC 09:00-18:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 8 

WO 29 JC 09:00-18:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 8 

DO 30 JC 09:00-18:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 8 

VR 31 JC 09:00-18:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 8 

SEPTEMBER 2018 
Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen 

ZA 1 JC 09:00-18:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 8 

ZO 2 JC 10:00-17:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD FINALES 8 

ZO 9 JC 09:00-15:00 NAJAARCOMPETITIE JEUGD 4 
VR 14 SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 6 

ZA 15 SC 10:00-16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 6 

ZO 16 JC 09:00-15:00 NAJAARCOMPETITIE JEUGD 4 
    SC 10:00-16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 2-6 

MA 17 SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

DI 18 SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

WO 19 SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

DO 20 SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

VR 21 13:00 BRIDGEMIDDAG 

SC 19:00-23:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

ZA 22 SC 10:00-16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX 5 

ZO 23 JC 09:00-15:00 NAJAARCOMPETITIE JEUGD 4 

SC 10:00-16:00 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/MIX FINA 2-6 

ZO 30 JC 09:00-15:00 NAJAARCOMPETITIE  JEUGD 4 



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

Slimmer opslaan 
doe je bij ons

 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

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

I:  www.fitkrommenie.nl



2 oktober, 9 november, 14 december 2018 

     11 januari, 8 februari, 8 maart 2019 

  

Aanvang 20.00 
  

                                             

 

 

 

 

 

 

Entree €.2,50 eerste kopje koffie gratis 

Leuke prijzen!! 

  

                              

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Als lid mag u iemand meenemen, uw collega, vriend(in) schoonouders etc. 

 

 (graag ca. 15 min eerder komen i.v.m. inschrijven ) 
 
  

KLAVERJASSEN 



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



Schrijf je snel in en doorloop alle levels van dit toernooi!  

22 oktober t/m 28 oktober 

 

Enkel en dubbel  

 Rood – Oranje – Groen – Geel  

 

Inschrijven kan tot 10 oktober op mijnknltb.toernooi.nl.  

Per inschrijving gaat 1 euro naar KIKA. Wees creatief en bak 

lekkernijen om te verkopen tijdens KrAs voor KIKA!  

Voor jeugdleden van de Cromme Bal, KLTV, Overdan en TVA. 
Je dubbelpartner mag van een andere vereniging lid zijn. 
Dit jaar worden de categorieën per dag verdeeld en pas na de planning 
bekend gemaakt bij welke vereniging gespeeld wordt.  
 
Poulewedstrijden: 
Rood en Geel: Maandag en Woensdag 
Groen en Oranje: Dinsdag en Donderdag 
Back-up en feestavond: Vrijdag 
 
Finales:  
Zondag 

KrAs 2018 



Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 
 
Na ca 11 jaar in diverse commissies te hebben gezeten, Kantinecommissie, 7e baancommissie, 
Commissie Beleidsadviesplan en de Jeugdcommissie en met veel plezier een deel van mijn vrije 
tijd te hebben besteed aan KLTV, stop ik eind september als voorzitter van de Jeugdcommissie. 
De prijsuitreiking van de Jeugdclubkampioenschappen zal mijn laatste optreden zijn als 
voorzitter van de JC.  
 
Met veel plezier heb ik ruim drie jaar de functie als voorzitter mogen invullen en blijf ik 
beschikbaar voor KLTV waar nodig en indien tijd beschikbaar voor zowel de Jeugdcommissie als 
de Kantinecommissie, maar dan zonder verplichtingen. 
 
Nu het nieuwe bestuursmodel is ingezet en de voorzitters van commissies niet meer 
automatisch ook bestuurslid zijn is de functie voorzitter van een commissie minder zwaar en 
hoeft er minder vrije tijd te worden besteed. Voor een opvolger of nieuwe commissieleden, die 
nog hard nodig zijn, was dat wellicht een reden om eerst niet te willen toetreden tot een 
commissie en is het hopelijk nu wel  interessant wat vrije tijd aan KLTV te besteden. 
 
Na mijn vertrek blijven er vier geweldige dames over die uw hulp hard nodig hebben. Ik roep 
daarom wederom ouders, van vooral de jonge jeugd (kleur blauw, rood en oranje) op om je aan 
te melden als commissielid van de JC. Van de huidige vier dames zijn er drie die al wat oudere 
jeugd hebben en ook binnen een jaar of twee mogelijk zullen stoppen omdat hun kinderen geen 
jeugd meer zijn. Noodzaak dus om nu in te stappen om de continuïteit van de JC te waarborgen. 
 
Buiten deze schriftelijke oproep zullen wij ook persoonlijk ouders benaderen, maar schroom 
vooral niet om ons persoonlijk te benaderen en anders via de mail KLTV-JC@live.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Ruben Valenteyn 

AFSCHEID VOORZITTER JC 
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FYSIOTHERAPIE 

Rugklachten; wat nu?!  
 
Je kent het wel: je wilt iets oppakken van de grond en  
het schiet in je rug! Wat nu?! 
 
Afspraak maken bij de huisarts of fysiotherapeut dan maar... 
Jaarlijks melden 500.000(!) mensen zich met rugklachten. 90% van alle mensen 
krijgt wel eens te maken met lage rugklachten en vaak gaan deze vanzelf over 
(KNGF-richtlijn 2017). 
Aan de hand van deze Setzetsel wil ik je wat tips en informatie geven over hoe je 
het beste om kan gaan met deze rugklachten. 
 
Wist je dat de rug één van de sterkste gewrichten is van je lichaam en dat deze 
juist is gemaakt om je lichaam te dragen en te ondersteunen? 
Waarom gaan mensen het dan toch rustiger aan doen of zelfs in bed liggen? Uit 
onderzoek blijkt dat je JUIST moet bewegen om van je rugklachten af te komen. Je 
rug herstelt zich namelijk door middel van beweging. Bewegen zorgt voor een 
verbeterde doorbloeding, waardoor de spieren zich beter kunnen herstellen en de 
gewrichten weer kunnen bewegen zoals zij dat zouden moeten doen. Je kan je 
voorstellen wat bedrust en inactiviteit met je rug doet.  
 
Wist je dat in 90% van de lage rugklachten er geen sprake is van aantoonbare 
weefselschade? 
Doordat je in beweging blijft zorgt het lichaam er voor dat het zichzelf herstelt. 
Factoren zoals: stress, inadequaat- of pijnontwijkend gedrag, depressieve klachten 
kunnen er voor zorgen dat het herstel langer duurt. Als u het idee heeft minder snel 
te herstellen is het belangrijk om in kaart te brengen welke factoren er mogelijk van 
invloed zijn bij je. 
Over het algemeen verdwijnen 80-90% van de rugklachten binnen 4-6 weken. Als 
de klachten niet (geleidelijk) afnemen binnen 3 weken, is het verstandig om een 
fysiotherapeut te raadplegen voor advies. 
 
 
 
Tim Luijsterburg, fysiotherapeut en manueel therapeut i.o. 
FIT Krommenie 
Kleine Beer 132-134, Krommenie 
timluijsterburg@fitkrommenie.nl 
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Voorwoord 

 
Het mooie weer van afgelopen weken pakken ze ons niet meer af. Evenals de 
mooie tennismomenten op het tennispark dit voorjaar. Dat kan en moet een 
goed vervolg krijgen in de zomer die net een paar dagen oud is. Wat is er 
afgelopen periode allemaal gepasseerd en wat staat er nog op de planning. 
 

 
Competities 

 
Voorjaarscompetitie:  
Het tennisseizoen is in volle gang en de voorjaarscompetitie is inmiddels 
afgelopen. De jeugdteams hebben het niet onverdienstelijk gedaan en we 
kunnen spreken van een sportieve en succesvolle competitie. Helaas geen 
kampioenen dit jaar, maar wel een aantal mooie 2e en 3e plaatsen. Goed gedaan 
jongens en meiden! De competitie is dit jaar afgesloten met een BBQ. Maar liefst 
130 leden en familieleden, jong en oud hebben genoten van een lekker stukje 
vlees, salades en drankjes.  
 
Wij willen alle ouders die onze jeugdteams hebben begeleid heel hartelijk danken 
voor hun inzet. En we zijn ook heel blij dat de oudste teams alles zelf prima 
geregeld hebben. Wij hopen dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen. 
 
Najaarscompetitie: Na een evaluatie en de ervaringen van vorig jaar hebben 
wij besloten KLTV weer aan te melden voor de Najaarscompetitie van de KNLTB. 
Jullie worden hierover de komende periode via de mail geïnformeerd.  
 
         

 Toernooien 
 
Het Aardbeientoernooi is tijdens het schrijven van dit stukje net afgelopen. 
Het was erg gezellig, al viel de deelname tegen, maar dat mocht de pret niet 
drukken. De opkomst van de jongste jeugd (Blauw en Rood) op zaterdag was 
top. Maar liefst 20 kinderen werden door Max eerst even getest op de conditie, 
waarna hij de jeugd Blauw (4 tot 6 jaar) met leuke balspelletjes enorm heeft 
vermaakt. 



FamilieToernooi:  
 
Familietoernooi: De uitnodigingen voor het Familietoernooi zijn inmiddels de 
deur uit. We hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen met hun vader/ 
moeder/ opa/ oma/ buurman of tante meedoen. Schrijf alvast  8 juli in je 
agenda. De opzet is dit jaar ook weer een beetje gewijzigd. We hebben in 
samenspraak met de Seniorencommissie bedacht het een familietoernooi te laten 
zijn. Dus ook niet leden zijn als koppel van harte welkom. Zo kan iedereen op 
een leuke manier kennis maken met tennis en met de club KLTV.  
 
Dus jongens, meiden, ouders en andere mensen die dit lezen GEEF  je op 
en DOE  mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
 

 
Clubkampioenschappen 

 
Clubkampioenschappen: De Clubkampioenschappen komen er aan en staan 
dit jaar gepland van 25 augustus t/m 1 september, traditioneel de laatste 
week van de zomervakantie. De uitnodiging tot inschrijving wordt vlak voor de 
vakantie verstuurd. De organisatie wordt ook dit jaar weer verzorgd door Yvette 
de Boer en haar man Jeroen met ondersteuning van ouders die worden gevraagd 
een bijdrage te leveren. Wij sluiten het natuurlijk weer af met de BBQ. 
 
KRAS toernooi is er weer in oktober, zet alvast in jullie agenda 20 t/m 
28 oktober. Hierover in volgende Setzetsels meer. 
 

Whoz Next team 2.0 
 

Vorige keer meldden wij al dat een nieuw Whoz Next team is samengesteld. Zij is 
al actief geweest bij het Aardbeientoernooi voor tafeldiensten. Hun eerste echte 
uitdaging wordt het organiseren van het Whoz Next Kidskamp 19 en 20 
augustus. Hiervoor worden jullie de komende weken benaderd om je aan te 
melden en ouders worden gevraagd om een helpende hand te bieden. 
 
Nieuwe jeugd kleur Blauw 
Sinds begin van dit seizoen heeft KLTV een nieuwe groep jeugd kleur Blauw. Een 
initiatief van de KNLTB dat vorig jaar landelijk is geïntroduceerd. Dus ook wij 
hebben sinds eind vorig jaar reclame gemaakt en met succes. Wij hebben nu al 8 
kinderen tot 6 jaar die elke week 45 minuten training krijgen van Max. Het 
enthousiasme van deze kinderen spat er vanaf. De lessen bestaan nu nog vooral 
uit de coördinatie met een bal en het bewegen. Tennis staat nog een beetje op 
de 2e plaats, maar ze zijn straks wel al voorbereid om te vlammen als ze bij Rood 
starten als ze 6 jaar worden. Een leuk verjaardagscadeau misschien, dat ze een 
groep hoger mogen meetrainen.  
 
Oproep 
Nu Ruben Valenteyn heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen met zijn 
activiteiten als voorzitter van de JC roepen wij de ouders, van vooral de jonge 
jeugd, nogmaals op je aan te melden om JC-lid te worden. Ben je bereid af en 
toe een aantal taken te vervullen voor toernooitjes of evenementen? Meld je 
aan! Te denken valt aan tafeldienst, hulp bij opbouwen, kantinedienst overdag 
tijdens evenement etc. Genoeg te doen en vele handen maken licht werk. Dus 
meld je aan via de mail of spreek een van de JC-leden persoonlijk aan. 
  
De Jeugdcommissie 





Contact 
Voorzitter: gerard.schavemaker@chello.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 
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 juli 2018 
 
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 sept 2018 
 
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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