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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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Nog een paar dagen en het jaar 2020 zit erop. 
Een bijzonder jaar, maar ook een jaar om snel 
te vergeten wat mij betreft. Corona kwam 
in maart van dit jaar en gooide ons dagelijks 
leven de verdere maanden overhoop. De 
kantine moest sluiten, mocht even kort open, 
maar vervolgens ging het slot erop. Voor 
verenigingen zijn de kantine opbrengsten 
natuurlijk de grootste bron van inkomsten en 
zo ook bij KLTV. Gelukkig staat KLTV er nog  
financieel gezond voor en zijn we qua leden 
aantal zelfs flink gegroeid. Dit komt mede 
door het Zomerlidmaatschap en de aantrek-
kingskracht van Padel. Want over één ding 
kunnen we zeker zijn: de padelbanen zijn een 
succes. Doordeweeks en in het weekend wor-
den de padelbanen het meest gebruikt van 
alle banen. De meest gestelde vraag aan mij  
is dan ook of we nog meer padelbanen erbij 
kunnen krijgen. Op dit moment kan ik daar 
nog niet veel over zeggen. We hebben wij een 
offerte opgevraagd bij Padelbouw voor de 
realisatie van 1 extra padelbaan, maar ge-
zien de minimale inkomsten in 2020 gaat de 
realisatie in 2021 een hele uitdaging zijn. We 
onderzoeken in elk geval de mogelijkheden 
en hopen u tijdens de ALV hier verder over te 
kunnen informeren.

Nieuw fietspad
De afgelopen weken hebben wij wat overlast 
gehad door de realisatie van het fietspad 
achter onze banen. Tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden is er goed overleg 
geweest tussen de OC, de gemeente  en het 
bestuur. Wij hebben onder andere een extra 
drain gekregen bij de toegangspoort tussen 
baan 3 en 4 om evenvtueel regenwater ook 

daar af te kunnen voeren. De gemeente heeft 
verder beloofd om het groen achter baan 1 
nog verder weg te halen en netjes te maken. 
Ik vind het in ieder geval een stuk opgeknapt 
en de toegang vanaf de Crommenije ziet er 
best fraai uit.

Competitie 2020
De competitie dit jaar was een andere com-
petitie dan gebruikelijk. Promotie en degra-
datie was niet mogelijk en het ging meer om 
wedstrijden spelen. De eerste competitieda-
gen kon er nog van de kantine gebruik wor-
den gemaakt, maar door de strengere regels 
in verband met Corona, moesten de laatste 
wedstrijden met een dichte kantine worden 
gespeeld. Dat voelde best raar, want na af-
loop van de wedstrijden kon er geen drank-
je worden genuttigd en moesten de teams 
inclusief de tegenstanders het park direct 
verlaten. Daarnaast konden sommige vereni-
gingen geen team op de been brengen door 
Corona-besmettingen en werden er wedstrij-
den afgelast. De competitie is uiteindelijk ook 
stilgelegd. en wat mij betreft moeten we deze 
ook maar snel vergeten.

Rabo Club support
In dit jaar met weinig inkomsten is het na-
tuurlijk extra fijn als er vanuit andere fondsen 
donaties komen. Dit jaar kregen vanuit Rabo 
Club support een bedrag van EUR 887,-. Een 
prachtig bedrag waar ook al een mooie be-
stemming voor is gevonden. Bij de padelbanen 
willen we namelijk wat banken met opbergmo-
gelijkheden zodat spelers hun spullen hierin 
kwijt kunnen. Zeker bij regen is dat erg fijn! Wij 
danken de Rabobank voor deze bijdrage.

Van de Voorzitter
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Dank aan de sponsors
Namens het bestuur wil ik onze hoofd-
sponsor Bert van Vulpen Makelaars, onze 
goud-sponsoren JvG Administratie & Advies, 
Isolas en De Koning Installatietechniek en 
uiteraard alle andere sponsoren hartelijk dan-
ken voor hun steun dit jaar aan KLTV, want 
mede dankzij deze steun staan we ondanks 
Corona er financieel nog goed voor! Hopelijk 
kunnen we in 2021 ook weer op deze steun 
rekenen. 

Rest mij niets anders dan u nog fijne feest-
dagen toe te wensen in deze bijzondere tijd. 
Hopelijk laten de richtlijnen het iedereen toe 
om met familie en naasten samen te zijn. De 
nieuwjaarsborrel in januari is ook nog onze-
ker. We moeten even kijken wat de richtlijnen 
tegen die tijd zijn. Hierover informeren wij u 
nog nader. Ik wens u de komende tijd in elk 
geval veel tennis & padelplezier en hoop dat 
u gezond blijft. Pas een beetje op uzelf en 
hopelijk tot zeer spoedig bij KLTV!

Mark Sijthoff
Voorzitter KLTV

Colofon
Adres
Rosariumlaan 47
1561 SX Krommenie
Postbus 241
1560 AE Krommenie
 
Rekeningnummers 
NL63RABO0333901827
NL85INGB0004319064

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

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

Vormgeving: www.designchap.nl
Foto’s: Onno Boermeester en KLTV
Enkele exemplaren liggen in de lobbie.
Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar. 

Contact
Voorzitter
voorzitter@kltv-krommenie.nl
Secretariaat
secretariaat@kltv-krommenie.nl
Penningmeester
penningmeester@kltv-krommenie.nl
Ledenadministratie
ledenadm@kltv-krommenie.nl
Kantinecommissie
kantine@kltv-krommenie.nl
Technische Commissie
vcl.tc@kltv-krommenie.nl
Toernooicommissie
toernooicommissie@kltv-krommenie.nl
Jeugdcommissie
kltv-jc@live.nl
Trainers
trainerskltv@gmail.com
Lobbiecommissie
info@lobbietoernooi.nl
Vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@kltv-krommenie.nl

Archief: www.kltv-krommenie.nl
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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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Weer Kampioen

Hilarisch. Het huidige stopwoordje van mijn 
jongste kleinzoon slaat de spijker op zijn kop. 
Ik heb het dan over het kampioenschap van 
‘mijn’ vrijdagmorgenteam. Hilarisch, want 
hoe het is gelukt is mij nog steeds een groot 
raadsel. We hadden dit jaar (veel) betere 
tegenstanders, moesten in uitwedstrijden 
vaak op dat verfoeide gravel, en toch pakten 
we - mede dankzij Corona – wel (weer) die 
eerste plek.

Het leek er soms niet op, dat tennis van ons, 
moet ik eerlijk zeggen. We hebben met zijn 
allen natuurlijk lang in de ontkenningsfase 
geleefd - grof gezegd tussen het vijftigste 
en zeventigste levensjaar - , maar het is niet 
anders. Het doorslaan wordt wat minder (bij 
mij nog minder), ballen gaan wat meer de 
lucht in, en er wordt wat sneller geroepen 
’mooie bal’ richting tegenstander.

En toch, ondanks alles, die titel. Wellicht met 
dank aan het vroegtijdig beëindigen van 
de competitie, maar toch. De gehanteerde 
tactiek bij uitwedstrijden op dat door ons 
verfoeide gravel waarbij ballen terug werden 
geduwd of hoog de lucht in werden gegooid 
om de beter onderlegde en meestal jongere 
tegenstander maar te ontregelen, wierp 
zijn vruchten af. Zij, onze opponenten, 
werden steeds chagrijniger, lieten vaak hun 
frustraties de vrije loop. Het schaarse publiek 
in Amsterdam bij tegenstander en naar later 
bleek grote concurrent Tiebreakers vroeg zich 
ook af hoe we het voor elkaar kregen. Elke bal 
gewoon terugbrengen naar de helft van de 
‘vijand’. En ook nog met 1-3 winnen. 

Achteraf bleek die zege genoeg voor de 
eerste plaats, ook omdat Tiebreakers de 
inhaalwedstrijd tegen het wel erg zwakke 
Koedijk niet meer kon en mocht spelen. 
De titel is Coronaproef gevierd, dus niet. 
Het hoort bij het trieste jaar 2020, dat met 
afstand als het vervelendste tennisjaar van 
de laatste decennia de boeken in zal gaan.

In 59 seconden
virusvirus

virus

virus
virus

Door: Han Lieshout
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 Als het had geregend ging je met z’n allen sponsen.

Hoge opkomst bij Algemene Ledenvergaderingen.

Ook bij de Jeugd Clubkampioenschappen.U
it

 d
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En dat alles was op dit prachtige park met gravelbanen.

Er was altijd een scheidsrechter bij de wedstrijd aanwezig op de finaledag.
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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
SPECIALITEITENHier uw advertentie?

Neem contact op met onze
penningmeester.

penningmeester@kltv-krommenie.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

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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Wie ik ben? Ik ben Eelco Klene, 36, getrouwd 
met Jonna en hebben 2 fantastische kinderen 
Wessel en Ferre. We wonen op de Uitweg 
met de view op KLTV. Met de wind mee 
horen we zelfs het klapperend geluid van de 
padel rackets. In het werkzaam leven ben 
ik manager performance management bij 
een financiële detacheerder wat ik met veel 
plezier doe. 

Je bent bij KLTV, waar kunnen wij jou dan 
vinden? Op de tennis of padelbaan? En 
waarom?
Bij KLTV vind je mij inmiddels vaker tussen 
de glaswanden dan op de baan. Ik vind 
het een heerlijk spelletje en het geeft ook 
conditioneel net wat meer voldoening. 
Hoewel 1x per week bij lange na natuurlijk 
niet genoeg is. Tennissen vind ik nog steeds 
leuk, maar is eigenlijk een alternatief 
geworden als de padelbanen vol zitten. En 
dat is eigenlijk best gek, tennis is zo leuk!

Hoe lang speel je al tennis / Padel? En wat 
is voor jou de reden geweest om voor deze 
sport te kiezen?
Ik speel tennis vanaf mijn latere jeugd. Ik heb 
eerst altijd gebadmintond, ook een mooie 
sport en heb later de overstap gemaakt naar 

tennis. Ik had zin in iets nieuws en dat beviel 
goed. Padel had ik een aantal keer eerder 
gedaan op uitnodiging en sinds de komst van 
de banen bij KLTV heb ik een eigen racket en 
speel ik 1 keer per week.

Doe je nog iets anders naast tennis of 
Padel binnen klTV?
Binnen KLTV ben ik min of meer de 
aanvoerder van de redactie. De redactie 
doe ik al vele jaren. Vorig jaar waren wij met 
het toenmalig team van de Setzetsels tot de 
conclusie gekomen dat het blad in die vorm, 
misschien weinig meerwaarde gaf, waarmee 
dit jaar de keuze gemaakt om het nieuw elan 
in te blazen. Met een gewijzigd team en veel 
nieuwe content, zijn we er denk ik in geslaagd 
een blad te maken wat up-to-date is en wat 
past bij een vereniging als KLTV. We hebben 
een divers team met eigen expertises, wat 
het blad sterk maakt. Maar naast inhoud, 
is ook design en vorm belangrijk en we 
hebben gezien dat we met behulp van Jeroen 
Knaap van DesignChap een professionele 
en strakke vormgeving hebben. Ik zie mezelf 
vooral als aanjager die de deadlines bewaakt, 
mensen motiveert om nieuwe content aan te 
leveren en schakel veel met Jeroen over het 
eindresultaat. Leuk om te doen!

Eelco Klene
Wie is
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Wat zijn jouw twee meest karakteristieke 
eigenschappen?
Als wat ik over mezelf zou moeten zeggen 
denk ik dat ik mensgericht ben. In mijn privé, 
maar ook in mijn werk, ben ik altijd met veel 
mensen om me heen en dat vind ik heerlijk. 
Daarnaast vind ik dat ik humor heb, maar ja 
iets wat ik leuk vind, hoeft een ander nog niet 
leuk te vinden😊. 

Waarvoor mogen we je absoluut niet 
wakker maken?
Ik ben gewend regelmatig in de nacht wakker 
te zijn met een jong gezin, dus eigenlijk 
kan je mij altijd wel wakker maken. Maar 
zonder echt goed verhaal, word ik toch best 
chagrijnig. 

Met welke bekende Nederlander zou jij 
wel een dagje willen ruilen en
waarom?
Als ik met een bekende Nederlander zou 
mogen ruilen, zou ik wel Mark Rutte willen 
zijn. Heerlijk om eigenlijk onmogelijke 
beslissingen te moeten maken. Je doet het 
eigenlijk nooit voor iedereen goed. Lijkt me 
een fantastisch vak.

Eelco Klene

Eelco met zijn zoontje Wessel
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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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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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MAGAZINES

INTERNATIONAL
PRESS

Winkelcentrum
Rosariumplein 17 in Krommenie

(nabij Caron)

S.  F O    E K  E  N  S

TIJDSCHRIFTEN
SCHRIJFWAREN
STRIPBOEKEN
WENSKAARTEN

kerkplein 6 - 1561 DA Krommenie

Voor deskundig advies en
350 m 2 sportplezier.
Uitsluitend 10 % korting op
vertoon van onze klantenkaart.

Westzijde 3, 1506EA Zaandam, Tel./Fax 075 - 61 66 360

 
 

1446 VR  
 

 

-  

�

�

ADRIE JONK GROEP

PARTNER IN MOBILITEIT

Kleine Tocht 10
1507 CC Zaandam
075 65 90 123

�

�
�

Newtonstraat 34
1446 VR Purmerend
0299 46 99 00
purmerend@adriejonk.nl

Hier uw advertentie?

Neem contact op met onze
penningmeester.

penningmeester@kltv-krommenie.nl
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Drukkerij Stetyco

drukkerij@stetyco.nl 
www.stetyco.nl

Drukwerk
Kopie & Print 

Drukkerij Stetyco

INTERIEUR | MEUBELS |  RENOVATIE | NIEUWBOUW

06 155 242 42   
info@nobbyroth.nl

www.janetmodes.nl

Mode voor elk moment.

Kantoor Wormerveer: 
Samsonweg 64 

1521 RM Wormerveer 
tel: 075 - 616 7450 

website: www.jvgadministratie.nl 
e-mail: jan@jvgadministratie.nl 

Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen! 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

� Verzorgen van de financiële administratie; 

� Samenstellen van de jaarrekening; 

� Opstellen van een tussentijdse financiële overzichten; 

� Verzorgen van belastingaangiften. 

Kleine Beer 132-134
1562VH Krommenie

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

I:  www.fitkrommenie.nl

Kantoor Wormerveer: 
Samsonweg 64 

1521 RM Wormerveer 
tel: 075 - 616 7450 

website: www.jvgadministratie.nl 
e-mail: jan@jvgadministratie.nl 

Bij JvG Administratie is uw administratie in vertrouwde handen! 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

• Verzorgen van de financiële administratie; 

• Samenstellen van de jaarrekening; 

• Opstellen van tussentijdse financiële overzichten; 

• Verzorgen van belastingaangiften. 

www.dekoninginstallatietechniek.nl

• gas 
• water 
• sanitair

• riolering 
• dakwerken 
• verwarming

www.koman-bouwbedrijf.nl

075
622 44 11
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Via dit bericht breng ik u op de hoogte 
over een aantal zaken over het afgelopen 
verenigingsjaar en een aantal zaken voor het 
komende jaar.

Algemene Ledenvergadering 2020
Op 4 september 2020 heeft de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) voor 2020 
plaatsgevonden. Ondanks de maatregelen 
van het RIVM en KNLTB waren er 26 leden 
aanwezig en ik dank deze leden voor 
aanwezigheid en inbreng in de vergadering.
Tijdens de vergadering heb ik het financieel 
verslag over het verenigingsjaar 2019 
toegelicht. Het financieel verslag 2019 en 
de presentatie zijn te vinden op de website 
van de vereniging. Ik kan u mededelen 
dat alle SBOS subsidie aanvragen inzake 
de investeringen in 2019 inmiddels zijn 
goedgekeurd en vastgesteld door DUS-I.

Verder heb ik aangegeven dat gezien de 
onzekerheid wegens alle maatregelen ter 
voorkoming van het verspreiden van het 
Corona virus, het niet mogelijk is gebleken, 
om een accurate begroting voor 2020 af 
te geven. Zodra er meer duidelijkheid en 
perspectief is, zal ik me buigen over een 
begroting voor 2021. Ik ga er vanuit dat ik u 
hier meer over kan toelichten in de ALV van 
2021.

Als gevolg van de maatregelen zijn in 2020 
de opbrengsten uit de kantine meer dan 
gehalveerd ten opzichte van 2019. Om deze 

tegenvallende opbrengsten te compenseren, 
heeft KLTV bijdragen van de overheid 
ontvangen voor Tegemoetkoming Schade 
COVID-19 en Tegemoetkoming Vaste Lasten. 
Met o.a. deze subsidie hebben de vereniging 
en investeringen de afgelopen maanden 
draaiende kunnen houden.

Een gegeven dat het bestuur over 2020 tot 
vreugde stemt is de ledenontwikkeling en 
bijhorende contributieopbrengsten. Per eind 
november zijn er meer dan 600 leden van 
KLTV geregistreerd bij de KNLTB. En ondanks 
de genoemde maatregelen hebben er deze 
zomer 34 ZomerChallengers getennist en 
gepadeld bij KLTV.

Contributie
Bij deze vermeld ik de contributie bedragen 
die voor het verenigingsjaar 2021 zullen 
gelden. 

Deze bedragen zijn goedgekeurd door de ALV 
op 4 september 2020.

• Senior standaard: EUR 155
• Senior extra: EUR 105
• Senior light: EUR 255
• Senior zomer challenge: EUR 65
• NIEUW: Medior: EUR 95
• Junior: EUR 95
• Pupil/blauw: EUR 60

Met het nieuwe Medior-lidmaatschap (voor 
leden tussen 18 en 23 jaar) willen we een 

Van de
Penningmeester



19

additionele brug slaan tussen het junior en 
seniorlidmaatschap. Een Medior-lid wordt wel 
verzocht om drie kantinediensten te draaien.
Een voorstel voor de contributie voor 
het verenigingsjaar 2022 zal worden 
gepresenteerd in de ALV  van 2021.

Prijzen kantine 2021
Het Bestuur heeft op advies van de 
kantinecommissie besloten om per 1 januari 
2021 de prijzen aan een aantal artikelen te 
verhogen. Dit betreft verhogingen van EUR 
0.05 tot EUR 0.20. We voeren deze verhoging 
door als gevolg van soortgelijke verhoging 
van onze leveranciers (Heineken, Spaans, 
Krijt Moester, CoffeeClick), alsmede stijgende 
prijzen van andere kantine gerelateerde 
kosten als elektra, internet, onderhoud, 
schoonmaak en afvalverwerkingskosten.

• Alcoholische dranken 0.05 - 0.10
• Sportdranken 0.10
• Fris blik/fles 0.05
• Warme dranken 0.15-0.20
• Snacks 0.05 - 0.10

Op 1 januari 2021 zullen de nieuwe prijzen 
te vinden zijn op het krijtbord en in het 
kassasysteem.

Ik hoop dat er spoedig meer perspectief 
komt door de versoepeling van de huidige 
maatregelen en de kantine weer  kan 
worden geopend. Ik kijk er naar uit, maar het 
bestuur zal zich tot die tijd houden aan de 
maatregelen van het RIVM en de KNLTB. 

Het bestuur verzoekt u om u ook aan deze 
maatregelen te houden en ons gezamenlijk 
in te zetten om verspreiding van het Corona 
virus te voorkomen.

Sponsoren & adverteerders
Namens het bestuur bedank ik alle 
sponsoren & adverteerders van de vereniging 
voor hun steun en bijdragen aan de 
vereniging! 

Bijzondere dank aan onze pakketsponsors: 
Bert van Vulpen Makelaardij, TennisDirect, 
Jan van Gastel, De Koning Installatietechniek, 
Isolas, Koman, Nobby Roth, JEZZ 
Projectmanagement, Valverde en Steboma. 

Mijn dank gaat ook uit naar de baandoek 
sponsoren, en overige adverteerders langs de 
banen en in de Setzetsels! We hopen in 2021 
wederom op jullie te kunnen rekenen! 
Ik kan u meedelen dat er voldoende 
advertentiemogelijkheden zijn, bijv. in de 
Setzetsels, op het LCD scherm of baanborden 
langs de baan. Tevens zijn er twee sponsor/
winddoeken beschikbaar per 1 januari 2021 
voor een periode van minimaal 3 jaar.

Mocht u of uw bedrijf zich willen verbinden 
aan KLTV en een sponsorpakket willen 
afnemen, stuur dan aub een mailtje aan 
penningmeester@kltv-krommenie.nl . Ik 
neem dan spoedig contact met u op om de 
mogelijkheden door te nemen. 

Tenslotte, wens ik iedereen een goede 
jaarwisseling, een mooie start van 2021 en 
een fantastisch tennis- en padeljaar toe!

Uw penningmeester,
Robert Melgerd
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Mike Pirovano (23) speelt al enkele jaren 
in het eerste elftal van Sporting Krommenie 
(derde klasse) en is nu sinds een maandje lid 

van KLTV. Ouders Peter en Joke zijn tennis-
sers en in zijn jonge jaren deed Mike het al 
een tijdje. ,,Tot ik moest kiezen en toen is het 
voetbal geworden. Met een team vind ik toch 
het leukste, dat je het samen moet doen.’’
Sinds het voetbal stilligt door corona, zijn 
meerdere Sporting-voetballers bij KLTV geko-
men om te padellen. Zo ook Mike, die nu zo’n 
drie keer per week op de baan staat. ,,Als het 
voetbal straks weer begint zal dat wat minder 
worden, maar ik vind het zo leuk dat ik het 
wel ernaast blijf doen. De twee gaan prima 
samen en juist die verschillende sporten 
beoefenen is goed voor je motoriek. Beter 
dan in de sportschool trainen’’, zegt de stu-
dent Sportkunde aan Hogeschool Inholland. 
,,Padel gaat lekker snel, je hebt veel contact-
momenten zoals ik dat als middenvelder bij 
voetbal ook heb. Je pakt het snel op en ik vind 
het leuk dat ik zo competitief bezig blijf met 
de bal. Punten maken, dat is uitdagend.’’

Dik Klarenbeek (67) voetbalde vroeger ook, 
tot hij in 1972 volleybal ontdekte bij Krovo. Bij 
die club, die tegenwoordig Clam Dycke heet 
na een fusie met VC Assendelft, speelde hij 
tot voor kort nog met het tweede team op 
hoog niveau. ,,Ik ben gestopt vanwege co-

rona, dat vond ik met een binnensport toch 
niet prettig, en moet nog even kijken of ik 
het weer oppak. We zijn vorig jaar kampioen 
geworden en ik denk dat het een klasse hoger 
moeilijk wordt omdat we krap in de spelers 
zitten. Bovendien wordt het op mijn leeftijd 

Tennis/padel,
‘leuk voor erbij’
vinden sommige KLTV’ers
Door: Robert Berkeley
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wel wat zwaarder, ik heb meer spierpijn na af-
loop. Al blijft volleybal echt mijn sport, vooral 
vanwege het teamverband.’’

Sinds zijn veertigste tennist Dik. Dat begon 
met wat vrienden op een baantje achter 
Atlantic waar hij de sport verkeerd aanleerde. 
En volleybal bleek ook geen voordeel. ,,Mijn 
techniek is niet geweldig en door volleybal 
heb ik de neiging om te snel naar de bal toe 
te gaan. Maar dat is niet erg, ik doe het echt 
voor mijn plezier. En hoewel tennis indivi-
dueel is en je minder het teamgevoel hebt, 
vind ik het wel weer leuk dat je na afloop van 
de tenniscompetitie met de tegenstanders 
gaat nazitten, terwijl je dat bij volleybal met 
je eigen team doet.’’ Dik heeft inmiddels ook 
padel ontdekt. ,,Ik heb nu ook les daarin en 
vind het wel erg leuk.’’

Lorenzo Wedage (26) behoorde in 2019 tot 
de groep van 25 zomerleden, toen een nieuw 
lidmaatschap bij KLTV. Deze zomer meldde hij 
zich opnieuw aan en besloot hij om volledig 
lid te worden. Hij badmintont bij Swish in het 
eerste team (derde divisie). ,,Het is tot nog toe 
wel te combineren. Padel en badminton heb-
ben raakvlakken, enigszins hetzelfde voeten-
werk en ook de smash komt wel overeen. Die 
muren erbij maakt het natuurlijk wel anders. 
Volleren heb ik vorig jaar geleerd met tennis-
sen, dat is wel een slag die we bij badminton 
niet op die manier kennen. Met tennis ben 
ik op dit moment gestopt, al zou ik dat nu de 
competitie stilligt vanwege corona ook wel af 
en toe kunnen doen.’’

Badminton staat nog wel duidelijk op num-
mer één bij Lorenzo. ,,Ook omdat ik er een 
stuk beter in ben. Padel is nieuw en ik ben 
nog zoekende. Af en toe denk je het door te 
hebben en dan blijkt dat toch weer niet het 
geval. Je merkt dat dit voor meer mensen 

geldt, er zijn veel spelers van ongeveer het-
zelfde niveau en dat maakt het wel leuk. De 
instapdrempel is niet zo hoog, je hebt het wel 
makkelijk door.’’
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Rhea Damianos (23) tenniste van 
haar zesde tot haar twaalfde bij 
KLTV en bleek talentvol, net als haar 
broer Nikander. Beiden speelden 
ook waterpolo op hoog niveau en 
moesten kiezen. ,,Nikander koos 
voor tennis en ik neigde al snel 
heel erg naar waterpolo. Ik ben 
toch meer van de teamsporten.’’ Ze 
werd in die tijd al gescout voor Jong 
Oranje en speelt nu al enkele jaren 
in het eerste team van De Ham in 
de eredivisie. Maar haar sport ligt 
alweer een tijdje stil. ,,We mogen wel 
baantjes trekken, maar geen fysiek 
contact.’’

Ze werd zomerlid en ging vrij fanatiek padel 
spelen en ook aan toernooien deelnemen. 
Inmiddels is ze volledig lid. ,,Als we straks 
weer mogen waterpoloën wordt de combina-
tie lastig, want ik train vier à vijf avonden in 
de week en speel wedstrijden in het weekend 

dus voor padel blijft dan weinig tijd over.’’ Bo-
vendien zijn er weinig overeenkomsten, heeft 
Rhea gemerkt. ,,Geen enkele eigenlijk, behal-
ve dat het allebei met een bal is. Mensen ver-
wachten dat ik een onwijs goede conditie heb 
door het waterpolo, maar dat viel bij padel in 
het begin flink tegen. Een zwemconditie blijkt 
toch heel anders dan een renconditie, die 
moest ik echt opbouwen.’’

Teun Dekker (26) honkbalt op hoog niveau 
met het eerste team van Cromtigers (top-
klasse), al staat dat de komende twee jaar op 
een laag pitje omdat hij zich wil concentreren 
op zijn masteropleiding. Het is een van de 
redenen dat hij nu sinds zo’n drie maanden 
tennist bij KLTV. ,,Ik heb mijn hele jeugd ook 
getennist, mijn vader is erelid en ik stond 

vaak achter de bar bij het Lobbietoernooi dus 
ik ken de club goed.’’ Twee jaar geleden had 
hij de sport alweer opgepakt bij Forbo. ,,Maar 
dan speel je alleen met Forbo-medewerkers. 
Bij KLTV kan ik met een hoop bekenden spe-
len en ik woon er om de hoek.’’

Honkbal vindt hij leuker dan tennis. ,,Omdat 
ik er ook gewoon beter in ben’’, lacht Teun. Er 
zijn overeenkomsten. ,,Bij beide sporten gaat 
het om een goede hand-/oogcoördinatie, er 
komt een bal op je af en die moet je op het 
beste moment raken. Alleen is de timing en 
de beweging wel compleet anders. En honk-
bal is mentaal veel moeilijker. Het gaat om 
een momentopname, je hebt één kans om de 
bal te slaan en dat wordt helemaal lastig met 
twee uit en mensen op de honken. Als je bij 
tennis een return moet slaan bij 40-30 ach-
ter in de laatste game van de derde set; dat 
gevoel heb je bij honkbal continu.’’
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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�

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
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Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

VR 1 NIEUWJAARSDAG

VR 29 PADEL 18:00 RACKETINSTUIF-AVOND 2

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

ZA 20 VOORJAARSVAKANTIE T/M 28 FEBRUARI

VR 26 PADEL 18:00 RACKETINSTUIF-AVOND 2

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

ZA 20 VOORJAARSVAKANTIE T/M 28 FEBRUARI

VR 26 PADEL 18:00 RACKETINSTUIF-AVOND 2

Activiteitenkalender 2021
Januari

Februari

Maart

*Geldig t/m 31 januari 2021 en niet te combineren met
andere acties. Zowel online en fysiek te gebruiken!
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TIJD VOOR EEN 
FRISSE WIND
IN JE CARRIÈRE?

WERKENBIJSTEBOMA.NL STEBOMA.NL

Dag Datum Commissie Tijd Activiteit Banen

MA 2 JC 16:00 - 19:00 JEUGD ENKEL TOERNOOI 4

DI 23 JC 16:00 - 19:00 JEUGD ENKEL TOERNOOI 4

WO 24 JC 16:00 - 19:00 JEUGD ENKEL TOERNOOI 4

DO 25 JC 16:00 - 19:00 JEUGD ENKEL TOERNOOI 4

VR 26 JC 16:00 - 19:00 JEUGD ENKEL TOERNOOI 4

PADEL 18:30 RACKETINSTUIF-AVOND 2

ZA 27 JC 12:00 - 18:00 JEUGD ENKEL TOERNOOI FINALES 6

Activiteitenkalender 2021
Maart
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Jeugdnieuws
Van 19 september tot en met 29 november jl. heeft onze jeugd op een geheel coronaproof 
wijze, ook dit jaar weer Grote Clubactie loten verkocht.

Met een énorm succes, want onze jeugd heeft nog nooit zoveel loten verkocht! Hulde voor 
hun! Totaal zijn er maar liefst 507 loten verkocht! Dit betekent dat we ook volgend jaar weer 
de superleuke sportspektakel activiteiten kunnen organiseren voor onze jeugd! 

Onze top lotenverkopers waren dit jaar:

Bram van Berkel met 47 verkochte loten

Thijmen Vos  en Niek Kramer met 37 verkochte loten

Raff Vonck met 34 verkochte loten

Zij hebben inmiddels een leuk presentje ontvangen!

Grote Clubactie 2020

123
Wij willen iedereen hartelijk danken voor het kopen van de Grote Clubactie 
loten van KLTV! Tevens willen wij de 2 sponsoren, die ieder een Superlot 
hebben gekocht, enorm bedanken:
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We zijn de najaarscompetitie gestart met 11 jeugdteams. Helaas werden de Corona maatrege-
len in oktober aangescherpt en werd de najaarscompetitie voortijdig stopgezet. De Rode en 
Oranje teams hebben de competitie nog net af kunnen maken, maar voor de Groene teams 
en de Junioren teams zijn er helaas een aantal speeldagen verloren gegaan.

Onderlinge wedstrijdjes
Omdat tijdens Corona onderlinge wedstrijdjes 
voor de jeugd nog wel zijn toegestaan, hebben 
we op diverse zondagochtenden in oktober en 
november de Groene en Junioren teams wed-
strijdjes laten spelen. Dit werd met veel en-
thousiasme ontvangen. Wij zijn voornemens 
dit vaker te doen. Uiteraard kunnen kinderen 
in het weekend en door de weeks ook altijd 
zelf naar de baan gaan om vrij te spelen. Of 
ouders kunnen dit met (een groepje) kinderen 
ook zelf regelen!

Najaarscompetitie 2020 Jeugd
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De Jeugdcommissie is momenteel druk bezig met het inventariseren van alle aanmeldingen 
voor de Voorjaarscompetitie 2021, die in april hopelijk van start kan gaan. Tot en met 10 de-
cember jl. konden alle jeugdleden zich inschrijven. De teams worden nu gevormd en straks 
aangemeld bij de KNLTB.

Voor de jongste kinderen is er de Kia Tenniskids competitie. Deze competitie bestaat uit de 
Rode, Oranje en Groene competitie en is voor kinderen tot en met 12 jaar. De nadruk in 
deze competitie ligt vooral op leuke wedstrijdjes spelen, plezier hebben en vriendjes maken. 

Deze competitie is gekoppeld aan de Tenniskids kleur waarin een kind speelt. In de Kia Ten-
niskids competitie spelen kinderen op zondagochtend een aantal (korte) wedstrijden tegen 
kinderen van andere tennisverenigingen in de buurt.

Voorjaarscompetitie 2020 Jeugd

Kia Tenniskids competitie
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Tijdens deze competitie gaan de jeugdteams van KLTV de strijd aan met teams van andere 
verenigingen. De Junioren competitie bestaat uit de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar en 
de Junioren competitie 13 t/m 17 jaar. Net zoals bij de senioren wordt er in de Junioren 
competitie op een hele baan en met gewone tennisballen gespeeld.

KNLTB Junioren competitie
(11 – 17 jaar)

 Sinterklaas had dit jaar voor alle 
kinderen van KLTV een heerlijke 
chocoladeletter langsgebracht. 
De trainers mochten deze na-
mens de Pieten uitdelen.

Bedankt Sint & Piet! 

Sinterklaas
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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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