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SASSENHEIMSE TENNIS VERENIGING 
 

(Opgericht: 4 januari 1950) 
Gevestigd: Gemeentesportpark, Parklaan 58, Sassenheim, Tel: 0252-224660 

Correspondentieadres: secretariaat (zie hieronder) 
E-mail: info@sassenheimsetv.nl / Website: www.sassenheimsetv.nl 

IBAN: NL08ABNA0497721384 

 

 

 
Bestuur : Naam :  Adres : 

 
Voorzitter H.H. (Hans) Wingender  voorzitter@sassenheimsetv.nl 
(Accommodatie)  06-51100888 
         
 
Accommodatie : R. (René) Vos voorzitter@sassenheimsetv.nl 
(Voorzitter)  06-22663623 
          
 
Penningmeester : Vacature  penningmeester@sassenheimsetv.nl  
    
          
 
Secretaris : E.M. (Liesbeth) Stam  secretaris@sassenheimsetv.nl 
   Postbus 105, 2170 AC Sassenheim 
   0252-870095 
    
 
Technische Cie : C.A.M. (Carla) Van Bladel technischezaken@sassenheimsetv.nl 
   0252-225837 / 06-51697695 

         
 
Algemene zaken : D.G.M. (Doris) Franke  algemenezaken@sassenheimsetv.nl 
   0252-212097 / 06-18231304 
         
 
Jeugdzaken : E.J. (Eveline) Bontje  jeugdzaken@sassenheimsetv.nl 

 0252-216895 / 06-24667963 

 
 

 
 
Ledenadministratie en aanmelding nieuwe leden : 
 

B.M.E. (Ditte) Bloemendaal  Anthony Fokkerlaan 5 
 2171 RA Sassenheim 
 ledenadministratie@sassenheimsetv.nl 
 0252-232933 
 

 

 
 

Training : Marco Smit  marco.smit@imtennis.nl      
  www.imtennis.nl  
 06-50621482 
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Van de Voorzitter(s) 

 

 
Beste leden,  

Het is vreemd om te ervaren dat, nu iedereen net 
terug is van vakantie of de schaatsen weer heeft 
opgeruimd, de temperatuur ver boven nul is. De 
sneeuw en vorst lijken definitief voorbij en zo komt 
het nieuwe tennisseizoen steeds dichterbij. En een 
bijzonder seizoen gaat het worden. Zowel op het 
huidige alsook op het nieuwe park wordt er hard aan 
gewerkt. 
 

Op 24 maart starten we het nieuwe seizoen met een 
groot aantal activiteiten zoals een tiebreak toernooi 
en leuke jeugdactiviteiten. Om 16:00 uur heten we 
graag iedereen welkom en brengen we een toast uit 
op weer een sportief jaar. Na het paasweekend 
begint de competitie en zal er gedurende 7 weken 
gestreden worden om de prijzen. Dan zijn we al eind 
mei en komen we dichtbij de uitplaatsing van het 
tenniscomplex. 
 

Zoals iedereen kan zien, vordert de bouw gestaag en 
is het clubhuis al wind en waterdicht. Met de aanleg 
van de banen wordt al snel begonnen. Het eerste 
duurzame clubhuis met zonnepanelen en zonder 
gasaansluiting; hiermee zijn wij uniek in Nederland. 
Tijdens de ALV heeft de bouwcommissie een goed 
beeld gegeven van de inrichting: veel natuurlijke 
materialen, waarbij een gezellige maar moderne 
uitstraling voorop staat. Op de website zijn deze 
impressies terug te vinden.  
 

Zoals het er nu naar uitziet, zullen we op 8 en 9 juni 
de kurken laten knallen en zal het nieuwe complex 
officieel worden geopend. De voorbereidingen voor 
een Oud en Nieuw-feest zijn in volle gang en worden  
gecombineerd met het Open Toernooi van STV. We 
houden de komende tijd iedereen uitvoerig op de 
hoogte van dit heugelijke feit!! 
 

Een nieuw clubhuis houdt ook in dat we veel zaken 
anders moeten gaan doen. We hebben een nieuw 
park en we gaan immers ook 365 dagen open. Niet 
alleen is het dan tijd voor een nieuw logo en een 
clubkledinglijn, maar ook zullen we meer van onze 
leden vragen. Om alle activiteiten te organiseren, 
het clubhuis zo lang mogelijk open te houden, de 
banen en het groen te onderhouden en het beleid 
naar de toekomst verder vorm te geven, hebben we 
de inzet van vele mensen nodig. Dit kan niet meer 
door alleen een beroep te doen op altijd dezelfde 
vrijwilligers. 
 
Zoals inmiddels bij vele sportverenigingen al het 
geval is, heeft ook het bestuur van STV in de 
Algemene Ledenvergadering van 19 februari j.l. 

goedkeuring gekregen om ‘actieve inzet van 
vrijwilligers’ in te voeren. Het nieuwe vrijwilligers-
beleid zal de komende maanden nader worden 
uitgewerkt en vanaf 1 januari 2019 worden 
ingevoerd. Hierbij wordt van ieder lid verwacht iets 
voor de club terug te doen. 
 

Op 17 maart zetten we met onze traditionele 
vrijwilligersavond weer alle vrijwilligers in het 
zonnetje en zal er een Thaise maaltijd geserveerd 
worden door, wie anders dan, Horst (Erik Verdoorn). 
Goed is het ook te zien dat een nieuwe groep leden 
zich heeft aangemeld om de ouderwetse 
laddercompetitie nieuw leven in de blazen. Er is 
duidelijk behoefte aan een digitale ladder en deze 
wordt momenteel opgetuigd. 
 

Naar verwachting zal het nieuwe park ook nieuwe 
leden aantrekken. Dit is al een beetje te zien aan het 
aantal nieuwe aanmeldingen per 1 januari 2018. 365 
Dagen tennissen brengt ook een aanpassing van de 
abonnementen- en contributiestructuur met zich 
mee. Het lidmaatschap voor 365 dagen tennis zal 
per 1 januari 2019 ongeveer 30 euro duurder 
worden. Hiermee behouden we wel één van de 
laagste tarieven in de regio. Goed nieuws is, dat alle 
leden in 2018 nog het oude tarief betalen! 
  
Het doet goed te zien, dat na vele jaren werk met 
inzet en liefde van veel leden, het nu eindelijk zover 
is dat we gaan verhuizen naar een fantastisch park. 
Door de jaren heen hebben we heel wat tegenslagen 
moeten overwinnen en was het niet altijd makkelijk 
om het oude park overeind te houden. Maar we zijn 
er met z’n allen in geslaagd er iets geweldigs uit te 
slepen: een prachtig nieuw park! Ik wil hierbij een 
beroep doen op eenieder om zich aan te melden 
vrijwilliger te worden en te helpen met de laatste 
loodjes voor het oude en nieuwe park.   
 

Houd alvast het weekend van 8 en 9 juni vrij in je 
agenda voor de festiviteiten rondom de verhuizing 
naar het nieuwe park!!!! 
 

Wij hebben er heel veel zin in en wensen iedereen 
een sportief en vooral gezellig seizoen! 
 

De voorzitters, 
Rene Vos en Hans Wingender 
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Van de Penningmeester 

     

 

 

Tijdens de ledenvergadering op 19 februari 2018 is ingestemd met de begroting voor 2018 en 2019 en 

de daarbij behorende contributietarieven. De tarieven zijn voor dit jaar niet verhoogd. Voor 2019 zijn 

nieuwe tarieven vastgesteld i.v.m de mogelijkheid om het hele jaar door te tennissen.  
 

De competitiebijdrage wordt per team, aan de captain, in rekening gebracht. De bijdrage per team 

bestaat uit de kosten voor de KNLTB en de tennisballen. De consumpties moeten door het team zelf 

worden betaald.  

 

Leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, dienen er rekening mee te 

houden dat de contributie uiterlijk medio maart 2018 wordt geïncasseerd. Op de factuur wordt 

aangegeven van welke rekening er geïncasseerd wordt. Leden die geen machtiging hebben afgegeven, 

dienen er zorg voor te dragen dat het notabedrag uiterlijk medio maart 2018 op de rekening van STV is 

bijgeschreven.  

 

KLIK HIER VOOR ALLE TARIEVEN 2018 
 

Zolang er niet betaald is of het geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd, kan het ledenpasje niet 

worden uitgereikt. 

 

Onderstaand de data van facturering en incasso van de diverse activiteiten gedurende het jaar: 

 

Factuur     Incasso  Overmaking (uiterlijke datum) 

Contributie    Maart   15 maart 

Voorjaarscompetitie   April   15 mei 

Adverteerders en Vrienden van STV  Mei    15 juni             

Najaarscompetitie   September   15 oktober 

 

De kosten voor de diverse trainingen worden door tennisschool I’M Tennis (voorheen Match) in 

rekening gebracht. In overleg met de tennisschool zijn de tarieven als gevolg van prijsstijgingen 

(loonindexatie) licht verhoogd. 

 

Let op: wees zo vriendelijk de factuur tijdig te betalen of ervoor te zorgen dat het geld geïncasseerd 

kan worden. Dit maakt het voor ons allemaal een stuk gemakkelijker. 

 

Opzeggingen voor het tennisjaar 2019 dienen uiterlijk 1 december 2018 schriftelijk of via email binnen 

te zijn bij de ledenadministratie. Opzeggen kan ook via de website van STV. 

 

Bij voorbaat dank voor de medewerking! 

 

De penningmeester a.i., 

René Vos 
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De Ledenadministratie 

 

Opzeggen lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar; 

Opzegging mailen naar ledenadministratie@sassenheimsetv.nl 

of via het opzeggingsformulier op de website. 

Je krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van de opzegging! 

 

 

De ledenadministratie wordt verzorgd door Ditte Bloemendaal. Hierbij is er veelvuldig overleg 

met de Penningmeester (a.i. René Vos), Anja van Nieuwkoop (verwerking bankafschriften) en 

Marco Smit (namens de tennisschool I’M Tennis).  Maar ook met bestaande en nieuwe leden.    

 

De Ledenadministratie is verantwoordelijk voor het aanmelden van nieuwe leden in de 

administratie van de vereniging en het doorgeven van deze gegevens aan de KNLTB . Ook 

adreswijzigingen, veranderingen van e-mailadres en nieuwe telefoonnummers worden in de 

administratie ingevoerd. Wist je dat dit eenvoudig doorgegeven kan worden via de button 

‘Persoonlijke gegevens’ op de website van STV? Omdat het persoonlijke gegevens betreft moet 

je hiervoor wel ingelogd zijn en pas dan wordt de button zichtbaar! 

 

In de maand februari worden de pasjes vanuit de bond naar de ledenadministratie verzonden.  

Indien je een nieuwe foto op je pasje wilt, dan moet deze foto dus voor eind januari ingeleverd 

worden. Degenen die een automatische incasso hebben en op tijd hebben betaald, ontvangen 

hun nieuwe pas bij aanvang van het nieuwe seizoen.  

 

Opzeggingen moeten altijd vóór 1 december van het lopende seizoen schriftelijk bij de 

ledenadministratie ingediend worden. Dit in verband met de verplichting naar de KNLTB om 

opzeggingen vroegtijdig door te geven. Opzeggen kan door het sturen van een e-mail naar 

ledenadministratie@sassenheimsetv.nl of via het opzeggingsformulier op de website. Alle 

opzeggingen worden door ons schriftelijk via e-mail bevestigd. 

Mocht je van ons geen schriftelijke bevestiging ontvangen hebben, dan houdt dat in dat je 

opzegging niet of niet tijdig bij ons is aangekomen. 

 

 De Ledenadministratie is te bereiken via ledenadministratie@sassenheimsetv.nl en via het 

mutatie- of opzeggingsformulier op de website. 
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Handige Weetjes van de TC 
 

 

 
De TC is altijd op zoek naar invallers 

voor de jeugd en seniorenteams 
tijdens de voorjaarscompetitie: 

Kan en wil je wel eens invallen?  

Mail dan naar: 
Technischezaken@sassenheimsetv.nl 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Wij wensen je een sportief en 

succesvol Seizoen toe! 
 

De Technische Commissie:  
  

Carla van Bladel - Han Verbaas 
Jelle Rinzema - Thijs Bik 

Eveline Bontje - Roos Verdegaal 
I’M Tennis 

 
 
 
 

In het najaar van 2018 biedt STV jou de 
mogelijkheid deel te nemen aan de 

najaarscompetitie. Meer informatie over 
deze competitie kun je in juni 

verwachten. 
En… komende winter zullen we ook of 
wintercompetitie kunnen spelen, of 

deelnemen aan een Laddercompetitie!  
Houd de website in de gaten! 

 

Van alle ingedeelde selectie en jeugd 
competitiespelers wordt verwacht dat zij 
alle speeldagen en inhaaldagen aanwezig 

zijn. 

Mocht je onverhoopt niet kunnen spelen 
tijdens de competitie, geef dit dan zo snel 
mogelijk door aan de teamcaptain en aan 

de Technische Commissie via 
technischezaken@sassenheimsetv.nl 

 

 

Dit bewaarnummer bevat 
informatie die je het hele 
jaar door kunt gebruiken. 

Bewaar het dus goed! 

 

 
Inschrijven zomertraining: 

In dit bewaarnummer vind je info  m.b.t. 
de inschrijving voor deelname aan de 

zomertrainingen. 

De inschrijftermijn is kort, dus wij 
verzoeken je bij deze hier alvast 

rekening mee te houden. 

 

OPENING SEIZOEN 24 MAART!  
 

Op zaterdag 24 maart is er veel 
informatie te verkrijgen in het 

clubhuis met betrekking tot onder 
meer de competitie en de Technische 

Commissie. 
Daarnaast wordt er door de teams 
onderling gestreden! (nadere info 
volgt per email naar de captains) 

Tot de 24e !! 
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De Technische commissie in 2018 
 

  

Wie zijn wij?  
 
In maart 2013 zijn wij als gloednieuwe TC van start gegaan. Wij hebben in de afgelopen seizoenen wel hier en 
daar een hobbeltje moeten nemen en zullen ook in de nabije toekomst lang nog niet alles naar ieders 
tevredenheid en wens goed doen. Maar we doen ons best en hebben er wel heel veel plezier in. Op dit moment 
bestaan we uit 5 leden: Carla van Bladel, Jelle Rinzema, Han Verbaas, Thijs Bik en Eveline Bontje en natuurlijk de 
vertrouwde gezichten van I’M Tennis: Harry en Roos Verdegaal, Jan Jaap Overgaauw en Andy v.d. Zwet. 
 Met Thijs, sinds enkele jaren steevast onze nummer 1 tijdens de clubkampioenschappen, hebben we begin 2017 
veel tennis-technische kennis en kunde in huis gehaald. Thijs kan en wil ook de ‘linking pin’ zijn van de trainers 
naar de kids en de ouders. 
 
Onze hoofdtaken zijn:   

 het organiseren, voorbereiden en begeleiden van alles rondom de KNLTB competitiewedstrijden  
 het organiseren van de trainingen in de zomer en winter  
 het aanstellen van trainers en/of tennisscholen  
 het ondersteunen van de organisatie van de clubkampioenschappen  
 de organisatie rondom de materialen t.b.v. wedstrijden en trainingen (bijvoorbeeld de ballen)  

 
24 Maart opening seizoen!   
Op 24 maart opent STV weer haar deuren voor het nieuwe seizoen; nog op het huidige park!. Een dag waar menig 
tennisser naar uitkijkt. Op deze dag worden er activiteiten voor de jeugd en senioren georganiseerd. Zo zal onder 
leiding van de tennisschool een ouder-kind training worden organiseren en is er een selectietraining. Vanaf 14.00 
uur zullen de 1e activiteiten starten. Kijk voor het volledige programma van de Openingsdag elders in dit 
bewaarnummer of t.z.t. op onze website.  
 
Voorjaarscompetitie (april – juni)  
STV doet al jaren heel actief mee aan de voorjaarscompetitie van de KNLTB. Deze competitie is van begin april tot 
begin juni. STV vaardigt dit jaar 39 seniorenteams af en behoort daarmee tot één van de grootste 
competitiespelende verenigingen in de regio. Er wordt gespeeld op vrijdagavond, zaterdag, zondag, 
maandagochtend, woensdagavond en donderdagmiddag. Mocht je een steentje willen bijdragen tijdens de 
competitieperiode, bijvoorbeeld in de vorm van baancommissaris of competitiecontactpersoon, dan zien wij jouw 
reactie graag tegemoet. 
 
Najaarscompetitie (september – oktober) en wintercompetitie? 
Sinds enige jaren doet STV ook mee aan de najaarscompetitie. Dit is een competitie die wordt georganiseerd door 
de KNLTB in de maanden september en oktober. Om mee te kunnen doen aan de najaarscompetitie kan je jouw 
team voor half juni opgegeven bij de Technische Commissie. Hierover zal in de loop van het seizoen nadere 
informatie worden gegeven. Houd je mail en de site dus in de gaten.  
 
Contactgegevens TC  
 
Algemene TC zaken:     Carla van Bladel  
    E-mail: Technischezaken@Sassenheimsetv.nl 
  
Zomer- en wintertrainingen 
Namens de Trainers:   Marco Smit (hoofdtrainer) 
    E-mail: marco.smit@imtennis.nl 
                      Website: www.imtennis.nl 

Wij willen je attenderen op de website www.sassenheimsetv.nl waar altijd alle ins en outs van de competities, 
trainingen, activiteiten en overige wetenswaardigheden terug te vinden zijn.  

 
Wij zien je graag op de tennisbaan!  
 
De Technische Commissie 
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Seizoensopening 2018 

 

 
Op zaterdag 24 maart start STV het nieuwe seizoen met een gezellige openingsdag. Er is weer een gevarieerd 
programma samengesteld voor alle leden en geïnteresseerden in de tennissport. Zo is er een ouder-kind 
training, een selectietraining voor de jeugd en wordt er een aantal Super-Tie-Break-wedstrijdjes door heren 1 
zaterdag gespeeld. 
Naast de activiteiten op de baan staan de Technische Commissie en de tennisschool ter beschikking om alle 
vragen en/of ideeën over de training en de competities te beantwoorden. Hoe steekt het trainingsbeleid in 
elkaar voor de jeugd? Via welke methodes wordt er lesgegeven en hoe kan ik als ouder mijn kind helpen in de 
voortgang? Maar ook vragen over de verschillende competities en wat er van de deelnemers en begeleiders 
verwacht wordt kunnen gesteld worden. Een uitgelezen moment om je te verdiepen in de mogelijkheden die 
tennis biedt.  
Tevens maken we deze dag graag kennis met onze nieuwe leden en geven we uitleg over het reilen en zeilen 
binnen STV. En uiteraard kunnen de KNLTB-pasjes worden opgehaald! 
 

OPHALEN COMPETITIEFORMULIEREN JEUGD & SENIOREN TEAMS  
 

De begeleiders en captains van alle jeugd- en seniorenteams worden verwacht op:  
 

Zaterdag 24 maart vanaf 14.00 uur  want dan gaan de competitieteams 
opnieuw de strijd aan tegen elkaar! 

 
Bij de Technische Commissie kunnen op deze dag direct de competitieformulieren en -ballen worden 
afgehaald. Dit geldt voor alle teams die meedoen aan de voorjaarscompetitie. Wij verwachten dus in ieder 
geval de begeleiders en ouders van spelers in de jeugdteams en de captains van de seniorenteams. Mocht een 
begeleider of captain niet in de gelegenheid zijn de competitiemap op te halen, dan dient een ander teamlid 
dit te doen. Ook de KNLTB-pasjes liggen dan klaar. Deze zijn noodzakelijk als je deelneemt aan de competitie! 
 
Het is van belang dat de competitieformulieren op deze dag worden afgehaald, zodat de teamgenoten snel 
ingelicht kunnen worden over het speelschema. Als de formulieren op deze dag niet worden afgehaald, dan 
is de teamcaptain er verantwoordelijk voor dat de formulieren zo snel mogelijk in zijn of haar bezit komen. 
Het wedstrijdprogramma is vaak al eerder op de site van de KNLTB te bekijken.   
 
 
 

               Programma 24 maart 2018 
   Seizoensopening 

 

14.00 uur Ophalen competitieformulieren en KNLTB-pas 

14.00 uur Informatieverstrekking door TC en Tennisschool 

14.00 uur Competitieteams strijden tegen elkaar volgens het  

 “racket-trek-principe” 

15.00 uur Ouder-kind training – (rood en oranje) een introducé mag mee! 

15.00 uur Selectietraining jeugd (geel en groen) 

15.00 uur Welkom nieuwe leden   

16.00uur Super-Tie-Break-wedstrijdjes door Heren I zaterdag 

16.00 uur Openingsborrel, iedereen is van harte welkom! 
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Commissies  

 

 

Binnen STV zijn er veel vrijwilligers werkzaam die zich allen inzetten om ons tennispark te onderhouden, onze 

club gezond te houden, de leden competitie te laten spelen en allerlei andere leuke activiteiten te organiseren. 

Hieronder vind je een overzicht van alle commissies binnen STV. Voor de bezetting van de diverse commissies 

en of er momenteel extra hulp nodig is, klik hier! 

In het jeugdkatern worden de commissies die zich bezighouden met jeugdzaken voorgesteld.  

Na de verhuizing naar het nieuwe park zal de samenstelling van een aantal commissies veranderen. Dat zal 

dan direct worden aangepast op deze site.  

 

 
Sponsorcommissie 

PR & Communicatie 

Bouwcommissie 

Accommodatiecommissie 

Groencommissie 

Barvrijwilligers 

Fotografiecommissie 

Rackettrekken 

Open Seniorentoernooi 

Clubkampioenschappen Senioren 

50+ Toernooi 

JTM 18+ Toernooi 

Klaverjassen 

Snerttoernooi 

Stichting Beheer Accommodatie STV 

 

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om de continuïteit van alle activiteiten te 

kunnen waarborgen. Kijk dus bij een commissie naar jouw keuze of er hulp 

gevraagd word en geef je op door te mailen naar  

algemenezaken@sassenheimsetv.nl 
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Zo kun je zonder moeite de  
kas van je club spekken! 

 
 
 
 
 

Het bestuur heeft al een aantal jaren een fraaie overeenkomst met Vomar 

Voordeelmarkt. Leden van onze club die bij Vomar Voordeelmarkt hun 

dagelijkse boodschappen doen, krijgen gratis een Klant-is-Koningkaart. 

 

Die kaart biedt veel voordeel -o.a. sparen met hoge rente- maar met de 

kaart kan ook de kas van de club flink worden gespekt. En daar zeggen we 

natuurlijk geen Nee tegen! 

 

Het enige wat je als lid van onze club moet doen, is bij de Vomar 

Voordeelmarkt zo'n Klant-is-Koningkaart aanvragen. Bij het afrekenen van 

de boodschappen worden de totaal bedragen steeds op de kaart 

opgeteld. Na 3 maanden wordt over het totaal van de door jou bestede 

bedragen 0,5% door Vomar Voordeelmarkt overgemaakt naar onze club. 

 

Dat kan aardig oplopen en ... jij en wij hoeven er niets voor te doen. 

 

Makkelijker kan het niet, geen lootjes verkopen aan de deur of een 

avondje kranten ophalen zoals andere verenigingen dit doen……!  

Mail gewoon je naam en Vomar pasnummer naar 

algemenezaken@sassenheimsetv.nl  

 

 

We rekenen op je! 

mailto:algemenezaken@sassenheimsetv.nl


Voorlopige Agenda 2018        

  

 
SEIZOENSOPENING 

zaterdag 24 maart 14.00 uur Ophalen competitieformulieren en KNLTB-pas 

14.00 uur Informatieverstrekking door TC en Tennisschool   

14.00 uur Competitieteams strijden tegen elkaar volgens het “racket-trek-principe” 

15.00 uur Ouder-kind training (rood en oranje) – introducés zijn welkom! 

15.00 uur Selectietraining jeugd (geel en groen) 

15.00 uur Welkom nieuwe leden – rondleiding en uitleg ‘hoe en wat’ 

16.00 uur Super-Tie-Break-wedstrijdjes door Heren 1 zaterdag 

16.00 uur  Openingsborrel, iedereen is van harte welkom!!!  
 

RACKETTREKKEN 
 start maandag 2 april Voor beginners en gevorderden tijdens het hele seizoen, met 
  uitzondering van toernooiweken en feestdagen 
 

COMPETITIES 
 5 april t/m 11 juni Landelijk, regionaal, recreatie en 55+ (inclusief inhaaldagen) op: 
  maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
  

VERHUIZING ROODEMOLEN 
 vrijdag 8 juni Officiële opening / receptie nieuw tennispark 
 zaterdag 9 juni Ludiek tennisevenement – STV viert Oud & Nieuw! (jeugd & senioren) 
  via mail doen we geregeld een tipje van de sluier …  
 

OPEN SENIOREN TOERNOOI 
 10 t/m 17 juni  t.z.t. inschrijving via www.toernooi.nl 
 15 juni Feestavond – STV viert Oud & Nieuw (het eerste grote feest op de nieuwe locatie) 
 

STV OPEN JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI (JRT)* 
 30 juni t/m 8 juli t.z.t. inschrijving via www.toernooi.nl 
 

50+ TOERNOOI 
 augustus t.z.t meer informatie via mail en poster in het clubhuis  
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD & SENIOREN 
 25 aug t/m 2 sept t.z.t. inschrijving via www.toernooi.nl 
 

NAJAARSCOMPETITIE 
 11 sept t/m 18 nov Senioren en junioren (inclusief 3 inhaalweken) - inschrijving start in juni 
 zaterdag 27 okt Afsluiting competitie: nadere informatie volgt 
 

OUDER-KIND TOERNOOI 
 september Vader, moeder, opa, oma, tante, oom met jeugdlid; 
 

JTM 18+ TOERNOOI 
 zondag 20 september 13:00 tot 18:30 uur inclusief BBQ;  
  t.z.t. meer informatie via mail en in het clubhuis 
  

KLAVERJASSEN 
 oktober t/m maart Elke 2

e
 vrijdag van de maand 

 

SNERTTOERNOOI 
 zaterdag 24 november Start: +/- 13.00 uur 
 
 
 

Inschrijven voor dagtoernooien kan t.z.t. via een poster in het clubhuis of per e- mail 
Wijzigingen in de agenda worden gecommuniceerd via e-mail of nieuwsbrief en op de website|app 

Kijk regelmatig op www.sassenheimsetv.nl voor actuele informatie 
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Dit gedeelte van het STV Bewaarnummer is speciaal voor de jeugd. Je vindt hier alle informatie over 

lessen, competitie en uiteraard alle activiteiten tijdens het seizoen. Dus, heel goed bewaren! 

 

Met dank aan de “Vrienden van de STV Jeugd", die dit mede mogelijk maken. 
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Jeugdcommissie 
 
Al jaren verzorgt de enthousiaste Jeugdcommissie fantastische activiteiten binnen STV. Exclusief voor jonge leden 
zijn er verschillende uitjes, toernooitjes en themamiddagen die het tennisseizoen extra kleur geven. Want 
tennissen bij STV is ontzettend leuk! 
 
Bovendien zorgt de Jeugdcommissie ervoor dat onze club meer is dan alleen de sport. Zo zijn er ook jaarlijkse 
activiteiten die niets met tennis te maken hebben. Ook dit jaar staat het weer op de planning. Natuurlijk 
organiseren we ook activiteiten die wel met tennis te maken hebben! 

Het hoogtepunt van het jaar vindt plaats in de maand juni: opening nieuw tennispark.         

Dit jaar is er geen agenda met vastgestelde data. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat er rondom de opening van 
het nieuwe tennispark vele activiteiten worden georganiseerd. Na de opening komen er nog genoeg leuke 
activiteiten, maar dat krijg je via de mail te zien. 
 
Per e-mail houden we je dus op de hoogte van alles wat we gaan doen. Maar mocht je tussendoor vragen 
hebben, dan kun je altijd mailen naar stvjeugdzaken@gmail.com. 

 
Groetjes, 
De Jeugdcommissie 
 

 

WhoZnext! 
 

Afgelopen jaar zijn we gestart met WhoZnext.  

Een groep jongeren tussen de 14 en 21 jaar die ook naast de tennisbaan actief is.  

Ons team gaat allerlei leuke activiteiten organiseren voor alle leeftijdsgenoten binnen onze eigen club. Welke 
activiteiten dat zijn, dat is aan de WhoZnext-leden. Net als een sportteam heeft een WhoZnext-team een 
coach die het team begeleidt.  

Ons Team bestaat uit: 
Coach: Loukas Wallaart. 
Team: Manouk Waasdorp, Babette Vis, An-Christine Stam, Nova Koomen en Anne Wagemakers. 

Wij wensen het team heel veel succes en verwachten mooie activiteiten! 
 

 
Laddercompetitie (nieuw!) 
 
De Laddercompetitie is een interne competitie bedoeld voor de jeugdleden. Het is een 
uitdaagsysteem waarbij spelers elkaar, volgens bepaalde spelregels, individueel kunnen 
uitdagen tot een tennispartij met als doel steeds hoger op de ladder te komen. 
 
Een uitstekende manier om ook naast de lessen en competitie te oefenen. 
 
Start van de laddercompetitie: Juni 2018. 
Inschrijven kan per mail. (stvjeugdzaken@gmail.com.) 
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Regenboogcompetitie  
Voor wie is de STV Regenboog bedoeld? 
De STV Regenboog is bedoeld voor alle beginnende jeugdleden (categorie rood) die het leuk vinden om naast de 
tennislessen wat vaker op de baan te staan. Gezelligheid en plezier in het spel staan voorop! Echte wedstrijdjes 
spelen tegen andere beginnende spelers van STV, 6 gezellige middagen en nog mooie vaantjes en een diploma 
verdienen ook! 
 
We beginnen de regencompetitie halverwege juni tot aan de zomervakantie op het nieuwe park.  
De STV Regenboog duurt ongeveer anderhalf uur per keer. We spelen wedstrijdjes van een kwartier en houden 
halverwege pauze met wat drinken en iets lekkers. Één tennisbaan verandert in 6 miniveldjes waar de kinderen 
korte wedstrijdjes tegen elkaar spelen en zo op een leuke manier kennismaken met de regels van een wedstrijd: 
Hoe moet ik tellen? Wanneer is een bal uit? 
 
Er is een maximale capaciteit van 24 kinderen die iedere week mee kunnen doen. Mocht iemand een keer 
uitvallen of niet mee kunnen doen, dan horen wij dit graag van tevoren. 
Aanmelden via de mail. Wie het eerst komt, wie het eerst boogt!!!!! 
 
We zijn nog op zoek naar een nieuw team voor de organisatie. Wil je helpen of heb je nog vragen, aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen: Eveline Bontje, stvjeugdzaken@gmail.com 
 

 

STV Open Jeugdranglijst Toernooi (JRT)* 
 

Het STV Open Jeugdtoernooi (JRT*)  is een tennistoernooi voor de jeugd van STV en andere verenigingen. 
Gezelligheid is het belangrijkst tijdens dit toernooi en iedere dag is er dan ook iets lekkers voor de kinderen. 
Daarnaast staat het toernooi altijd in het teken van een bepaald thema. Wat het thema dit jaar gaat worden, is 
nog een verrassing. Naast de gezelligheid strijden de spelers natuurlijk voor de winst en om punten voor de 
Nationale Jeugdranglijst. 
 
Iedereen t/m 17 jaar kan meedoen. Aan dit toernooi doen ieder jaar veel goede spelers uit de regio en ver 
daarbuiten mee. Hoe leuk is het als je als STV’er eens lekker kan tennissen tegen iemand uit bijvoorbeeld 
Amsterdam? We hopen echt dat er dit jaar veel jeugdleden van STV meedoen! 
 
Dit jaar vindt het STV Open Jeugdtoernooi (JRT*)  plaats van 30 juni  t/m 8 juli 2018.  
 
Voor vragen of als er interesse is om de commissie te ondersteunen, kan worden gemaild naar 
stvjeugdtoernooi@hotmail.com. 
 

 

Jeugd Clubkampioenschappen 
 
Dit toernooi is echt voor ALLE jeugdspelers van STV. Het maakt niet uit of de speler één keer in de week traint, net 
begonnen is of dagelijks op de baan staat. Juist als iedereen eraan meedoet, kunnen wij leuke pouletjes op elk 
niveau maken. Tijdens de Clubkampioenschappen is het motto: meedoen is belangrijker dan winnen. We hopen 
er dit jaar het gezelligste toernooi van het jaar van te maken. In principe doet elke jeugdspeler van STV 
automatisch mee. Natuurlijk krijgen de deelnemers ook iets lekkers en zijn er mooie prijzen te winnen.  
 
De Jeugd Clubkampioenschappen vinden plaats van 26 augustus t/m 3 september 2018, tegelijkertijd met de 
Clubkampioenschappen voor senioren. 
 
Voor vragen kan worden gemaild naar stvjeugdzaken@gmail.com.  
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Jeugdcompetitie 
 

 
Voor de jeugdcompetitie gelden ook de opmerkingen, wetenswaardigheden en regels die voorin dit STV 
Bewaarnummer worden weergegeven. Het is dan ook raadzaam deze door te nemen.  
 

 

Speeldata Junioren Competitie 2018 
 

 

Junioren  World Tour 

Speeldag  Zondag Geel Zondag Groen Zondag 

1e speeldag 8 april  8 april  18 maart  

2e speeldag 15 april  15 april  25 maart  

3e speeldag 22 april 22 april 2 april  

4e speeldag 6 mei 6 mei 10 juni  

5e speeldag  13 mei 13 mei 17 juni  

6e speeldag  27 mei 27 mei 24 juni  

7e speeldag 3 juni 3 juni 1 juli  

inhaaldag 10  mei  hemelvaart 10  mei  hemelvaart 9 september 

inhaaldag 21  mei 2
e
 pinksterdag 21  mei 2

e
 pinksterdag 16 september 

inhaaldag  10  juni 10  juni 23 september 

  17 juni 7 oktober 

    

Aanwezigheids- en 
aanvangstijden 

Zondag   Zondag 

Junioren  8.00 / 8.30  8.30/13.00 

 
 
De hierboven genoemde tijden zijn richttijden. Het kan dus voorkomen dat een thuisspelend team een andere 
aanvangstijd krijgt toegewezen dan in bovenstaande tabel staat. Dit is afhankelijk van de teamindelingen in de 
competitie. 
  
De captains – en spelers – worden verzocht op tijd aanwezig te zijn, ook als het regent! In overleg 
met de captain van het bezoekende team en de verantwoordelijke baancommissaris kan dan – 
indien nodig – een inhaaldag worden gepland. 
 
Indien het nodig is een inhaaldag te plannen, dan dient altijd de eerstkomende door de KNLTB aangewezen 
inhaaldag gebruikt te worden. 
 
 

TEAMINDELING ZONDAG JEUGD 
 

TEAMINDELING WORLDTOUR ORANJE & ROOD 
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Competitievormen en Wetenswaardigheden 
 

 
 

Tenniskids Rood, Oranje en Groen  
 

 
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld verliezen snel hun interesse. De 
rally´s zijn kort, de ballen stuiteren over hun hoofd en ze zijn het langste bezig met ballen rapen. Daarom is 
Tenniskids zo belangrijk! Een stimulerend Tenniskidsprogramma dat speciaal is ontworpen voor kinderen zal de 
mogelijkheid bieden tennis op een ´toffe´ manier te leren, tennis is namelijk fun!  
  
Kids leren op een natuurlijke manier. Ze zijn nieuwsgierig, creatief en fantasierijk. Daarbij spelen ontdekken en 
verwonderen een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, 
coördinatie, gooien en vangen heel belangrijk zijn om tot een optimale sportontwikkeling te komen. Bij Tenniskids 
komen al deze vaardigheden aan bod. De gebruikte materialen en de opbouw van de verschillende fases maken 
dat de kids worden uitgenodigd en geprikkeld zichzelf te ontwikkelen tot allround sporters.  
 
 Rood 
In deze eerste fase maken kinderen kennis met het tennisspel. Ze starten met het ontwikkelen van 

basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie. De kids zijn t/m 7 jaar 
oud. Kinderen van 8 en 9 jaar worden door de trainer ingedeeld in Rood of 
Oranje. Ze maken kennis met leuke activiteiten en spelen kleine wedstrijden. Er 
wordt gespeeld met een spons/foam bal op een minibaan (6x12 m.). Het racket is 
tussen de 43 en 56 cm. 
 

Oranje 
In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kids (8 t/m 11 jaar) leren 
nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijke te kunnen spelen op 
een grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan (een volledige baan die in 
de lengte is ingekort tot 18 meter). Er wordt gespeeld met een bal die geschikt is 
voor het spelen op een driekwartbaan (zachter en lichter dan een normale 
tennisbal). Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden worden steeds 
langer. 
 
Groen 
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 11-12 jaar en ouder. Kinderen op 

deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te bestrijken. Technieken, 
tactieken en atletisch vaardigheden worden verder ontwikkeld. De wedstrijden 
worden weer wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds belangrijkere rol. 
Er wordt gespeeld met een langzame bal die geschikt is voor tennis op een hele baan 
en met een racket dat tussen de 63,5 en 68 cm lang is.  
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Vervoer en begeleiding jeugdteams  
 

 
Op dit moment is de begeleiding van de jeugdteams bijna rond. Op het inschrijfformulier voor deelname aan de 
competitie werd aangegeven dat de ouders bij de begeleiding van de teams zullen worden betrokken. Wij 
rekenen dan ook op volle medewerking. 
Begeleiding is noodzakelijk en… het is toch zeker ook hartstikke leuk je eigen kind te zien spelen? Dus: als er een 
beroep op u wordt gedaan, help mee om de kinderen een leuke competitie te bezorgen! 

 
Wij willen u erop wijzen, dat wat betreft het vervoer van spelers/speelsters in “standaard” personenauto’s in 
principe uw auto-inzittenden verzekering geldt voor maximaal 4 personen. Zie voor bijzonderheden hierover uw 
verzekeringspolis. De tennisvereniging STV is hiervoor niet aansprakelijk (te stellen). 

 
Dit betekent – met name voor de grotere teams – dat de hulp van ouders bij het vervoer onontbeerlijk is. De 
hoofdbegeleider zorgt voor de indeling en het rijschema, maar verwacht wordt van iedere ouder dat zij 
minimaal 1 keer de kinderen begeleidt. 
 
 

 

Ophalen competitieformulieren door de begeleiders 

van de zondag jeugdteams 
 

 
 
Alle hoofdbegeleiders/sters (en ouders van competitiespelende kinderen) van de woensdag en zondag 
jeugdteams worden verwacht op 
 

Zaterdag 24  MAART 2018 tijdens de opening in het clubhuis 
tussen 14.00 – 16.00 uur 

 
voor het in ontvangst nemen van de competitieformulieren in het clubhuis. Tijdens het afhalen van de 
competitieformulieren staan de trainers en de technische commissie voor u klaar om u meer informatie te geven 
over de trainingsvormen, competitiemogelijkheden en begeleiding. Het is daarom belangrijk dat er van elk team 
minimaal 1 ouder aanwezig is. Indien de hoofdbegeleiders/sters verhinderd zijn, dient er een vervanger/ster 
aanwezig te zijn.   
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SPELREGELS WORLD TOUR 2018 

 
 
SPEELREGELS  ORANJE: 
 Jongens en meisjes spelen door elkaar 

 Het team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 8 spelers 

 De Oranje kids spelen op een driekwartveld. De achterlijn ligt halverwege de servicelijn en de basline. 

 Er wordt met oranje ballen gespeeld. 

 De singels worden in het enkelveld gespeeld, de dubbels in het dubbelveld (incl. tramrails) 

 Aanvangstijd is in principe 9.00 uur. Totale speelduur van de dag is 2,5 tot maximaal 3 uur.   

 Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. 

De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma samengesteld. 

 Oranje speelt partijen om twee gewonnen tiebreaks, waarbij iedere tiebreak gaat om 7 punten met een 

verschil van 2 punten. 

 Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet stuit), met een 2de servicebeurt als de 1e 

poging fout gaat. 

SPEELREGELS  ROOD: 
 Jongens en meisjes spelen door elkaar 

 Het team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 12 spelers 

 De Rode kids spelen op een miniveld. 

 Er wordt met rode ballen gespeeld. 

 Aanvang van de speeldag is in principe 9.00 uur.  De totale speelduur is circa 1,5 tot maximaal 2 uur. Mocht 

een hostvereniging meerdere teams thuis hebben spelen dan kunnen zij beslissen om later te beginnen. 

 Er worden alleen enkels gespeeld. 

 Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games 

tellen. 

 Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2de 

servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally 

geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn. 

 Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats. 

 

19



Van de Tennisschool 

 

 
 
 
De inschrijving voor de zomertraining 2018 is weer van start gegaan! 

Het inschrijven voor de zomertraining zal niet anders gaan dan voorgaande jaren waarbij je via je eigen I’M 
Tennis account kan inschrijven voor een trainingsvorm naar keuze.  Als je nog geen I’M Tennis-account hebt, 
dan moet je deze eerst aanmaken via de optie ‘Registratie’ in het menu op de homepage. Hierbij moet 
je eenmalig het registratieproces doorlopen om voortaan gemakkelijk en snel in te kunnen schrijven voor 
volgende activiteiten. Ook kun je daarmee zelf je inschrijvingen beheren en deze tot het moment van indelen 
aanpassen. Belangrijk om te weten is dat je voor elk I’M Tennis-account een uniek e-mailadres nodig hebt. Dit 
e-mailadres is tevens je gebruikersnaam. In combinatie met het door jou zelf gekozen wachtwoord heb je 
hiermee toegang tot je persoonlijke I’M Tennis-omgeving. Van je registratie inclusief je wachtwoord ontvang je 
een bevestigingsmail. Bewaar deze mail dus goed! 

Onder je I’M Tennis-account kun je met één e-mailadres overigens wel meerdere gezinsleden zetten en hun 
inschrijvingen aanmaken en beheren. Op de website lees je onder de ‘Frequently Asked Questions’ (FAQs) 
meer over hoe dit in zijn werk gaat. Zo heb je al je inschrijvingen beschikbaar onder één I’M Tennis-account. 

Inschrijven voor tennisles komende zomer kan alleen digitaal via onze website en doe je als volgt: 

Ga naar de startpagina van I’M Tennis: www.imtennis.nl   

 Kies voor ‘Login’ als je al geregistreerd bent.  
 Kies onder ‘Menu’ voor ‘Registratie’ om eenmalig het registratieproces te doorlopen als je nog 

niet geregistreerd bent en klik daarna op de link in je scherm om naar je dashboard door te gaan. 
 Kies vervolgens in je dashboard onder ‘Mijn Menu’ voor ‘Trainingsvormen’ om te zien welke 

lesopties deze zomer voor jou allemaal mogelijk zijn bij STV.  
 Als je op de verschillende Trainingsvormen klikt, krijg je de bijbehorende informatie te zien.  
 Om te kunnen inschrijven voor een Trainingsvorm, klik je onderaan de pagina op de knop ‘Nu 

inschrijven’. 
 In het vervolgscherm vul je de gevraagde aanvullende informatie correct in en klik je op de 

knop ‘Inschrijven’.  
 Je bent nu ingeschreven en ziet een bevestigingsbericht verschijnen in je scherm. Onder 

‘Inschrijvingen’ is de zojuist gemaakte inschrijving toegevoegd. 
 Tevens gaat er ter bevestiging van je inschrijving een mail naar het e-mailadres van je I’M Tennis 

account. 

Zijn er vragen, dan kun je die het beste richten aan: servicedesk@imtennis.nl. We helpen je graag verder. 

Sportieve groet, 
 
Marco Smit                                       Harry Verdegaal  
GSM:    06-50621482                                 GSM:  06-26240255 
E-mail: marco.smit@imtennis.nl       E-mail info@advantage-tennisschool.nl  
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STV’ers weten van NIX 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Samen zijn wij verantwoordelijk ! 
 
 Een boete willen wij allemaal voorkomen! 

 

 Wees eerlijk dan ben je stoer ! 
 

 Durf elkaar aan te spreken ! 
 

 Denk aan anderen en rij veilig ! 
 



Competitie Wetenswaardigheden, Opmerkingen & Regels 
 

 

 

Hoe zijn de competitieteams tot stand gekomen? 
 
Alle seniorenteams worden door de spelers zelf samengesteld. Men geeft zich op als team en vanuit deze 
aanmeldingen meldt de TC deze teams aan bij de KNLTB.  
 
Bij onze jeugd en selectiespelers is dit niet het geval. Zij worden [voor]namelijk door de TC in overleg met de 
trainers samengesteld. Bij deze samenstelling wordt gekeken naar: speelsterkte, deelname aan wintertraining, 
inzet en de persoonlijke wensen van de spelers en speelsters. Bij de selectieteams wordt er ook rekening 
gehouden met het verenigingsbelang. Want ondanks dat STV voor plezier in tennis staat, wordt er ook 
gestuurd op prestaties.  
 
STV heeft nog steeds veel deelnemers aan de diverse competities. Ook dit jaar hebben ruim 300 leden zich 
opgegeven voor de verschillende competities. Gelukkig hebben we alle teams bij de KNLTB kunnen inschrijven 
en kan en mag iedereen dus spelen in het voorjaar. Een nadeel van zoveel teams is dat het de eerste 7 weken 
van het seizoen vooral in het weekend erg druk is. Het is dan ook noodzakelijk dat de banen effectief gebruikt 
worden. Een strakke baanbezetting is belangrijk. Wij willen iedere competitiespeler vragen de banen effectief 
te gebruiken en niet leeg te laten staan. 
 

Selectie spelers / speelsters 
  
Een selectie speler of speelster is een tennisser die in de winter doortraint en hierdoor zichzelf verplicht om in 
het nieuwe seizoen competitie te spelen voor STV. Op de formulieren van de wintertraining staat dit vermeldt.  
 
Zowel in de zomer als in de winter wordt er door STV veel aandacht geschonken aan de selectie spelers.  
Ook worden trainingen voor een deel door de vereniging gesubsidieerd. Van de selectiespelers wordt 
verwacht dat zij naast deelname aan de competitie ook deelnemen aan het JeugdRanglijstToernooi en/of het 
Open senioren toernooi van STV. Ook verwachten wij deelname aan de clubkampioenschappen.
 

Teamgrootte 
 
Vanwege de ervaringen in de voorgaande jaren met betrekking tot vele verhinderingen tijdens de 
competitieperiode, zijn  – waar mogelijk – teams van meer dan 4 speel(st)ers geformeerd. Uiteraard wordt dit 
ook mede bepaald door het aantal mensen dat zich opgeeft voor het spelen van competitie. 
 
Om de competitiebijdrage voor de grote teams gelijk te trekken aan de bijdrage van kleinere teams, is er voor 
gekozen dat ieder team een vast bedrag betalen. Dit betekent dat er een factuur naar de captain van het team 
wordt gestuurd en hij / zij zal dit met de overige teamleden moeten verrekenen.  
  

 
Alleen de captain ontvangt dus een factuur. 

De captain zal deze met de overige teamleden moeten verrekenen. 
 
 

 
 

Speelsterktemutaties 
 
Ook dit seizoen is een groep leden, die vorig seizoen tot de 9-categorie behoorden, 8-speler/ speelster 
geworden (zowel voor de single- als dubbelspeelsterkte). Elk KNLTB lid wordt na twee jaar automatisch 
speelsterkte 8. Daarnaast zijn er veranderingen in de speelsterkte, die afhankelijk zijn van de resultaten in de 
competitie en toernooien. De lijst met mutaties is te achterhalen op de site van de KNLTB.  
 
Op de spelerspas, die je aan het begin van het seizoen krijgt, staan de categorieën vermeld waarin je voor 
2017 bent ingedeeld. Mocht je dit voor die tijd willen weten, dan verwijzen wij naar de site van de KNLTB. 
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Competitie Wetenswaardigheden, Opmerkingen & Regels 
 

 

Competitie spelen, 
niet vergeten: 

tennisracket, goed 
humeur, flinke dosis 

inzet en  
je SPELERSPAS! 

 

Pasjes competitiespelers 
 
Voor deelnemers aan de competitie is het verplicht om op de wedstrijddag het spelerspasje bij zich te hebben. 
Alleen de harde pas met foto (creditcard formaat) is voor de competitie geldig. Het komt 
nog wel eens voor dat het pasje vergeten wordt. Volgens de regels gaat de 
wedstrijd dan verloren en het hele team wordt hierdoor gedupeerd. Dit geldt 
voor alle competities.  
 
 
Het verdient aanbeveling om een kopie van uw spelerspasje aan de 
teamcaptain c.q. aan de begeleider/ster te overhandigen, zodat deze altijd 
over de benodigde gegevens beschikt. Dit betekent niet dat het pasje dan niet 
meer meegenomen hoeft te worden. 
 
 

Verhinderingen tijdens competitie 
  
Indien een speler/speelster niet kan deelnemen aan een van de competitiedagen, dient deze tijdig, – uiterlijk 2 
dagen voor de te spelen wedstrijd – contact op te nemen met de teamcaptain, om in overleg met de 
Technische Commissie en de trainer een invaller aan te wijzen. Het inlichten van de Technische Commissie is 
van belang omdat er door de KNLTB regels zijn vastgesteld m.b.t. speelgerechtigheid. In het algemeen is de 
regel als volgt: als een speler twee keer in een hoger geclassificeerde klasse heeft gespeeld, mag deze niet 
meer in een lagere klasse spelen.  
 
Mede gezien de bovenstaande alinea behoudt de TC zich het recht voor competitiespelers/-speelsters in 
andere teams in te zetten voor zover het K.N.L.T.B.-competitiereglement dit toelaat. 
 
Van de selectiespelers worden verhinderingen tijdens de competitie niet geaccepteerd. Selectiespelers 
dienen alle 7 competitiedagen en de inhaaldagen aanwezig te zijn.  
Bij onverwachte verhindering dient dit zo spoedig mogelijk aan de captain en de TC gemeld te worden. 
 
 

Inhalen competitie dagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht er een competitiedag zijn die door regen niet kan worden gespeeld, dan dient deze competitiedag op 
de eerstvolgende inhaaldag te worden ingehaald of op een dag voor de eerstvolgende inhaaldag. Het inhalen 
van de wedstrijddag op een latere inhaaldag wordt niet door de KNLTB geaccepteerd. De wedstrijd wordt dan 
als verloren beschouwd. Door de KNLTB wordt hier erg streng op gecontroleerd. Breng je team dus niet in 
problemen en houd je aan de inhaaldagen! 
 
Een competitiedag die niet gespeeld kan worden om een andere reden dan het weer, bijvoorbeeld omdat het 
team te weinig spelers heeft, mag niet worden verplaatst naar een inhaaldag. Deze wedstrijddag moet in 
overleg met de tegenstanders voor de officiële wedstrijddag gespeeld worden. De wedstrijd mag dus niet later 
gespeeld worden. Ook hier is de KNLTB erg streng in, dus het advies: regel dit soort zaken tijdig met de 
tegenstanders. 

Hoe zit het ook alweer bij het inhalen van 
competitiedagen door regen of verhinderingen? 
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Competitie Overzicht Senioren 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvangstijden 
 

don vrij zat  zon maan 
 

woens 

Senioren Gemengd  19.00 09.00 - 16.00 10.00 - 14.00 
 

 

Senioren Dames/Heren 13.00 – 14.00 19.00 09.00 - 16.00 10.00 - 14.00 09.00 - 9.30 19.30 - 20.00 

 
 
De hierboven genoemde tijden zijn richttijden. Het kan dus voorkomen dat een thuisspelend team een andere 
aanvangstijd krijgt toegewezen dan in bovenstaande tabel staat. Dit is afhankelijk van de teamindelingen in de 
competitie.  
 
De captains - en spelers - worden verzocht op tijd aanwezig te zijn, ook als het regent! In overleg met de 
captain van het bezoekende team en de verantwoordelijke baancommissaris kan dan - indien nodig - een 
inhaaldag worden gepland. Bij regen moet er minimaal 2 uur gewacht worden voordat er wordt besloten de 
wedstrijd te verplaatsen naar een inhaaldag.  
 
Indien het nodig is een inhaaldag te plannen, dient altijd de eerstkomende door de KNLTB aangewezen 
inhaaldag gebruikt te worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de wedstrijd alleen worden ingehaald op 
een dag vóór de eerstvolgende inhaaldag.  
 
www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie 
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Competitie Overzicht Senioren 
 

  

 

KNLTB-Competitieregelement 
 

https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitiereglement/       
 

Vrijdagavondcompetitie 
 

De vrijdagavondcompetitie loopt dit jaar van 6 april t/m 1 juni mei 2018 en wordt ’s avonds van 19.00 uur tot 
circa 23.00 uur gespeeld.  
TEAMINDELING 
 

Zaterdagcompetitie
 

De zaterdagcompetitie loopt dit jaar van 7 april t/m 2 juni 2018 en wordt van ’s morgens 09:00 uur tot 
circa 19:00 uur gespeeld.
TEAMINDELING 
 

Zondagcompetitie
 

De zondagcompetitie loopt dit jaar van 8 april t/m 3 juni 2018 en wordt van ’s morgens 8:30 uur tot circa 
19:00 uur gespeeld.
TEAMINDELING 
 

 

Maandagcompetitie 
 

De maandagcompetitie loopt van 9 april t/m 4 juni 2018 en wordt gespeeld van ’s morgens 09:30 uur tot 
circa 14:00 uur. 
TEAMINDELING 
 

Recreatiecompetitie 
 

De recreatie competitie wordt gespeeld van 5 april t/m 31 mei 2018, maar loopt binnen STV iets terug. 
Maar met 1 team wordt deelgenomen aan de DAR (Dames Avond Recreatie) en met 2 teams aan de 55+ 
competitie. Bij de HAR (Heren Avond Recreatie) hebben we al een aantal jaren helemaal geen team. 
Wel start er bij STV dit jaar een 8&9 competitie!  Hier doen 2 teams aan mee en zij spelen op de 
donderdagavond! 
Wil je invallen bij een recreatieteam? Meld je dan aan via: technischecommissie@sassenheimsetv.nl.

 TEAMINDELING 
 

 

Recreatief spelen op zaterdag en zondag 

 

Op zowel de zaterdag als de zondag geldt, dat voor recreatiespelers 1 baan beschikbaar is. Als er weinig 
teams thuisspelen kunnen dit er meer zijn. Informatie daarover is op de dag zelf verkrijgbaar bij de 
baancommissaris of bij de barmedewerkers. 
 
Als de recreatiebaan niet wordt gebruikt, kan de baancommissaris besluiten deze aan te wenden voor de 
competitie. Mocht er later aanbod zijn voor recreatief spelen, dan dienen de recreatiespelers zich te 
melden bij de baancommissaris. De baancommissaris zal de recreatiebaan (baan 9) zo snel mogelijk weer 
vrijgeven. De begonnen competitiewedstrijd dient wel te worden afgespeeld. 
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Competitie Overzicht Senioren 
 

  

 
Do’s and Don’ts voor alle (senioren)  

competitiespelers bij STV 
 

 

1. De ballen worden ‘geleend’ 

De ballen die bij één competitie wedstrijd zijn gebruikt, dienen bij het 

barpersoneel te worden ingeleverd. Deze worden namelijk weer 

hergebruikt tijdens allerlei [onderlinge] toernooien. 
 

2. Koffie en/of thee 

In het verleden waren we gewend om onze tegenstanders vanuit de 

vereniging een kopje koffie of thee aan te bieden. Het aanbieden kan nog 

steeds en wordt ook op prijs gesteld: alleen komt dit op rekening van het 

team!  
 

3. ‘Iets zoets’ bij de koffie of thee 

Ook een goed gebruik is het nuttigen van een stukje taart, koek of iets 

dergelijks tijdens het eerste kopje koffie of thee, gezamenlijk met de 

tegenstander. Omdat dit niet te koop is bij de bar mag het meegebracht 

worden. 
 

4. ‘Iets lekkers’ bij de borrel 

Het nuttigen van zelf meegebrachte nootjes, toastjes, zoutjes en 

dergelijke is daarentegen niet toegestaan. Onze pachter biedt een ruime 

keuze aan en maakt graag iets lekkers klaar. 
 

5. Gedrag op en naast de baan 

Gedraag je netjes! Dit klinkt logisch maar laten we ons er ook naar 

gedragen. Spreek teamgenoten, tegenstanders en ook supporters 

alsjeblieft aan op wangedrag. 
 

6. Peuken op en rondom het terras 

Roken doen we buiten! Maar let op: peuken niet op de grond maar graag in 

de daarvoor bestemde asbakken!  
 

7. Een opgeruimd en schoon park 

Leuk, veel publiek bij een spannend potje tennis! Neem gerust een 

terrasstoel mee maar zet deze ook weer terug op het terras bij het 

clubhuis! Dit geldt ook voor het glaswerk en servies!Afval … gooi het a.u.b. 

in de daarvoor bestemde bakken. 
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Wij wensen iedereen 

een uitdagend 

overgangsseizoen! 
 


