
  Nieuwsflits L.T.C. Zee en Duin  

Redactie Nieuwsflits L.T.C. Zee en Duin - Postbus 52 - 2220 AB KATWIJK - Clubhuis 071-4016014  
nieuwsflits@zee-en-duin.nl -- www.zee-en-duin.nl 

Katwijk 7 maart 2018 Nummer 45 

Beste leden, 
 

De dagen beginnen te lengen, met meer licht (en vooral meer zon). Daardoor krijg je meteen zin om na 
werktijd weer aan een buitensport te gaan doen.  
 
Dat komt goed uit, want dit jaar opent ons tennispark al op zaterdag 31 maart aanstaande (tenzij het weer 
roet in het eten gooit). 
 
Activiteiten 
Ook dit tennisseizoen heeft de Activiteitencommissie zich sterk gemaakt om voor ieder type speler leuke 
tenniswedstrijden te bieden.  Naast de inmiddels lange lijst aan ‘vaste’ activiteiten staan er een aantal 
nieuwe evenementen op de agenda, waaronder: 
 
Bring a friend day 
Meteen op 1 april – en dit is geen grap - starten wij met de eerste Bring a friend day! Ieder lid van LTC Zee 
en Duin mag op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur met één, twee of drie introducees gratis een uur tennis-
sen. Grijp die kans aan en laat jouw gasten kennismaken met ons schitterende park en ons gezellige club-
huis! Deze actie wordt een aantal keren dit jaar herhaald. 
 
Rackettrekken in de ochtend, middag èn avond 
Uiteraard blijft het populaire rackettrekken op donderdagochtend bestaan. Daarnaast zal nu ook wekelijks 
op de vrijdagmiddag  rackettrekken aangeboden worden. Ook niet-leden kunnen hieraan meedoen (voor € 
5/keer).  En voor degenen die overdag nooit kunnen (maar natuurlijk ook voor degenen die gewoon graag 
rackettrekken), zal er twee keer dit seizoen op een avond rackettrekken plaats vinden. 
 
Een compleet overzicht van alle activiteiten vind je op de volgende pagina, maar staan ook vermeld op de 
banner op het terras.  
Tijden en aanvullende informatie zijn te vinden op de website van LTC Zee en Duin: https://zee-en-duin.nl/
kalender/. 

 

https://zee-en-duin.nl/kalender/
https://zee-en-duin.nl/kalender/
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 Teamkleding 2018  
 
Nike - Adidas - Björn Borg - Babolat - Head - Wilson - Sjeng Sports  
 
iTennis heeft de afgelopen maanden haar winkel aanzienlijk vergroot. Hierdoor heeft iTennis voor 2018 
extra veel keus in teamkleding. Koop met je hele team een outfit en profiteer van hoge kortingen tot wel 
20%! Op http://itennis.nl/teamkleding vind je al vele voorbeeldsets. Elke combinatie is mogelijk. Heeft 
iTennis nu net precies dat ene shirt niet in de collectie, neem dan contact met ze op.  
 
Alle kledingsets vind je natuurlijk ook in de winkel. Kom langs om te kiezen uit de vele sets. Mochten er 
teamleden niet mee kunnen komen, dan kunnen die later komen passen. iTennis noteert de maten en 
zorgt altijd dat de teamkleding compleet wordt geleverd.  
 
Wordt je team gesponsord? Ook de bedrukking kunnen ze verzorgen.  
 
iTennis heeft elke dinsdagavond en donderdagavond koopavond  
 
- Link naar teamkleding: http://itennis.nl/teamkleding  
• Klik hier voor route en openingstijden: http://itennis.nl/itennis-store  
 
Voor vragen kunt u iTennis bellen op 0174-761222 of mailen naar: teamkleding@itennis.nl  
iTennis is een van de grootste tennisspeciaalzaken van Nederland. Onlangs hebben wij onze winkel 
aanzienlijk vergroot, dus kom snel weer eens langs. Wij hebben het hele jaar door een zeer groot as-
sortiment, altijd deskundig advies met de beste service en de scherpste prijzen.  
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Beste leden, 
 
Lijkt het je leuk om te spelen met andere leden van jouw niveau?  
 

Op maandag 2 april starten we met de LTC Zee en Duin Clubladder, en het werkt heel simpel:  

 
Elke 2 weken regelen wij een leuke wedstrijd voor je. 
• Je kiest zelf op welke dagen je graag speelt. 
• Je wordt ingedeeld op jouw speelniveau. 

• Je wisselt van plek als je wint van iemand die hoger staat. 
 
De volledige reglementen vind je op onze website: 
 https://zee-en-duin.nl/clubladder-komt-er-aan-nu-zowel-enkel-als-dubbelspel-mogelijk/  
 
Speel je ook mee? Je hoeft alleen je niveau op te geven en welke dagen je graag speelt:  
 
meld je aan  
enkel: http://clubladder.nl/zee-en-duin  
dubbel: http://clubladder.nl/zee-en-duin-dubbel  
 
Of download de gratis app: 'clubladder' van sportconnexions.  

Deelname is gratis! 

https://zee-en-duin.nl/clubladder-komt-er-aan-nu-zowel-enkel-als-dubbelspel-mogelijk/
http://clubladder.nl/zee-en-duin
http://clubladder.nl/zee-en-duin-dubbel
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KALENDEROVERZICHT 
 

 
 

maand dag datum activiteit 

        

maart za 31 Opening park LTC Zee en Duin 

  za 31 Openingstoernooi jeugd 

april zo 1 Bring a friend day 

  wo 4 Start Nieuwe ledentraining 

  do 5 Start Rackettrekken ochtend 

  do 5 Start Voorjaarscompetitie 

  vr 6 Start Rackettrekken middag 

  za 7 Openingsfeest Voorjaarscompetitie 

  wo 11 Start Onderlinge competitie jeugd 

mei do 3 Lukraaktoernooi 

  vr 25 Ladies day 

juni za 2 Slotfeest Voorjaarscompetitie 

  zo 3 Huldiging kampioenen Voorjaarscompetitie 

  wo 6 Nieuwe ledentoernooi 

  wo 6 Slotfeest Onderlinge competitie jeugd 

  do 7 Rackettrekavond 

  do 21-1 jul Clubkampioenschappen 

juli vr 6-7 Tenniskamp jeugd 

  vr 13 Machotoernooi 

  zo 15 Bring a friend day 

  za 21-29 Het Open 2018 

augustus wo 1 Zonnesteektoernooi 

  ma 18-26 Het Kids Open 2018 

  vr 31 Sponsors/Vrijwilligers/VriendenVan-feest 

september za 1 Ouder en kindtoernooi 

  di 11 Start Najaarscompetitie 

  vr 14 Ladies night 

  do 20 Rackettrekavond 

oktober wo 3 Start Funladder 

  vr 5 Slottoernooi jeugd 

  za 27 Bierfest 

november zo 4 Bring a friend day 

  do 15 Slottoernooi/Uitreiking Funladder/Najaarsc. 
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Beste jeugdleden,  
 
Yessss, het tennisseizoen gaat bijna weer beginnen! Heb jij er ook zo’n zin in? Wij in ieder geval wel en dit jaar heb-
ben we een aantal nieuwe dingen voor jullie in petto! Zoals elk jaar starten we met het traditionele openingstoer-
nooi op 31 maart. Inschrijven hiervoor kan inmiddels via de website. Ook staan het tenniskamp, Het Kids Open en 
het Ouder/Kind toernooi weer op de agenda.  
Hier het overzicht van de jeugdactiviteiten t/m 1 september. Dit overzicht is ook terug te vinden op de homepage 
van de website, https://zee-en-duin.nl..: 
 

 
 
Start onderlinge competitie jeugd 
Dit jaar voor de tweede keer de onderlinge competitie, op de woensdagmiddag, met andere verenigingen in de 
buurt. De start voor deze competitie is op 11 april. Meer informatie volgt nog. 
 
NIEUW 
Zoals gezegd zijn er een aantal nieuwe dingen dit jaar. Allereerst gaan we starten, vanaf zaterdagochtend 7 april 
09.00 uur, met het onder begeleiding vrij spelen van de rode en oranje kids. Kom je ook? Meer informatie vind je 
hier. 
 
Verder is het de bedoeling om in de voorjaarsvakantie een toernooitje te organiseren zodat de thuisblijvers lekker 
kunnen tennissen. Zodra hier meer over bekend is laten we dit uiteraard ook weten. 
 
Aanbieding scholieren: 
Ben je in de leeftijd van 13 t/m 15 jaar? Profiteer dan van de aanbieding die geldt voor het eerste contributie-jaar: 
1e jaar contributie + 1 keer in de week trainen t/m 30 September voor maar €150!  
 
Uiteraard kunnen we hier niet alles vertellen maar we zullen jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden via de 
website (kijk op de homepage voor de jeugdkalender), Instagram (zee_en_duin_jeugd), Facebook, Twitter, emails 
en noem maar op. Tot snel!! 
 
De jeugdcommissie 
 

https://zee-en-duin.nl/am_event/openingstoernooi-jeugd/
https://zee-en-duin.nl/am_event/start-vrijspelen-roodoranje/
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Van de ledenadministratie 
 

Met ingang van dit nieuwe seizoen is er een nieuw ledenadministratiesysteem in gebruik genomen (van 
leverancier All United). Hierdoor  zijn er, al dan niet noodzakelijk, een aantal wijzigingen doorgevoerd. De 
facturen van de wintertraining, en op 1 maart ook de contributiefacturen, zijn inmiddels verstuurd met dit 
nieuwe systeem. Wat er allemaal is gewijzigd is, en wat te doen als er iets niet goed is, na te lezen op de 
website via: https://zee-en-duin.nl/all-united 
 
Spelerspassen 
Doordat we vanaf dit jaar alle facturen zoveel mogelijk via e-mail proberen te versturen zullen er 2 
afhaalmomenten zijn voor de spelerspassen. Deze worden dus niet meer via de post verstuurd. Deze 
afhaalmomenten zijn op: 
 

24 maart en 31 maart van 10.00 – 12.00 uur 
 

Bijkomstigheid is ook dat de contributiefactuur betaald moet zijn! Dus niet betaald = geen spelerspas! 
Voor sponsoren is een uitzondering gemaakt. Zij krijgen de eventuele passen nog wel via de post 
toegestuurd. 
 
Dit en nog meer is na te lezen op: https://zee-en-duin.nl/all-united 
 

De ledenadministratie 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
 
 

https://zee-en-duin.nl/all-united
https://zee-en-duin.nl/all-united
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Van de Sponsorcommissie 
 
Ten eerste willen wij iedere sponsor, klein of groot, heel graag bedanken voor het sponsoren van onze ver-
eniging. Door jullie steun redden we het om met elkaar de vereniging draaiende te houden. Bedankt voor 
weer een jaar! 
 
Toch is L.T.C. Zee en Duin altijd op zoek naar nieuwe sponsoren, omdat het toch nog moeilijk is voor de 
vereniging. Zo willen we natuurlijk baan 8/9 ook verlichten en heeft ook de kinderspeelhoek dringend een 
make-over nodig. 
 
Sponsoring in natura of sponsoring op maat is daarom altijd welkom. Wij zijn altijd bezig met het verbete-
ren en vernieuwen van de tennisvereniging. Wanneer een sponsor bereid is om materialen of andere za-
ken, die anders aangeschaft zouden moeten worden, 
te sponsoren, dan is dat van harte welkom. Denk bijvoorbeeld ook aan; Het Open, Het Kids Open, de Club-
kampioenschap- pen en jeugdtennis. 
 
Ook is het natuurlijk altijd mogelijk om een sponsorbord af te nemen. Wij sturen de tekst en het logo naar 
de drukker en sturen een prachtige proefdruk op. Hierna zijn de drukkosten voor L.T.C. Zee en Duin! We 
gaan hierbij een sponsordeal van in ieder geval 3 jaar met elkaar aan. 
 
Bovenstaand zijn niet alle sponsormogelijkheden opgesomd. Misschien wil je de vereniging sponsoren op 
een andere, niet genoemde wijze. Wij zijn altijd bereid om in specifieke situaties mee te denken aan een 
sponsorpakket op maat. Bij vragen, kunnen jullie mailen naar sponsoring@zee-en-duin.nl! Ook zijn Coby 
Messemaker, Nancy van der Kwaak en Lisette van der Bent altijd aan te spreken op de club! 
 
De Sponsorcommissie 
 
 

mailto:sponsoring@zee-en-duin.nl
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Zee & Duiners! 

Aangezien het buitenseizoen weer bijna gaat beginnen is het weer tijd voor het Starttoernooi. Zo sluiten 
wij het binnenseizoen af en kijken alvast naar het buitenseizoen! Deze avond zal plaatsvinden op  

zaterdag 24 maart in de Klinkenberghal te Sassenheim. 

 
Het is een dubbeltoernooi (herendubbel, damesdubbel of mix) voor leden van alle niveaus.  
We proberen iedereen zo veel mogelijk in te delen op niveau, zodat iedereen leuke wedstrijdjes kan spe-
len. Dus schrijf je in met wie je wil! 
 
Aanvang is 18.45 uur en het zal duren tot ongeveer 22.00 uur. De kosten voor de inschrijving zijn €7,50. Dit 
kunt u contant betalen bij aankomst. 
 
Inschrijven doe je door te mailen naar natascha.schaap@gmail.com. Graag bij inschrijven ook speelsterkte 
en dubbelpartner vermelden. Inschrijven kan tot en met maandag 19 maart. 
Je bent ingeschreven wanneer je een bevestigingsmail krijgt. Maar doe dit zo snel mogelijk, want vol is vol! 
 
We hopen er met jullie allemaal een gezellige avond van te maken! We zien jullie op 24 maart. 
 
Groetjes, 
Lisette en Natascha 
 
 
 

mailto:natascha.schaap@gmail.com
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Voorjaarscompetitie 
 
Nog een paar weken voordat het park opengaat en de voorjaarscompetitie gaat beginnen. Om alles goed te laten 
verlopen willen we jullie hulp vragen bij het volgende. 

Invoeren uitslagen: de aanvoerder van het thuisspelende team moet de uitslagen via MijnKnltb invoeren. Dit 

moet uiterlijk de dag na de geplande wedstrijddag gedaan worden. Vorig jaar hebben we zowel in het voorjaar als 
in het najaar veel boetes gehad voor het te laat invoeren van uitslagen. We willen jullie daarom nogmaals jullie 
aandacht hiervoor vragen. Mocht je hier vragen over hebben of dit jaar voor het eerst uitslagen invoeren, vraag 
dan gerust 1 van de aanvoerders van een ander team of neem contact op met de TC (tc@zee-en-duin.nl). Let op: 
ook als 1 of meerdere wedstrijden verzet zijn door bijvoorbeeld het weer moet dit uiterlijk de dag na de competi-
tiedag ingevoerd worden! We rekenen op jullie aandacht hiervoor en hopen dat we hiermee de boetes voorkomen. 
Mocht het toch voorkomen dat er uitslagen te laat ingevoerd worden zullen wij de boetes doorberekenen aan het 
betreffende team. 

Op tijd starten: de voorjaarscompetitie zit, zeker op zaterdag, weer flink vol. Ondanks dat we in het baanschema 
hier rekening mee houden, kan het voorkomen dat wedstrijden uitlopen. We begrijpen dat dit erg vervelend is, 
iedereen begint natuurlijk het liefste op tijd. Om de uitloop tot het minimum te beperken willen we jullie vragen 
om op tijd te beginnen. Daarnaast is het ook belangrijk dat als een partij klaar is, het niet te lang duurt voordat de 
volgende partij begint. 
  
Vanaf de voorjaarscompetitie 2018 zijn er een aantal nieuwe regels ingesteld door de KNLTB, het gaat om de vol-
gende regels: 

•         Verkort spelen. Dit was voorheen al van toepassing bij de gemengd dubbel partijen op zondag, maar 
vanaf nu is dit voor alle dubbelpartijen, behalve als men op tijd speelt. Als het 1-1 in sets is, wordt geen 
volledige derde set gespeeld maar een supertiebreak. Een supertiebreak werkt hetzelfde als een gewone 
tiebreak, alleen dan tot de 10 (met 2 punten verschil). 

•         Meer dan 1x competitie spelen per week. De KNLTB zag dat veel wedstrijden werden opgegeven, om-
dat er geen invallers gevonden konden worden. Om dit te voorkomen is vanaf komend jaar het toegestaan 
meer dan 1x per week competitie te spelen, mits dit voor 1 vereniging is. Er hoeft dan geen dispensatie 
meer aangevraagd te worden. Voor de duidelijkheid: er mag niet bij 2 teams op dezelfde dag gespeeld wor-
den, het moeten verschillende dagen zijn. Ook zijn hier nog aanvullende regels voor, zo mag je bijvoorbeeld 
niet bij een team dat in een veel lagere klasse dan jouw eigen team invallen. Omdat deze regels best com-
plex zijn, willen we jullie vragen vooraf even contact met de TC op te nemen om te kijken of dit goed toege-
staan is. Hiervoor kunnen jullie contact opnemen via de mail (tc@zee-en-duin.nl) of contact opnemen met 
Vincent (VCL, 0614124342) of Bart (0631998954). 

  
Afsluitend willen we jullie nog laten weten dat, voor zover je dit nog niet gezien hebt, de indeling van de voorjaars-
competitie bekend is. Deze kun je vinden op de site van de KNTLB (https://www.knltb.nl/overig/info-over-indeling-
vjc/). Verder kunnen de aanvoerder ongeveer een week voor de competitie de ballen en wedstrijdformulieren 
weer ophalen. Wanneer dit precies wordt, communiceren we over een aantal weken via de mail. Dit is het enige 
moment dat de spullen opgehaald kunnen worden, dus als je verhinderd bent zorg dan dat 1 van de andere team-
leden de spullen op komt halen. 
 
Technische Commissie 
 

mailto:tc@zee-en-duin.nl
mailto:tc@zee-en-duin.nl
https://www.knltb.nl/overig/info-over-indeling-vjc/
https://www.knltb.nl/overig/info-over-indeling-vjc/


  Nieuwsflits L.T.C. Zee en Duin  

Redactie Nieuwsflits L.T.C. Zee en Duin - Postbus 52 - 2220 AB KATWIJK - Clubhuis 071-4016014  
nieuwsflits@zee-en-duin.nl -- www.zee-en-duin.nl 

Katwijk 7 maart 2018 Nummer 45 

Afhangbord 
 

Op 1 maart is er een nieuwe afhangbord geplaatst door de KNLTB. Dit was nodig doordat het oude sys-
teem niet meer werd ondersteund en we dus genoodzaakt waren op zoek te gaan naar een nieuwe sys-
teem. Het gebruik wijst zich, als het goed is, vanzelf. Er zal voor de start van het seizoen een poster op-
gehangen worden waarop e.e.a. zal worden uitgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
————————————————————————————————————–—————————- 
 

Regels tennissen met introducés  

Het komt vaak voor dat LTC Zee en Duin-leden hun familie of vrienden (geen leden) uitnodigen om een 

partijtje te tennissen zonder gebruik te maken van een introducé-pasje. Niet de bedoeling! Ten opzichte 

van onze betalende leden en onze vereniging kunnen we het kosteloos tennissen met introducé niet toe-

staan. Ieder lid dient hierin zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen.  

Voor alle duidelijkheid onderstaand de regels die gelden bij het uitnodigen van een introducé.  

Door het bestuur en Robin en Mira Dijkland zal worden toegezien op naleving van de regels.  

Introducé regeling  

De introducé regeling is er om potentiele nieuwe leden kennis te laten maken met de tennissport en/of 

eens een keer met iemand van een andere vereniging te tennissen.  

Tegen een vergoeding van € 5,00 per introducé per keer kunnen leden een niet-lid laten meespelen. 

Het lid dat introduceert is verplicht af te hangen met een geldige KNLTB ledenpas op het afhangbord, 

zowel voor zichzelf als voor de introducé.  

De introducé dient hiervoor gebruik te maken van een tijdelijke pas die verkrijgbaar is in het clubhuis bij 

onze pachters Robin en Mira Dijkland.  

 

Bestuur LTC Zee en Duin 


