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Van de Voorzitter
Beste Poelstarsleden,
Tijdens de goed bezochte vrijwilligersavond en op de afgelopen Algemene Leden Vergadering is
er gesproken over dat we een aantal dingen beter willen doen. Meer communiceren, beter
organiseren, en vooral leden persoonlijk betrekken bij onze mooie club. Één van de
speerpunten in het kader van ledenbehoud is een meer persoonlijke aanpak.
Nieuwe maar ook bestaande leden moeten weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen, waar
ze informatie kunnen vinden, waar ze tennislessen moeten bespreken en weten welke rechten
en plichten je bij een vereniging hebt. De persoonlijke aanpak moet er ook voor zorgen dat er
binding ontstaat met de vereniging en waar men zich thuis voelt. Dit moet er ook toe leiden dat
de animo om mee te doen bij de verschillende activiteiten weer toeneemt.
Binnenkort zijn er zgn. ambassadeurs binnen de club die als aanspreekpunt kunnen optreden
voor (nieuwe) leden. Hoe het precies werkt weten we nog niet helemaal, maar we willen graag
dat iedereen zijn of haar vragen of wensen makkelijk kwijt kan bij deze personen!
De tennistrainers spelen daar ook een grote rol in. Zij trainen en spreken wekelijks met een
groot aantal leden die les hebben. Aan hun ook de taak om de leden beter te maken in het
tennisspel en ze te enthousiasmeren aan het meedoen met de verschillende activiteiten die de
Poelstars organiseert. Wat de activiteiten betreft zijn we van mening dat het aanbod goed is.
Naast de reguliere activiteiten zoals o.a. het Krasse knarren toernooi, Clubkampioenschappen
en Koelkastcompetitie, zullen we vanaf aankomend najaar/winter ook een mix competitie op
de vrijdagavond gaan organiseren.
In december hebben we na een goed gesprek met Tennisschool Kennemerland besloten uit
elkaar te gaan. We hebben vele jaren op een zeer prettige wijze met elkaar samengewerkt en
ik wil Tennisschool Kennemerland dan ook hartelijk danken voor de inzet die ze getoond hebben
en in het bijzonder natuurlijk Bert Hof die vele leden de afgelopen jaren getraind heeft.
Na een aantal gesprekken hebben we een overeenkomst gesloten met Tennisorganisatie Leguijt.
Deze tennisorganisatie wordt geleid door Melchert Leguijt en zij verzorgen al een aantal jaren
de lessen van TV West zaan en KZTV. Ook Ronald de Jonge blijft les geven bij de Poelstars en
zal in nauwe samenwerking met Lars van Dijk de nieuwe tennisleraar gaan samenwerken.
Ronald zal de dinsdag en donderdagavond en de woensdagochtend blijven verzorgen. De overige
dagen worden door Lars ingevuld.
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Vervolg - van de voorzitter
Alle tennisleraren zullen zich voorstellen in deze nieuwsbrief en u kunt zich ook al
inschrijven via bijgaande link: www.tennisorganisatieleguijt.nl.
Op 14 maart vindt weer het halfjaarlijkse lesserstoernooi plaats waar alle leerlingen van
zowel Ronald als Bert Hof weer welkom zijn.
Ik ben er van overtuigd dat de samenwerking tussen RdJ en Tennisorganisatie Leguijt er
toe zal leiden dat weer vele leden lessen willen volgen. Ik wil zowel RdJ als
Tennisorganisatie Leguijt heel veel succes wensen.

René Spaan

Even voorstellen!
Mijn naam is Melchert Leguijt, ik ben 33 jaar en woon in het mooie dorp Westzaan. Ik ben
getrouwd met Marina en samen hebben we een zoontje, Timo, van inmiddels alweer bijna
een jaar.
Op 17 jarige leeftijd ben ik begonnen met het geven van tennistrainingen bij verschillende
verenigingen en tennisscholen. In 2007 heb ik mijn eigen tennisorganisatie opgericht en
verzorg sindsdien onder de naam Tennisorganisatie Leguijt alle lessen bij TV Westzaan. In
2011 is Tennisorganisatie Leguijt ook alle trainingen bij KZTV gaan verzorgen en train ik
zelf naast mijn werk bij TV Westzaan alle selectiegroepen bij deze club.
De Tennisorganisatie organiseert naast alle tennislessen ook verschillende tenniskampen
voor de jeugd, open dagen voor de clubs maar ook organiseren we elk jaar een evenement
met alle trainers.
Zelf ben ik een fanatiek tennisser. Ik speel competitie op zowel de zaterdag als de zondag
en ook in de toernooien ben ik vaak te vinden. Zo doe ik vrijwel elk jaar mee aan jullie
schitterende en altijd enorm gezellige drop-shot toernooi.
Wat wij belangrijk vinden is dat we een goede band en een open communicatie hebben
met alle leden van de vereniging. We kunnen zo goed aanvoelen wat er speelt op de club
en hier ook op inspelen in ons aanbod van lessen en andere activiteiten. Wanneer jullie
Lars of mij dus tegenkomen, schroom dan niet om ons aan te spreken of met een vraag te
komen. We kunnen dan even kennismaken en leren zo iedereen snel kennen. We stellen
dit zeer op prijs!
Lars van Dijk gaat in samenwerking met Ronald de Jonge alle tennistrainingen verzorgen.
Lars is technisch en tactisch een enorm goede trainer en met zijn liefde voor de
tennissport weet hij ook al zijn leerlingen enthousiast te maken voor dit prachtige
spelletje.

Krijgt u ook al zin om uw tennisvaardigheden te verbeteren? Inschrijven voor tennislessen
kan via www.tennisorganisatieleguijt.nl. U kunt hier een online inschrijfformulier invullen
waar u tevens uw voorkeur voor uw dag/tijd kunt aangeven. Ook kunt u op de site alle
informatie vinden met betrekking tot alle lesdata, tarieven etc.
Half maart zullen wij de indeling maken en de tennislessen zullen starten op maandag 3
april.
Mocht u nog wensen hebben wat nog niet in ons aanbod zit, mail, bel of spreek ons aan.
We staan altijd open voor nieuwe ideeën en kunnen in onderling overleg kijken naar de
mogelijkheden.
Hopelijk zien wij jullie snel op de baan en kunnen we nader met elkaar kennismaken!

Melchert
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Vervolg – Even voorstellen!
Hi allemaal,
Mijn naam is Lars van Dijk. In 2015 ben ik afgestudeerd aan het CIOS in Haarlem en heb
daar ook mijn tennislicentie gehaald. Het laatste jaar van mijn opleiding heb ik stage
gelopen bij Melchert Leguijt en ben daarna door Melchert gevraagd om les te gaan geven
voor zijn tennisorganisatie.
In samenwerking met Ronald de Jonge zullen wij vanaf 3 april alle tennistrainingen gaan
verzorgen.
Tijdens mijn opleiding heb ik de mogelijkheid gehad om in het buitenland ervaring op te
doen. Zo heb ik 6 weken op het zomerkamp van Brenda Schultz in Amerika les mogen
geven en ben ik daarnaast ook nog 4 weken in Indonesië geweest om daar aan zeer
talentvolle jeugd les te geven. Zelf tennis ik ook super graag en dat doe ik op dit moment
bij KZTV. In het begin heb ik tennis altijd gecombineerd met voetbal maar daarna heb ik
mijn focus volledig op tennis gelegd.
Ik heb onwijs veel zin in aankomend seizoen en hoop dat jullie dat ook hebben. Ik zou
jullie graag willen helpen bij het verbeteren van verschillende onderdelen binnen het
tennisspel en hoop jullie dan ook snel op de baan te mogen verwelkomen.
Tot snel!
Lars
_____________________________________________________________________________
Beste bestaande en nieuwe leden van de Poelstars,
Ik, Ronald de Jonge (RDJ Tennisschool) ben vanaf april 2000 (27 jaar alweer) werkzaam
als Tennistrainer bij de Poelstars. Al deze jaren geef ik met heel veel plezier les.
Sommige leerlingen krijgen al jaren tennistraining anderen nog maar net. Mijn
enthousiasme op en rond de tennisbaan bij de Poelstars heeft altijd hoog in het vaandel
gestaan. De grootste groep leerlingen die ik al jaren begeleid, spelen puur recreatief met
veel plezier hun wekelijkse uurtjes. Elk half jaar organiseer ik het wereldberoemde
afsluitingstoernooi onder het genot van koffie met tompoezen en een hapje en een
drankje.
Afgelopen 1,5 maand heeft de Poelstars samen met mij gezocht naar een nieuwe invulling
van de lesuren. Zoals het er nu uitziet hebben we die invulling gevonden door er een
nieuwe tennistrainer bij te zoeken. Zijn naam is Lars en hij werkt voor de tennis
organisatie van Melchert Leguijt. Wij zullen in het vervolg gaan samenwerken om zoveel
mogelijk leden tennisles te kunnen geven.
Wij de trainers (Lars maandag-woensdag en vrijdag & Ronald dinsdagavond
donderdagavond en woensdagochtend) zullen ons best doen om iedereen zo goed mogelijk
in te delen voor Tennisles.
Ons speerpunt is er om er samen zorg voor te dragen dat we stabiliteit in de verzorging
van de lessen creëren en weer gaan groeien met nieuwe frisse ideeën voor de toekomst
waar we jullie hulp natuurlijk hard voor nodig hebben!
Tot ziens op de baan.
Met sportieve groet,
RDJ Tennisschool
Ronald de Jonge
Vinkenbaan 10
1944MD BEVERWIJK
+31 6 26170253

RDJ tennis &
Coaching en Training
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Oproep!
FOTO’S

i.v.m. het 40-jarig bestaan van onze vereniging in 2018,
zijn wij op zoek naar oude foto’s die betrekking hebben op LTC de Poelstars.
We willen nl. een speciale foto map op onze website maken: “uit de oude doos”
Heb je leuke foto’s, wil je die dan a.u.b. scannen en als bijlage naar mij mailen?
Graag met de gelegenheid en datum + jaartal er op aan de fotozijde.
riakoeman@quicknet.nl
Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten,
Ria Koeman en Hans de Best.
______________________________________________________________________

Bardiensten 2017
Op 20 februari 2017 hebben wij de bardienstindeling aan- en ingevuld voor de leden die dit nog niet
gedaan hadden en dit per email aan alle leden doorgegeven.
Het bardienst-overzicht is op www.afhangbord.nl te bekijken.
Als je hier inlogt, zie je gelijk bij jouw naam wanneer je bardienst hebt.
Een week (en een dag) voorafgaand aan de bardienst krijg je per email bericht vanuit het
afhangbord.
Zorg a.u.b. dat je op tijd bent om jouw dienst te vervullen.
Zie ook het bardienst reglement op www.afhangbord.nl !
Sonja en Ria
De bardienstplanners
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THE FABULOUS FRIDAY EVENINGS
OP DE VRIJDAGAVONDEN:
7 APRIL + 12 MEI + 16 JUNI
8 SEPTEMBER + 6 OKTOBER
INLOOP VAN 19.30 – 19.45 UUR
TENNIS START 20.00 UUR

KOM OOK GEZELLIG LANGS
OM EEN POTJE TE TENNISSEN.
Voor álle speelsterktes.
Neem gerust een introducee mee
MET EEN NAZIT ONDER HET GENOT VAN EEN
HAPJE EN EEN DRANKJE.
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Gezellige interne competitie
voor Poelstarsleden met
speelsterkte 7- (min), 8 en 9.
Het is de bedoeling dat we ca.1 x per maand op een
donderdagavond spelen,(m.u.v. de vakantieweken) in een
wisselende samenstelling, je hebt dus geen vaste partner.
Afhankelijk van het aantal deelnemers spelen we 1x of 2x per
avond.

Meet je tenniskwaliteit met anderen!
Kom ook meedoen op
20 april + 18 mei + 22 juni + 21 sept. + 19 okt.
Aanvang 19.30 uur
De bar is open voor een gezellige napraat na je wedstrijd.

Geef je vóór 1 april op met je naam en e-mailadres bij Frans
Groot fjgroot@upcmail.nl
Inschrijving: € 1,- p.p. te betalen op de 1e avond
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Toernooi kalender 2017
zondag 8 jan + 5 feb. + 5 mrt

Koelkastcompetitie

zondag 2 april

Slotdag Koelkastcompetitie

zaterdag 11 t/m zondag 26 maart

Clubkamp. Enkel+Dubbel+Mix

za. 8 april t/m zond. 28 mei

KNLTB voorjaarscompetitie

vrijdagavond 7 apr +12 mei+16 juni

Fabulous Friday Evenings

dond.avond 20 apr.+18 mei+22 juni

Up Grading Competitie

donderdag 29 juni 09.00 - 12.00 uur

schoolsportdag

vrijdagavond 14 juli ?

4 in 1 toernooi

za. 26 aug. t/m zo. 3 sept.(week 35)

Drop Shottoernooi

donderdag 7 september

Lady Day

vrijdagavond 8 sept. + 6 okt.

Fabulous Friday Evenings

zondag 17 september

Thematoernooi

donderdagavond 21 sept. + 19 okt.

Up Grading Competitie

ma. 25 t/m za. 30 sept. (week 39)

Krasse Knarren Clubkamp.

zondag 8 oktober

Buurten-team-tennistoernooi

elke donderdag vanaf 09.00 uur

Senioren 60+ instuifochtend

elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur

racketavond
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Schoonheidssalon Mieke
Instituut voor huidverzorging

Uw Partner in Kwaliteit
Specialisten in het voorkomen en
bestrijden van plaagdieren.
Rapportagesysteem op maat voor o.a.:
voedingsmiddelenindustrie
cosmetische industrie
winkelcentra
horeca
gemeenten
woningbouwverengingen

Koningsbergen 2a – 1531RB Wormer – Tel. 075-6422432

Atoomweg 21 a – 1627 LE Hoorn – 0229-503126
www.exodusservices.nl

Neem tijd voor jezelf,
neem tijd voor je huid
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Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap bij LTC de Poelstars dient te gebeuren vóór 1 december 2017.
En wel schriftelijk bij de ledenadministratie:
Martine Seeboldt – Harsveld , De Hofstee 4 , 1531 SZ, Wormer
Emailadres: marcel.martine@ziggo.nl
Pas na een bevestiging dat de mail is gelezen, is de opzegging definitief.
Wanneer je later opzegt, wordt de gehele contributie over het volgend jaar in rekening gebracht!!!
Bestuur LTC de Poelstars

Tot slot….De Clubladder

Ook dit seizoen wordt er weer laddercompetitie gespeeld en gaan we kijken of er ook een ladder voor dubbels gestart kan
worden.

Download de App en doe mee!

