de

begint op vrijdag de 10 . De finales zijn al op
maandag tweede pinksterdag.

Aanstaande zaterdag
Huldiging der Kampioenen
Redactie
ALTC Buitenveldert beleeft weer een zeer
succesvol jaar. Inmiddels al weer ruim voldoende
nieuwe leden om het budget makkelijk te halen,
maar niet alleen dat. Ook sportief blinken we dit jaar
uit. Vijf zondagsteams waaronder Heren 1 zijn al
kampioen en van onze zaterdag afdeling komen er
daar waarschijnlijk nog eens vier bij. Bravo.
Aanstaande
zaterdag
worden
die
teams
natuurlijk gehuldigd en om
het extra aantrekkelijk te
maken om naar het park
te komen of er te blijven,
organiseert onze Edwin
natuurlijk weer de traditionele barbecue. Daan en Adriaan gaan aan de
plaat.
Natuurlijk hebben we ook weer gezorgd voor een
topband om de avond feestelijk af te sluiten.

Run4Cover zorgt voor een volle dansvloer.
Vanzelfsprekend weer een band met een breed
repertoire, zodat iedereen er wel iets mee heeft.
Voor meer informatie of voorpret ga je naar hun
website run4cover.nl.

TeniSTA Pinkstertoernooi
Redactie
Nog één zaterdag en dan zit het competitieseizoen
er al weer op. Voor de mensen die van wedstrijden
houden beginnen dan de toernooien. Iedere week
wordt er wel ergens iets georganiseerd. Op ons
park zullen er ook een aantal worden gespeeld.
Onze buren van Tenista trappen af met een leuk
kort toernooi. Het is bedoeld voor dubbels en het
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Country & Western toernooi
Evenementencommissie
En dan zijn er natuurlijk nog de toernooien waar
geldt, dat meedoen veel belangrijker is dan winnen.
Op zaterdag 9 juli organiseren wij een gezellig
toernooi, waarin we alleen maar mixen spelen.
De hele dag staat in het teken van cowboys en
indianen, dus behalve dat er wordt getennist, kun je
testen hoe lang het je lukt om op een mechanische
stier te zitten, hoe goed je kunt omgaan met
hoefijzers, etc.

De dresscode is Westernstyle. Voor het koppel met
de leukste outfit is er een prijs.
Zoals al gezegd, we proberen alleen maar mixen te
maken. Je kunt dus als mix team inschrijven, maar
als dat je niet lukt, schrijf je alleen jezelf in en kijken
wij of we je aan een leuke partner kunnen koppelen.
Om het je helemaal makkelijk te maken, is het op
deze dag mogelijk om in te schrijven met iemand
die geen lid is van onze club.
Gedurende de dag zijn er een aantal leuke
optredens op het gebied van zang en dans.
Kortom, zorg dat je erbij bent! Om in te schrijven ga
je natuurlijk naar onze eigen site.
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H2O, service volley op z’n tweede opslag. In deze
klasse
is
dat
zeer
verrassend…
Groot
uitsmijterbakker.

Zaterdag Heren 4
Even voorstellen: zaterdag Heren 4
Luc Worm
Captain, last van knie, kuit, arm en
soms zijn eigen rackets. Overgewicht, balgoochelaar. Kijkt naar
rechts, slaat naar links en dat het
liefst tussen zijn benen door. Goed
schaker: kan 4 speeldagen vooruit
opstellingen beredeneren, doorrekenen, opschrijven
en aanpassen. Groot uitsmijterbakker.
Michiel Tjepkema
Tjep, last van alles. Kuit, knie, rug,
arm, pols, maar vooral van
zichzelf. Rijp voor dokter Rossi,
maar een keer een singel winnen
doet vast wonderen. Overgewicht?
Volgens hem zijn strakke shirtjes
in de mode. Probeert zich graag te bemoeien met
de opstelling, maar mist Henk voor de echte
onzinnige opstellingen. Groot uitsmijterbakker.
Henk Amorison
Beweert dat hij niet in het team
zit. Het team beweert van wel. De
e
ideale speler voor de 5 singel
dus. Last van been en rug en de
voetbalcompetitie van zijn zonen.
Overgewicht? Hij is een beetje
zwaar, maar ook heel lang. Opgeven doet hij alleen
bij de belastingdienst, maar nooit in een wedstrijd.
Kan tijdens een dubbel toch proberen om de
opstelling van het team om te draaien. Groot
uitsmijterbakker.
Edwin van der Hart
Ed heeft last van zijn knie en
singelaars. Overgewicht? Hij vind
van niet. Doet niets wat hij niet kan
op een baan, maar doet erg goed
wat hij wel kan (op een baan).
Verliest geen dubbel. Nog nooit
een smash gemist. Bemoeit zich alleen met de
opstelling als hij dreigt te moeten singelen of niet
met Sebastiaan dubbelt. Groot uitsmijterbakker.

Daan Pluim
Last van rug, kuit en het eerste
Overgewicht, maar volteam.
gend jaar niet meer. Vaste
invaller, geeft geen punt weg, wint
alles maar vindt zijn singel
meestal moeilijker gaan dan de
toeschouwers zien gebeuren. Moet zich alleen nog
bewijzen als uitsmijterbakker en zou dan vaste
kracht in het team kunnen worden. Potentieel groot
uitsmijterbakker.
Heren 4 is twee jaar achter elkaar gedegradeerd,
maar is vast blijven houden aan bepaalde waarden.
Zo wordt er al jaren elke week bij elkaar ontbeten
met uitsmijters (met spek en kaas en er moet er ook
filet americain zijn). Donderdagavond is de
trainingsavond. De opstelling wordt dan tot in details
uitgedacht en besproken, maar we staan eigenlijk
elke week in dezelfde volgorde te spelen. Kent komt
meestal te laat, Tjep moet opgehaald worden en
Luc kent de tegenstanders van een toernooi ergens
in de periferie van Krommenie.
Door stug vast te houden aan onze gewoontes,
staan we dit jaar bovenaan in de poule en gaan we
zaterdag een spannend dagje tegemoet. Bij 3-3 zijn
we kampioen. Luc kent de tegenstanders en er
liggen mogelijkheden. Kent heeft beloofd dat er filet
americain bij het ontbijt is en Edwin rijdt langs het
park om Michiel op te halen. Henk bekijkt de
dubbels nog een keer en Sebastiaan gaat vast
voorgloeien.
Tot zaterdag bij de barbecue!

Cartoon
Els
Jip & Janneke
zijn er bijna klaar mee…

Sebastiaan Blesgraaf
Zekerheidje,
dieselmotor.
Medische enclopedie, zowel qua
kennis als klachten. De Benjamin
in het team. Vaste dubbelpartner
van Ed vanwege zijn loopvermogen. Zeer groot loopvermogen
dus (ja, dat is dubbel, niet subtiel, maar het is dus
een
zeer
groot
loopvermogen).
Groot
uitsmijterbakker.
Philip Kenter
De Kent. De Sponsor. Stramme Obenen, pijnlijke knie, trekkende
forehand. Stijgt één keer per jaar
boven zichzelf uit en stelt daarmee
zijn rating (en het team) weer
veilig. Zijn handelsmerk is, naast
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