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Een nieuwe lente een nieuw geluid….. 

Hartelijk welkom bij de vernieuwde nieuwsbrief van TZZ. Huub van Bemmelen en Marianne van 

den Berg hebben het plan opgevat om de nieuwsbrief weer nieuw leven in te blazen. Heb je 

ideeën suggesties of copy voor de nieuwsbrief. Die ontvangen we graag, onze email brievenbus 

staat wagenwijd open. Je kunt het sturen naar h.v.bemmelen@chello.nl  of 

vdberg_marian@hotmail.com  

Nieuwe leden  

Een speciaal welkom voor onze nieuwe leden. We hopen dat jullie snel je draai zult vinden bij TZZ 

en je vooral thuis gaat voelen.  Dat zou bijvoorbeeld kunnen door deel te nemen aan een intern 

toernooi.  Deze toernooien worden regelmatig georganiseerd door de activiteitencie. En het zou 

erg leuk zijn als ook de nieuwe leden daar aan mee gaan doen. Denk niet; ik ben nog niet goed 

genoeg want iedereen kan op zijn of haar niveau meedoen.  

 

 

Foto van een deel van de nieuwe leden vlak voor hun les. 

Toernooien waar je je voor kunt inschrijven:  

THUISBLIJVERS 21-jul zaterdag 13:00 

        

MIX-INVITATIE 1-sep zaterdag 13:00 

        

HERFST-BOKBIER 13-okt zaterdag 13:00 

        



ST.MAARTEN 11-nov zondag 13:00 

        

KERSTTOERNOOI 16-dec zondag  13.00   

       

Bezoek ook facebook tennisvereniging Zaanstad zuid, de website 

en een uitnodiging voor de toernooien word je ook per mail 

toegezonden. Schrijf de data alvast in je agenda. 

    

  

Zaanstad zuid organiseert tweemaal per jaar in de zomer twee grotere toernooien voor 

leden en externen. De inschrijvingen voor het Netpraettoernooi en het 35plus toernooi zijn 

geopend. Schrijf je zo snel mogelijk via de website in. 

 

 
 

TZZ Luilaktoernooi is al jaren een goede traditie 
Ons luilaktoernooi op vrijdag de 18e mei had weer een hoog gezelligheidsniveau. 

De organisatie was in handen van Sandra en Jan. Het was wel een beetje fris om te tennissen 

maar sommige koppies hadden toch zweetdruppels van de inspanning, want iedereen wilde 

natuurlijk wel een prijs winnen.  

Door de renovatie van de banen kon er maar op drie banen getennist worden, maar Wim en 

Sophie kregen het toch voor elkaar om een leuk speelschema in elkaar te draaien. De lekkere 

hapjes werden verzorgd door Annemarie. (o.a. een heerlijk broodje worst) en Monique en Leon 



waren de barkeepers. 

De winnaars waren Fenny en Leon en een speciale prijs van onze nieuwe sponsor Casa Piri Piri ging 

naar Corry. Speciale dank aan Jan die deze culinaire sponsor heeft binnen gehaald. Top !! 

Speciaal voor onze nieuwe leden: het eerst komende toernooi is het thuisblijverstoernooi op 

zaterdag 21 juli. Start om 13.00 uur. Als je niet op vakantie bent; schrijf je vooral in! 

 

     

  

Mogelijkheden om vrij te spelen  

Dit kan op verschillende momenten in de week; en elk clubje  kan nog steeds meer tennissers 

gebruiken. Dus schroom niet maar ga een keer meedoen. 

Maandagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur wordt er gedubbeld. De teams starten zodra er 

een viertal is; je hoeft dus niet van te voren te zeggen of je komt. Als het voor jou de eerste 

keer is en je hebt nog vragen of je voelt je nog wat onwennig dan kun je contact opnemen met 

Gerda Mandjes en/of Gerard Vink. Zij zijn de contactpersonen voor de maandagochtend en zij 

zullen je graag wegwijs maken. Tel nr  06-17038250.   

Dinsdagochtend 

Elke dinsdagochtend om tien uur wordt er getennist door (tot nu toe) alleen vrouwen. Heb je 

vragen of wil je afspreken om een keer mee te doen neem dan contact op met contactpersoon 

Katja Borgers tel. 075-6168100. 

Woensdagochtend  Hier wordt rond een uur of negen begonnen en zodra er een viertal is wordt 

er gestart met dubbelen. Deze groep mensen heeft een groepsapp aangemaakt zodat er elke 

dinsdagavond druk wordt geappt wie wel en niet komen en of het weer goed genoeg is. 

Contactpersoon is Saskia Hoogenhoud. Tel  06-637293444. 



 
Foto van enige tijd geleden van de woensdagochtendclub 

Vrijdagavond racketavond Deze racketavond is dit voorjaar weer nieuw leven ingeblazen en het 

zou erg leuk zijn als er dan veel mensen (ook nieuwe leden graag) komen tennissen. Het begint om 

half acht en Jan de Gram is de gastheer voor de racketavond en zorgt ervoor dat iedereen op 

zijn eigen niveau kan tennissen.  Je kunt Jan altijd bellen als je meer wilt weten. Maar je kunt 

ook gewoon langskomen. Graag zelfs. Tel nr Jan de Gram 06-22242444. 

Zaterdagmiddag  

Elke zaterdagmiddag stipt om 14.00 uur worden de spelerskaarten geschud en worden de koppels 

samengesteld die tegen elkaar gaan spelen. Let op; als er competitie wordt gespeeld gaat dit 

vrijspelen  niet door, maar zaterdag 2 juni is voorlopig de laatste competitiewedstrijd. De 

contactpersoon voor deze altijd gezellige bijeenkomsten is wederom Jan de Gram tel 06-

22242444. 

Bestuursperikelen 
Ons huidige bestuur heeft al geruime tijd geleden aangegeven dat ze het stokje graag willen 

overgeven. Op de ledenvergadering in Februari heeft Jurgen Haijema zich opgeworpen om samen 

met andere vrijwilligers te proberen een nieuw bestuur te formeren. Vol enthousiasme gingen we 

aan de slag. Jurgen had een schema gemaakt waarbij de verschillende commissies 

(bijv.kantinecommissie, activiteitencie , baancie etc, sponsorcie etc) veel verantwoordelijkheid 

krijgen. Het bestuur opereert dan op hoofdlijnen en geeft op basis van een gedeelde visie 

richting aan de commissies Toen was de grote klus om genoeg mensen te vinden die deze functies 

wilden bekleden. Vol enthousiasme hebben André de Graaf, Henk Cobelens en Jurgen Hajema 

gesprekjes gevoerd met leden die hun pasjes kwamen ophalen. En de oogst was rijk, want veel 

mensen gaven aan wel iets te willen doen voor de vereniging. Weliswaar niet zoveel als 

bestuurslid, maar toch.. Inmiddels hebben we voor de meeste bestuursfuncties een oplossing. De 

laatste stappen moeten nog gezet worden door de commissie. We hopen dat we deze stappen in 

de komende weken kunnen zetten zodat een nieuw bestuur nog voor de zomervakantie het stokje 

van het oude bestuur kan overnemen. Hulde aan het oude bestuur voor het tot dan nog 

waarnemen van de bestuurstaken! 

Wordt vervolgd 

 

Aanmelden voor de najaarscompetitie 
De voorjaarscompetitie 2018 is bijna afgelopen en je wordt alweer gevraagd om na te denken 



over de najaarscompetitie! Toch is het al zover. We moeten namelijk in mei/juni de teams 

aanmelden bij de KNLTB. Ik zal de mij bekende aanvoerders benaderen met de vraag of ze in 

2018 ook weer meedoen aan de competitie en wie er in hun team zitten. Heb je geen (compleet) 

team en je wilt graag meedoen, laat het me weten.  

Meedoen aan de competitie is niet vrijblijvend. Je speelt 7 weekenden, verdeeld over een 

periode van 2 maanden (september/oktober). De eerste wedstrijden vinden plaats in het 

weekend van 15/16 september en de laatste in het weekend van 27/28 oktober. Per team zijn de 

inschrijvingskosten euro 36,38. Je moet zelf voor nieuwe ballen zorgen. Per thuisronde heb je 6 

tot 12 ballen nodig. Bedenk dat op het terugtrekken van teams hoge boetes kunnen staan.  

De KNLTB biedt de volgende speelsoorten aan:  

Zaterdagoverdag (geen avondprogramma):  

Gemengd 17+  5 wedstrijden  

Gemengd dubbel 4 wedstrijden  

Heren 17+  6 wedstrijden 4 enkel, 2 dubbel  

Heren 17+ 5 wedstrijden 2 enkel, 3 dubbel  

Heren dubbel 17+ 4 wedstrijden  

Dames 17+ 6 wedstrijden 4 enkel, 2 dubbel  

Dames 17+ 5 wedstrijden 2 enkel, 3 dubbel  

Dames dubbel 17+ 4 wedstrijden  

Zondagoverdag  

Gemengd 5 wedstrijden 2 enkel, 2 dubbel, 1 mix  

Heren 6 wedstrijden 4 enkel, 2 dubbel  

Heren 35+ 5 wedstrijden 2 enkel, 3 dubbel  

Dames 6 wedstrijden 4 enkel, 2 dubbel  

Dames 35+ 5 wedstrijden 2 enkel, 3 dubbel  

8&9 competitie 2 dubbels  

Nieuw op zondag is de beginnerscompetitie: een team bestaat uit minimaal 3 spelers en je speelt 2 dubbels. Heren kunnen 

tegen dames spelen!  

Meer over de competitie kun je lezen op de website van de KNLTB: 

http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/najaarscompetitie/  

Voor aanmelden en meer informatie  René Evers (VCL), 06-55771711 / r.w.evers@chello.nl 

Oproep voor een tweede Verenigingscompetitieleider 

TZZ doet elk drie keer mee aan de competities die de KNLTB organiseert. Om als vereniging mee 

te mogen doen, moet een vereniging een gekwalificeerde Verenigingscompetitieleider (VCL) 

hebben. De laatste vier jaar hebben wij er slechts één. Dit is voor een vereniging als TZZ een 

veel te wankele basis. Zeker als je ziet dat een kwart van onze leden meedoet aan de 

competities. Daarom deze oproep. Ik leg je graag uit wat een VCL allemaal doet voor de 

vereniging. Het werk is overzichtelijk en verdeeld over het hele jaar. Je moet er wel een cursus 

voor volgen en een echt examen afleggen! 

 

Interesse? Ik hoor graag van je: René Evers (VCL), 06-55771711 / r.w.evers@chello.nl 

http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/najaarscompetitie/
mailto:r.w.evers@chello.nl
mailto:r.w.evers@chello.nl


Nieuwe Verbeterde Website TZZ 
Sinds 24 mei ’18 heeft TZZ een andere website !!. 

Hij is te bereiken via het adres:…….tvzaanstadzuid …. in je browser.De website is ontwikkeld 

door de KNLTB en heeft daarom veel voordelen.TZZ heeft een gekozen voor een pakket van de 

KNLTB waarmee de site gemakkelijker te beheren is. Tevens hebben we nu de beschikking over 

een app. 

Heb je een smartphone? download de app op KNLTB.  

De site heeft nog meer voordelen bijvoorbeeld het ledenbestand kan makkelijk gekoppeld worden 

aan mailings en de indeling van de bardiensten. De website ziet er ook moderner en 

overzichtelijker uit.  

De leden krijgen via de site informatie  over de vereniging - het laatste nieuws – 

competitiestanden teams – komende activiteiten – foto’s filmpjes – en natuurlijk wat de leden 

zelf inbrengen.  

 

Een nieuwtje is bijvoorbeeld dat je alle commissies die onze vereniging rijk is onder het kopje 

Bestuur kunt vinden. Heb je ideeën voor deze commissies of wil je wel helpen meld je dan vooral 

aan. 

 

 

 

     
Impressie nieuwe site 

 

@ voor het bijhouden van de website zoeken wij leden, die ons willen helpen @ 

 

Wanneer er mensen zijn die Twitter, Instagram, of Youtube, facebook , Flickr accounts willen 

onderhouden voor de vereniging dan kunnen deze gekoppeld worden aan de site van TZZ. 

Als je wilt helpen dan svp contact opnemen met Marc Brouwer < 

marc.brouwer@travelcounsellors.nl 

 

 

mailto:marc.brouwer@travelcounsellors.nl


CASA PIRI PIRI sponsort TZZ 
Portugees restaurant Casa Piri heeft onlangs een reclamebord laten plaatsen bij TZZ. Het 

restaurant bevindt zich bij de Noorderkerk, vlakbij de Burcht.  De kip is daar erg lekker en 

omdat wij onze sponsors graag steunen  tippen wij onze leden om daar vooral eens lekker te gaan 

eten.  

 

 

Parkdienst 
Om de zoveel weken hebben enkele clubleden parkdienst en worden dan op zaterdagmorgen 

allerhartelijkst ontvangen door Katja en Pieter. Onder het genot van een kopje koffie worden de 

taken verdeeld en algauw gaat iedereen aan de slag. Het werk bestaat uit onkruid verwijderen, 

stoepen repareren, prullenbakken bijhouden, garage opruimen, extra onderhoud banen en 

reparatiewerkzaamheden gaaswerk. Binnen worden er kleine klusjes gedaan zoals de douches en 

ramen schoonmaken etc.  Het afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan het toppen van de 

coniferen en het goed schoonmaken van de keuken ivm de muizenoverlast. En wederom zijn weer 

alle 30 banken geschilderd. Altijd weer een hele klus.  

 

Onze banen gerenoveerd 

De leden die al wat langer tennissen bij TZZ weten dat onze nieuwe banen van ongeveer drie jaar 

oud, vanaf het begin niet aan onze verwachtingen voldeden. Achter de schermen is er al die tijd 



hard gewerkt om de kwaliteit te verbeteren. 

Afgelopen weken heeft de firma Ubink zijn best gedaan om de helft van het oude zand te 

vervangen door nieuw zand.  Er is bewust voor gekozen om niet al het zand te vervangen, want 

dan zou het inklinken nog veel langer gaan duren. Het oude zand bevatte glauconiet dat er voor 

zorgde dat de onderlaag onder de kunstgrasmat verstopt raakte, met als gevolg veel 

wateroverlast en tot voor kort  veel zand op de baan. 

We verwachten dat door het nieuwe zand de speelkwaliteit van de banen verbeterd en dat  we 

geen last meer hebben van zandophoping en langdurige plassen op onze banen! De banen lijken al 

beter en egaler geworden te zijn. De eerste tijd zal het probleem van laagblijvende en vreemd 

stuiterende ballen nog wel even blijven tot de banen goed zijn ingeklonken. 

Op dit moment zijn de banen 1 en 2 helaas nog niet behandeld. De vertraging is het gevolg van 

problemen bij de levering van het zand.      

 

 

 

 

 

           

 

          

          Ziet er in 

ieder geval weer 

als nieuw uit. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

P.S. de banen mogen geveegd worden !! 

Lange tijd dachten leden dat ze de banen niet mochten vegen. Het blijkt dat dat al geruime tijd 

achterhaald is. Bij TZZ is de afspraak dat iedereen die dat wil vóór ze gaan spelen de banen 

kunnen vegen. Je hebt  dus zelf de keus … 

Als je geveegd hebt dan svp wel de matten weer aan de haken in het hek ophangen. Overigens 

borstelt de onderhoudsploeg de banen eenmaal per week mechanisch 

 

Zonnepanelen TZZ  goede investering 

Sinds een jaar liggen er op het dak van onze kantine 50 zonnepanelen. Dat was best een aardige 

investering maar zoals het er nu uitziet wel een goede. In de afgelopen 14 maanden is de 

opbrengst namelijk 15 Mwh geweest . (omgerekend in  euro +/- € 3.100 De terugverdientijd van 6 

á 7 jaar voor deze investering gaan we daarom  halen. Zeker als het mooie weer aan blijft 

houden.  


