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Op de valreep van 2018…….. 

 

Een nieuwsflits met weetjes over jullie tennisvereniging TZZ. Je leest hier over de activiteiten van het 
nieuwe bestuur, de banen, komende toernooien, tennislessen, verbeterde schoonmaak en opnieuw 
een aantrekkelijke actie om nieuwe leden te werven. 
En last but not least kom allen naar het nieuwjaarstoernooi/receptie op zondag 6 januari; dan 
kunnen we met elkaar het glas heffen op een prachtig nieuw tennisjaar 2019. 
 

     

Nieuw bestuur 

 
Het nieuwe bestuur heeft ondertussen al weer twee keer vergaderd en voor de vier commissies 

(facilitair, activiteiten, communicatie en financiën) is in kaart gebracht wie wat doet en wat de 

planning en activiteiten zijn voor volgend jaar.  

Per commissie wordt ook een begroting opgesteld, zodat we nu goed weten wat we kunnen 

verwachten. Het grote voordeel is dat commissies nu veel zelfstandiger kunnen werken en zich 

bezighouden met zaken waar ze goed in zijn. Het bestuur is ook druk met allerlei praktische zaken 

zoals het proberen te regelen (via de gemeente) van nieuwe bestrating. Als het goed is komt er een 

pinautomaat bij TZZ.  

En er wordt ook gewerkt aan een toekomstvisie en strategie voor TZZ. 



Vrijwilligers  

Het is hartverwarmend om te lezen hoeveel leden allerlei grote                           
en kleine taken op zich hebben genomen om TZZ draaiende  
te houden. We kunnen niet zonder vrijwilligers en gelukkig hebben we er 
eigenlijk best veel. 
Er moet namelijk veel gebeuren; van het wassen van de theedoeken, het 

bijhouden van de website, het organiseren van toernooien tot het 

overleggen met de gemeente en de KNLTB.   

Een voorbeeld van vrijwilligers die heel veel werk verzetten zijn Rino van Duijse en Annemarie Gruijs 

Zij beheren sinds enkele maanden met veel enthousiasme de kantine, ze verzorgen de catering bij 

toernooien en andere evenementen en ze zijn altijd bereid om  de kantine te bemensen. Iedereen is 

daar erg blij mee en het is een hele opluchting dat dat nu goed geregeld is. Ook voor de schoonmaak 

van het complex gaan zij zich inzetten. Ze gaan namelijk een extra (kleine) schoonmaakbeurt doen op 

maandag, vooral als het in het weekend druk is geweest. En na de zomer nemen ze ook de grote 

schoonmaakbeurt op vrijdag over van de huidige schoonmakers. 

 

Een ander gouden (creatief) koppel zijn Christa de Graaf en Sofie 
Klaverstijn. Zij versieren de kantine voor de feestdagen, voor de 
toernooien en bij speciale acties. Elke keer verzinnen ze weer een leuk 
creatief thema zoals tropical, landen of beach.  
Het winterspandoek naast de ingang van de kantine  
is ook van de hand van Sofie en Christa. 
 

Banen 

 

Onze relatief nieuwe banen (3 jaar oud) hebben ons heel wat hoofdbrekens bezorgd. Maar het lijkt 

er nu op dat de problemen achter de rug zijn en dat de voorzichtige conclusie kan worden getrokken 

dat de banen nu van voldoende kwaliteit zijn. In de zomer is het oude zand vervangen door nieuw 

zand zonder glauconiet. Glauconiet zorgde ervoor dat de onderlaag verstopt raakte zodat het water 

niet kon wegstromen. Bij baan 3 is een pomp aangebracht die het water beter en sneller afvoert. 

 

Banen vegen 

 

Nog even een reminder; als de banen niet nat zijn, kunnen ze vóórdat er gespeeld wordt geveegd 

worden. De banen worden sowieso elke week mechanisch geveegd en geborsteld door Kees Plomp 

en zijn team. 

 

 



Vorst 

Je kunt het je misschien niet voorstellen maar het 

kan nog steeds gaan vriezen deze winter. Bij vorst 

kan er in principe gewoon getennist worden. Bij 

sneeuwval en dooi mag dat echter niet omdat 

dan de verschillende lagen op de tennisbaan los 

van elkaar kunnen komen. Je hoeft niet zelf te 

beoordelen of er getennist kan worden; als het 

niet meer kan krijg je een mailtje en dan gaat het 

tennispark ook op slot. Als er weer getennist kan 

worden, krijg je daarover ook een mailtje. 

Nieuwe actie voor ledenwerving 

 

Evenals vorig jaar komt er per januari weer een aantrekkelijke ledenwerfactie. Nieuwe leden betalen 

slechts € 75 voor hun eerste lidmaatschapsjaar, daarbij inbegrepen zijn  zeven gratis lessen. (vijf 

bekostigd door de tennisleraar en twee door TZZ) Deze lessen starten begin april. Deze actie duurt 

dan ook tot begin april omdat het daarna lastig is om nog gratis lessen in te plannen. TZZ leden die 

een nieuw lid aanbrengen krijgen € 25,- korting op hun eigen contributie. 

OPROEP : vraag je familie, vrienden,  buren of collega’s of ze zin hebben om te gaan tennissen. Met 

deze aantrekkelijke prijzen wordt het wel heel aanlokkelijk. Voor deze actie zijn Jan Bolhoeve en 

Henk Cobelens verantwoordelijk; voor ledenwerving op de lange termijn komen Jurgen Hajema , 

Henk Cobelens en Erik Eikens met een plan. 

 

Tennisleraren 

Bas van Vliet (tel 06-401 474 52) en Kyle Harrems  

(tel. 06-21181152) zijn onze enthousiaste tennisleraren.  In april 

begint de nieuwe lessencyclus, dus als je tennisles wilt krijgen, 

meld je dan vroegtijdig aan.  De tennisleraren plannen dan in 

overleg met jou of : er een groep is om op jouw niveau te lessen 

en dat op de tijden is dat jij kan lessen . 

 
Als je zelf  een groep van 4 vormt en je zo opgeeft én je kunt overdag lessen dan maak je natuurlijk 
meer kans. 
De oude afspraken met de tennisleraren zijn weer ververst.  
Op de maandagavond mogen ze gedurende een uur op drie banen les geven. De ervaring leert dat 
het daarom op maandagavond nog wel eens druk kan worden. Advies: hang vroegtijdig een baan af 
of ga op een andere rustigere avond tennissen.  Om diverse redenen (bijvoorbeeld omdat een lid 
anders niet op zijn niveau kan lessen) kunnen mensen les krijgen die geen lid zijn. De tennisleraren 
weten dat het de bedoeling is dat iedereen die les krijgt TZZ lid is of dat wordt. 
 



Introducées 

We willen onze oude regel nieuw leven inblazen dat introducees vijf euro per keer betalen als ze 

gebruik maken van de tennisbanen. Binnenkort komt er een mededeling in de kantine te hangen; 

waarop staat hoe je de vijf euro moet betalen. 

 

Update Zonnepanelen bij TZZ 

Dit jaar was een uitstekend zonnepaneel weer-jaar. Sinds 1,5 jaar liggen er 50 zonnepanelen op het 

dak van de kantine. Met een opbrengst in 21 maanden van 24 Mwh (omgerekend in Euro’s 4920,-) 

kunnen we zeer tevreden zijn. Ook ten opzichte van vorig jaar is de opbrengst weer gestegen. 

Misschien gaat de opbrengst zelfs nog meer stijgen want de zaterdag-onderhoudsploeg heeft de 

panelen (met gevaar voor eigen leven?) recentelijk gereinigd. 

 

Website TZZ 

Kijk regelmatig op onze https://www.tvzaanstadzuid.nl/  voor het laatste nieuws of een verslag 
van de laatste toernooien. Er komen gemiddeld vier bezoekers per dag naar de site. 
Op de site vind je bijvoorbeeld ook de competitie standen van onze teams en de indeling van de bar- 
en parkdiensten. 
Als je zelf foto’s of teksten op de site wilt laten plaatsen of je hebt suggesties of ideeën ter 
verbetering neem dan contact op met 
marcbrouwer@hotmail.com of h.v.bemmelen@chello.nl. De website is  van ons allemaal, dus laat je 
horen. 
 
Christa de Graaf plaatst regelmatig filmpjes, berichten en foto’s op Facebook 

Adres: Tennisvereniging Zaanstad Zuid  
Neem eens een kijkje…. 
 

Nogmaals oproep voor een tweede Verenigingscompetitieleider  

TZZ doet elk jaar 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 alleen René Evers als VCL. 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. René legt 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 examen 
afleggen!  
Interesse? Neem contact op met René Evers (VCL), 06-55771711 / r.w.evers@chello.nl 
Ook een aanvulling is nodig voor de Verenigings Toernooi Leider.  
Erwin Lengkeek is nu de enige voor het 35plus toernooi en het Netpraettoernooi. Leden die  willen 
helpen bij deze toernooien zijn van harte welkom 
Meer informatie bij j.gram@12move.nl 

 

 

https://www.tvzaanstadzuid.nl/
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Toernooien georganiseerd door de activiteiten commissie 

 

 

     Schrijf ze alvast in je agenda! 
     Nieuwe (onervaren) leden zijn van harte welkom    
     en met name uitgenodigd om mee te doen.  
     Er wordt rekening gehouden met je niveau en  
     speelsterkte.  
     De interne toernooien zijn je ultieme kans om    
mede  tzzers te leren kennen, je tennisspel te 
oefenen en om  het heel gezellig te hebben. 
 

 

 

toernooi data welke dag aanvang 

Nieuwjaars toernooi 6 januari               zondag 13.00 uur 
vanaf 16.00 uur receptie 

Krokus toernooi 10 februari zondag 13:00 uur 

Lente bokbiertoernooi 30 maart zaterdag 13.00 uur 
vanaf 17.00 live muziek 

Luilaktoernooi 7 juni vrijdag 19.00 uur 

Zomeravondtoernooi datum volgt   

Herfstbokbiertoernooi 12 oktober zaterdag 13.00 uur 

St Maartentoernooi 10 november  zondag 13.00 uur 

Kersttoernooi 15 december zondag 13.00 uur 

 

 

Data en tijden zijn nog onder voorbehoud. Het hangt onder andere af van de competitiedagen en 

indeling. Iedereen krijgt nog ruim van te voren  een uitnodiging via de TZZ Mail 

Houd ook de website in de gaten voor de juiste data.  
 
Op de website vind je ook informatie over het vrij tennissen in groepsverband bijvoorbeeld 
racketavond en de maandag en woensdagochtendinloop. 

 

 



Voorstellen van onze competitie teams  

 

Bij TZZ is het aantal competitieteams gezien het ledental verrassend hoog. 

Wij hebben op dit moment vijf teams. De letters TZZ  hebben bij deze mensen ook de volgende 

betekenis:T-ennis met heel je Z-iel en Z-aligheid  

De teams doen altijd hun sportieve best om zo goed mogelijk voor de dag te komen. 

Maar na afloop van de wedstrijden is het altijd weer gezellig en winst of verlies heeft dan een 

ondergeschikte rol. 

Als je interesse hebt om ook in competitie verband te spelen neem dan contact op 
met René Evers. Misschien wil je alleen maar invallen bij een team; ook dan is het goed als je naam 
bij René bekend is. 
Zie voor de verschillende mogelijkheden (voorjaar - najaar en wintercompetitie) de KNLTB website 

Uitslagen en standen van de teams vind je op onze website 

Op dit moment spelen: 

ZAANSTAD-ZUID 1 Heren dubbel Zaterdagavond 

Team leider –  Andre de Graaf,Eddy Morsink, Ruud van Koert, Eric Badoux, Cees Dimmers, 
  Ruud de Boer, Huub van Bemmelen 
 
ZAANSTAD-ZUID 2 Heren dubbel Zaterdagavond 
Team leider –  Wim Zantvoord, Jan de Gram, Jan Kist, Rino van Duijse 

ZAANSTAD-ZUID 1 Dames dubbel Zaterdagavond 

Team leider –  Christa de Graaf, Monique Huft-Pranger, Sofie Klaverstijn, 
  Saskia Hoogenhoud, Gemma Nugter, Marianne van den Berg 
 
ZAANSTAD-ZUID 1 Dames dubbel Zondag 

Team leider –  Ingeborg Bark, Coby Uitendaal-Kroes, Marianne Ranzijn-Schoen, Hanny Langendijk 
  Nicole Willems-Duyster , Joke Grootveld 
 
ZAANSTAD-ZUID 1 Gemengd dubbel Zondag 

Team leider –  Erwin Lengkeek, Remco Drost, Natasja Hendriks-Schmidt, Tosca Hoonakker-Heeres 
  Fenny de Jonker,  

 

Fair play tijdens het competitiespelen 

 

Misschien ten overvloede maar we willen alle teams er nadrukkelijk op wijzen dat zij zich aan de 

regels van de KNLTB moeten houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de kaart van een ander 

mag spelen en de uitslagen van de wedstrijden moeten conform waarheid worden ingevuld. Bij 

overtreding van de regels legt de KNLTB hoge boetes en straffen op aan de vereniging Laat je niet 

verleiden tot competitievervalsing. Fair play duurt het langst. 

 

 



Contactgegevens bij TZZ 

 

Heb je ergens een vraag of opmerking over dan zijn de volgende mensen het aanspreekpunt:  

 

 

Park commissie     aanspreekpunt: Katja/Pieter               06-12872970 

 Clubhuis / Kantine  aanspreekpunt Annemarie/Rino          06-50454067 

Banen                                 aanspreekpunt Rob Groot               06-54727244 

Technische Installaties    aanspreekpunt Huub van Bemmelen   06-14263343 

Website   aanspreekpunt Marc Brouwer          06-14876218 

Tenniszaken   aanspreekpunt Jan de Gram          06-22242444 

Tennis Competitie  aanspreekpunt Rene Evers          06-55771711 

 

 

 

Post van onze leden: 

 

 Als je bardienst hebt in de club zou het wel prettig zijn, als het niet druk is 

natuurlijk, dat je even rondkijkt of je nog wat kunt schoonmaken. 

Er vindt regelmatig een grotere schoonmaak plaats in het clubhuis, en 

wekelijks wordt ook een en ander onder handen genomen, maar als je iets 

ziet dat wel een sopje kan gebruiken, neem het even mee.  

 

Hartelijke dank,  

Katja Borgers 

 

 

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van Tennisvereniging Zaanstad Zuid 

wensen we jou en je dierbaren een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2019 toe. 

Marianne en Huub 


