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De maand  mei is net begonnen en hier is de tweede nieuwsbrief van TZZ. 
Er is in de tussentijd genoeg gecommuniceerd bijvoorbeeld  over de jaarlijkse ledenvergadering, over 
de Open Dag en Lenteboktoernooi van 30 maart jl en over het eind van de wintercompetitie met 
maar liefst twee kampioenen en ook al weer het begin van de voorjaarscompetitie. Kort geleden 
hebben jullie kunnen lezen over het aangepast document van de AVG. Als je het document nog eens 
wilt doorlezen kijk dan vooral op de website. Het is ingewikkelde materie maar  Ruud van Koert heeft 
samen met Rene Evers een knap stukje werk afgeleverd, zodat alle aspecten van de AVG nu gedekt 

zijn. 

Verder lees je in deze nieuwsbrief over de activiteiten van het bestuur, de komende toernooien, 
nieuwe leden, de nieuwe promotiecommissie die gaat zorgen voor nieuw elan door nieuwe leden, 
sponsors en de club van 100. En niet te vergeten WE HEBBEN PIN ! Bedankt Mark.  

Het heeft Zijne Majesteit behaagd…… 

De dag voor Koningsdag zijn twee van onze vrijwilligers benoemd tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau.  Onder grote belangstelling kregen zij met nog 14 anderen 
uit de Zaanstreek deze bijzondere onderscheiding toegekend. In 
het Zaantheater waren Katja en Pieter Borgers de gelukkigen om 
uit handen van onze burgemeester Jan Hamming, deze mooie 
lintjes opgespeld te krijgen.   
Door hun jarenlange vrijwilligerswerk dat zij voor verschillende 
organisaties hebben verricht  en met name de vele jaren die zij als 
vrijwilliger voor TZZ hebben gewerkt heeft ertoe geleid dat zij 
beiden onderscheiden zijn.  

Katja en Pieter  waren duidelijk aangenaam verrast, want ze hadden geen idee dat zij naar het 
podium zouden worden geroepen. Een voorpagina artikel over hen in het Noordhollands Dagblad de 
volgende dag maakte het feest compleet. 
Katja en Pieter van harte gefeliciteerd met jullie lintje! We zijn erg trots op jullie. 

Uit het bestuur (kort) 
 
Het bestuur is onder andere druk geweest met de Open Dag, de AVG, de ledenwerving en het 
voorstel van Jurgen Hajema en Henk Cobelens over de promotiecommissie. 
 

Promotieteam       -    ledenwerving, sponsoring, club van 100 en subsidies) 
Henk Cobelens en Jurgen Hajema hebben een opzet gemaakt voor een promotiecommissie. Deze 
nieuwe commissie richt zich op ledenwerving, liefst ledengroei en het aantrekken van sponsorgelden 
en subsidies. 
Zij zijn dringend op zoek naar enthousiaste leden met ideeën over promotie, die hen daarbij een 
handje  willen helpen. Het enige wat je nodig hebt is enthousiasme en doorzettingsvermogen.  
Je bent niet het hele jaar rond druk met deze commissie. Er zijn pieken en dalen in de activiteiten. Er 
moet ook nog van alles ontwikkeld worden voor de promotie. De commissie gaat nauw 
samenwerken met de commissies activiteiten  en communicatie. Henk en Jurgen helpen de 
promotiecommissie een vliegende start te geven. 



  
Het promotieteam houdt zich bezig met ledenwerving, maar minstens zo belangrijk het behouden 
van bestaande leden.  Verder gaan ze op zoek naar sponsorgelden, donaties, subsidies etc. Het motto 
is: hoe creatiever, hoe beter! Op dit moment zijn er af en toe wel al initiatieven op dit vlak, maar 
door het opzetten van het TZZ PROMO team wil TZZ deze activiteiten beter structureren  en ervoor 
zorgen dat ze het hele jaar door actief aandacht krijgen. 
 Wil je meer informatie of je meteen aanmelden? Neem dan contact op met Jurgen en Henk via  
promoteam@tvzaanstadzuid.nl. 
 

Club van 100 
 
Een razendsnel en goed initiatief is de oprichting van de club van 
100.  
Je hebt vast de poster of het bord al zien hangen in de kantine.  
Wat is de bedoeling? Zoals iedereen weet is de club dringend op 
zoek naar meer financiële ruimte. Grote sponsors laten het een 
beetje afweten, daarom deze makkelijk manier om met een klein 
bedrag je cluppie te sponsoren. Je betaalt ieder jaar 100 euro, 
dat kan als bedrijf maar natuurlijk ook als team, familie of zelfs 
individu.  Als je het als team doet betekent het in de praktijk dat 
je maar tussen de 15,- en 20,- euro per persoon kwijt bent.  
Aan het eind van 2019 worden er drie horloges verloot onder de eerste aanmelders. De eerste zes 
aanmeldingen  zijn al binnen; de firma Inmeba  (die het bord heeft gesponsord)een club  heren die 
op zaterdagochtend een balletje slaan en het nieuwe mixteam van de zaterdagavond. Misschien iets 
voor jouw team ,groepje of een bedrijfje dat je kent? Bel 06-54655550 of 06-51998633. 
 

Nieuwe leden 
 
Dankzij onze eigen leden, de ledenwerfactie en de Open Dag hebben we ongeveer 12 nieuwe leden 
kunnen bijschrijven.   
Voor meer informatie over de Open Dag/Lenteboktoernooi en huldiging kampioensteams  zie onze 
website    https://www.tvzaanstadzuid.nl  
Met 12 nieuwe leden zijn we redelijk  tevreden, het is voldoende om de leden die ieder jaar 
vertrekken te compenseren. Alle tennisverenigingen in Zaanstad kampen met teruglopende 
ledenaantallen, dat heeft allerlei oorzaken, zoals mensen willen zich over het algemeen niet meer 
binden aan een sportvereniging. Helaas blijft het Kiki Bertenseffect  dus nog een beetje uit. 
 
De nieuwe leden zijn al begonnen met de zeven gratis lessen.  
 

Op de maandagavond (zie foto) zie je leraar Kyle Harrems met Ivo van Tiel en 
Sander Broenink. Afwezig op de foto zijn Ashley Gravenstein en Kevin Groot.  
 
 
 
 Op de dinsdag zijn het tennisleraar Bas van Vliet met Nikki de Kloe, Nicky 

Mooser , Jill Djemani en Shir Azizi. 
Afwezig op de foto zijn Rob Sibma en 
Zabi Kamell.  
Hartelijk welkom allemaal en we 
hopen dat jullie je snel thuis gaan 
voelen bij TZZ. 
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Nieuw bord en nieuwe vlaggen 
 

Is het nieuwe welkomstbord  bij de ingang van ons park 
jullie al opgevallen? Het steekt boven het hek uit en ziet 
er prachtig uit. Dankzij Huub van Bemmelen en Henk 
Cobelens die het bord heeft ontworpen staat het er weer 
prachtig bij. En als we toch bezig zijn, de oude vlaggen op  
het voorterrein zijn( met enige moeite) vervangen door 
Nico Klein Schiphorst door prachtige nieuwe exemplaren. 
 
 

Nieuwe activiteiten: Jeu de boules baan vaker gebruiken 
 
Zoals bekend hebben wij een prachtige jeu de boulesbaan die helaas niet vaak wordt gebruikt. 
Nu hebben Jan Bolhoeve, Martin de Vries en Rein Zwart het initiatief genomen om een jeu de 
boulesclubje op te richten. Althans het idee is om een keer per maand op bijvoorbeeld 
zondagmiddag een jeu de boulesmiddag te houden. Heb je interesse om mee te doen,(voor ballen 
wordt gezorgd), of om misschien zelfs een middag te leiden meld je aan bij Jan Bolhoeve mail: 
facilitairezaken@tvzaanstadzuid.nl.   
 
 

CVketel en daklekkage 
 
Een geplande vervanging was die van de CVketel ,dit gebeurde afgelopen week . Het grote voordeel 
is dat we door deze “ nieuwe” cvketel waarschijnlijk energiezuiniger kunnen stoken. Met zijn vieren 
onder de warme douche kan nu niet meer, want de  
boiler is niet vervangen.  
De commissie facilitaire zaken verwacht niet dat dat  
vaak gemist gaat worden. 
Een ongeplande activiteit was een dakreparatie die  
nodig was vanwege een lekkage.  Gelukkig kon het snel  
hersteld worden.                                                                                     Klaar voor de oud ijzer boer  

 

 
Afstandsbediening lichtschakelaar buitenterras 
 
Kent u dat gevoel? ’s Avonds na de wedstrijden is het buiten nog lang gezellig met een hapje en een 

drankje. Maar om energie te besparen wordt de 
baanverlichting al gauw uitgeschakeld en plotseling kijkt 
iedereen dan in een donker gat. 
Sofie van Klaversteijn heeft hiervoor een oplossing 
bedacht, namelijk een afstandsbediening om het licht 
onder het afdakje buiten (op afstand) aan te kunnen doen.  
 
De afstandsbediening voor de terrasverlichting ligt in de 
sleutelkast. 
 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:facilitairezaken@tvzaanstadzuid.nl


Zaterdag 20 april kwamen De Laatste Loodjes langs 
 
De zaterdag voor Pasen was onze kantine de rustplaats voor wandelclub “ De 
laatste loodjes“. De wandelaars die 10, 15 of 20 km liepen, konden bij ons 
koffie, thee, fris of iets te eten bestellen. 
Dankzij Rino en Annemarie die weer bereid waren om de kantine te 
bemensen, liep de hele organisatie op rolletjes. Hoewel de belangstelling 
vanuit de wandelaars een beetje tegenviel was het toch gezellig druk, omdat 
er tegelijkertijd ook nog  competitie gespeeld werd. 
 

 

Zondag 26 mei 3 banen bezet door bedrijfstoernooi 
 
Hou er rekening mee dat op zondag 26 mei vanaf ongeveer half twaalf er permanent drie banen 
bezet zijn door Wim Zandvoord en zijn collega‘s. Ze organiseren  dan een bedrijfstoernooi. 
 

Voorbereidingen Netpraettoernooi en 35 plustoernooi 
 

De voorbereidingen voor het Netpraettoernooi zijn 
alweer in volle gang. Het toernooi is dit jaar van 30 juni 
2019 tot en met 7 juli 2019, noteer alvast in je agenda. 
Inschrijven kan via www.toernooi.nl zoeken op 
`Netpraet.  Het is een extern dubbeltoernooi , dus 
tennissers van buiten TZZ schrijven zich ook in. Er wordt 
zoveel mogelijk in poules gespeeld. Als je geen 
tennispartner hebt, dan  is dat geen probleem er wordt 
een partner voor je gezocht. 
 
De toernooicommissie bestaande uit toernooileider 
Erwin Lengkeek en commissieleden Ella Ton, Remco 
Drost en Dennis Binckhorst zijn al druk bezig met de 
organisatie zoals bijvoorbeeld de communicatie, het 
indelen van de wedstrijden en de bardiensten.  

De commissieleden doen tijdens het toernooi ook de zogenaamde tafeldiensten/wedstrijdleiding, dat 
zijn best veel avonden voor zo’n klein clubje, dus als er nog mensen zijn die willen helpen, heel graag!  
Meld je aan bij Erwin Lengkeek email: Erwinlengkeek@outlook.com. De kantine wordt weer feestelijk 
versierd door de activiteitencommissie. 
35 plus Open Zaans toernooi wordt in 2019 van zondag  18 augustus tot en met zondag 25 
augustus georganiseerd. Ook dit is een extern dubbeltoernooi, waarbij zoveel mogelijk in poules 
gespeeld wordt.  
Toernooileider is weer Erwin Lengkeek en commissieleden hier zijn: Cees Dimmers, Remco Drost, 
Dennis Binckhorst en Ron Barendregt. Als je wilt helpen graag, meld je aan bij Erwin Lengkeek. 
Misschien iets minder groot dan het Netpraettoernooi, maar ook altijd leuk om aan mee te doen. 
Ook hiervoor geldt meld je aan op www.toernooi.nl en zoek dan op 35plus /openzaansetoernooi. 
Ook hier weer een poule indeling dus je speelt meerdere wedstrijden en geen partner, geen 
probleem! Er wordt een partner voor je gezocht. 
 

Volgende interne toernooi Luilaktoernooi vrijdagavond 7 juni 
 
Het eerstvolgende leuke interne toernooi is ons traditionele Luilaktoernooi op de vrijdagavond voor 
Pinksteren . Speciale oproep aan onze nieuwe en niet zo nieuwe leden om zich in te schrijven. Al ben 
je nog niet zo goed, geeft niets, je wordt zo ingedeeld dat je altijd leuk speelt. 
Meer nieuws over inschrijvingen vind je in de kantine en via de mail. Je kunt je nu alvast aanmelden 
bij Huub van Bemmelen   h.v.bemmelen@chello.nl 
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PIN PIN PIN (melodie poen poen poen) 
 

 
Het beste nieuws bewaren we voor het laatst. We hebben 
een pin apparaat, we zijn niet langer die tennisvereniging 
zonder pin, wij horen nu ook bij de grote jongens! Dankzij de 
niet aflatende inspanningen van onze penningmeester Mark 
is het gelukt!  We hebben een pin en iedereen die iets wil 
afrekenen kan dat nu via het pinapparaat doen. De pin staat 
achter de bar met een gebruiksaanwijzing hoe die te 
gebruiken .  Een kind kan de was doen! 
 
 

 
Een heel mooi seizoen gewenst met veel tennis plezier !! 
 
De communicatie commissie  
 
 
 


