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Eenmalige korting op lessen van nieuwe uitstekende! tennisleraarWijnand Homburg

Maak gebruik van deze eenmalige korting van 10% op de
groepslessen. Als je inschrijft voor een groepsles van drie of
meer personen betaal je geen 42,50 per uur per groep, maar
slechts 38,- per uur. Je betaalt dus 38 ,- euro per uur als groep.
Het bedrag van 38 euro wordt dan verdeeld over 3, 4 of net
zoveel mensen als de groep telt. Je tekent in voor een cyclus
van 10 lessen, je kunt in overleg met Wjnand starten wanneer
je wilt.
Het handigste is natuurlijk als je zelf een groepje vormt om te
lessen. Maar je kunt je zeker ook als individu aanmelden voor
een groepsles, dan kijkt Wijnand of hij je ergens bij kan plaatsen.
Voor meer informatie kijk op de website bij tennisles, of neemt contact op met Wijnand.
Wijnand kan zowel lesgeven aan beginners maar ook aan gevorderden.

Tel nr.: 06-39840250 /\ mail: mailto:homburg@hotmail.nl

Lees hier het enthousiaste verhaal van Henk Molenaar;

`De 7 lessen aan beginners (nieuwe leden) die ik heb verzorgd zitten er op.
Een hele leuke ervaring met een groep zeer enthousiaste en leergierige beginners.

Het werd me ook wel duidelijk dat als je van perfectie houdt het beroep van tennisleraar geen sinecure is.
TZZ heeft Wijnand weten te interesseren om bij ons de lessen te gaan verzorgen. Ik heb met hem gesproken en
hem even aan het werk gezien en ik was danig onder de indruk. Hij tennist ook met Jan Sie en de oudgedienden
onder ons weten hoe goed die is en Wijnand kunnen we wel stellen is een Jan Sie 2.0.
Laten we daarvan profiteren. Wil je je techniek of het ontbreken daarvan eens aanpakken dan krijg je nu de
kans. Ga lessen nemen, alleen of met een groep. Ik ga het zeker doen. Groet Henk Molenaar

Het bestuur bedankt Henk Molenaar nogmaals hartelijk voor het eenmalig geven van de
groepslessen aan nieuwe leden. We zaten even zonder tennisleraar en Henk heeft ons uit de
brand geholpen. Bedankt Henk.

Drie nieuwe VerenigingsToernooiLeiders erbij!

Natasja Hendriks, Wouter Plaatsman en Huub van Bemmelen zijn geslaagd voor hun examen
Verenigings Toernooi Leider. Gefeliciteerd alle drie, we zijn trots op jullie. Voor ons als
vereniging is het ook erg fijn omdat de kans dat ons Netpraettoernooi en het Open
Zaanse/30 plus toernooi nu door kan gaan, veel groter is geworden. (Als er tenminste
genoeg andere vrijwilligers zijn die willen helpen)
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Op de achtergrond verricht Erwin Lengkeek gelukkig ook nog hand- en spandiensten. Lees
hier de oproep van Natasja waarin ze leden vraagt om ook te komen helpen bij de
toernooien.

OPROEP OMMEE TE HELPEN met Netpraettoernooi en Open Zaanse 30 plus toernooi

“Het organiseren van een toernooi betekent gewoon heel veel werk, zowel vooraf, achteraf maar ook
tijdens. Daarom de vraag aan alle leden om je tijdens het toernooi beschikbaar te stellen om mee te
helpen.
Dit kan en mag natuurlijk alle dagen van open tot einde, maar een uurtje in deze gehele week is ook
van heel veel waarde. Want uiteindelijk hoe meer mensen hoe makkelijker voor iedereen.
Ook al ben je net lid of juist al jaren (en heb je in het verleden al bergen werk voor de
vereniging verzet), de club is hartstikke blij als je mee wilt helpen.
Dus nogmaals denk niet, ik heb maar een uurtje dus ik geef mij maar niet op!!! WEL DOEN.
En vooral je doet het ook voor jezelf, toernooien zijn voor verenigingen zo belangrijk. En wij
zijn (tot nu) in het bezit van 2 toernooien. Laat dit niet weggaan bij je club.

Namens het bestuur, alvast onze dank,

Maar vooral namens Huub, Wouter, Natasja en zeker ook Erwin
helemaal bedankt voor alle hulp die jullie willen aanbieden.

Met vriendelijke groet,

Natasja Hendriks

Het Netpraettoernooi wordt in week 37 gehouden (week van 4 juli) en Open Zaanse/30
plustoernooi in week 34(week van 22 augustus)

Als je meer informatie wilt of je wilt aanmelden als vrijwilliger voor beide of één van deze
toernooien mail dan naar : mailto:h.v.bemmelen@chello.nl

Buddy systeem voor nieuwe leden

Marc Brouwer gaat binnenkort alle nieuwe leden benaderen met
de vraag hoe het ze bevalt bij TZZ en of ze mee willen doen met
een (gratis) buddysysteem. Het plan is om ongedwongen met 3
relatief nieuwe leden en een buddy, (een wat meer ervaren lid)
zoveel mogelijk ballen te slaan in 1 uur.
Er is 1 buddy die het organiseert en dus 3 personen regelt op de
dag/middag/avond die past. Er zijn meerdere buddy’s hiervoor
beschikbaar.
Wil je meedoen met dit systeem als buddy of ben je als nieuw lid twee weken na het
versturen van deze nieuwsbrief nog niet benaderd door Marc, neem dan zelf contact met
hem op. mailto:marcbrouwer@hotmail.nl
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TZZ bestaat in juni 2022 veertig jaar!

Om precies te zijn op 15 juni 1982 is Tennisvereniging Zaanstad Zuid
opgericht. Op 15 juni bestaan we dus 40 jaar. Toch wel een mijlpaal om
trots op te zijn. Het bestuur wil dit feestelijke feit wel op een of andere
manier vieren. Hoe en wat en wie er allemaal willen helpen is nog niet
bekend. Het budget reikt natuurlijk niet tot de hemel. Als je ideeën
hebt of wilt meehelpen, dan graag aanmelden bij Marianne van den
Berg. mailto:secretaris@tvzaanstadzuid.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering sturen we hierbij.

Voor iedereen die wil weten wat er besproken is op 5 oktober; lees het verslag. De
belangrijkste punten zijn:

*De contributie wordt verhoogd naar 140 euro per jaar
* Het bestuur heeft goedkeuring om één padelbaan aan te leggen op de plek van tennisbaan
1 en in ieder geval de fundering aan te leggen voor een tweede padelbaan in het verlengde
ervan. De ingang wordt dan verplaatst naar de hoek.

Corona

Nog even een reminder; per 6 november mogen er alleen mensen in de kantine en op het
terras komen die een geldige qr code hebben. Dat wil zeggen of gevaccineerd zijn of vlak
daarvoor getest zijn. Iedereen mag nog steeds wel tennissen.!!!!

Interne wintercompetitie

De interne wintercompetitie is al een aantal weken geleden van
start gegaan. 28 TZZ leden hebben zich ingeschreven en doen
met veel plezier mee. Iedereen speelt op zijn eigen niveau en het
voornaamste is de gezelligheid na afloop op de dinsdag - of
donderdagspeelavond.

De organisatie en de voortreffelijke hapjes worden uitstekend
verzorgd door Gemma Nugter, Sophie Klaverstijn en Christa de

Graaf.

 St Maartentoernooi 14 november,
 Klaverjas/spelletjesavond 3 december
 Kersttoernooi 19 December
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Wil je meedoen met een van deze toernooien? Schrijf je dan nu in bij : h.v.bemmelen@chello.nl
Voor de klaverjas/spelletjes avond kun je inschrijven bij Rino : rino van duijse

De spelletjes avond is gratis ; de organisatie hoopt op veel inschrijvingen om zo een oude TZZ
traditie weer nieuw leven in te blazen !

Nieuwjaarsreceptie zondag 16 januari 2022

IJs- en corona dienende organiseren we een
Nieuwjaarstoernooi én receptie op zondagmiddag 16
januari. Wil je ook met je clubgenoten het glas bubbels
heffen op het nieuwe jaar, noteer het dan alvast in je
agenda. Iedereen is van harte welkom; je kunt ook
alleen naar de receptie komen.
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