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Gewaardeerde medetennissers, 

De 2e nieuwsbrief van 2020 ligt voor jullie. In de eerste, van juni dit jaar, vormde de 

avonturen tijdens de lockdown de hoofdmoot, in deze editie kunnen we helaas ook weer 

niet om corona heen. Maar…..jullie kunnen ook lezen dat er deze zomer gelukkig weer veel 

getennist is. En dat we kunnen blijven tennissen, alleen voorlopig zonder gebruik te maken 

van de kantine en zonder het aanstaande bokbiertoernooi. 

Ingaande dinsdag 29 september gelden de volgende regels (in ieder geval voor de komende 

drie weken): 

 De kantine zal weer gesloten worden. De bar is dicht en de koffie en thee apparaten 

worden opgeborgen. De kachel gaat uit. 

 De kantine mag slechts betreden worden t.b.v. het bedienen van de lichtschakelaars 

en de AED, en voor toiletbezoek voor maximaal 1 persoon tegelijk per toiletgroep.  

 Bar en kleedkamers mogen niet betreden worden, waterflessen dienen thuis of aan 

de buitenkraan gevuld te worden.  

 Sluit na gedane zaken de kantine meteen weer af; laat de deur niet openstaan, ook 

niet tijdens je eigen partijtje. 

 Na het tennissen graag direct naar huis, nazitten is niet toegestaan, ook niet buiten 

op het terras. 

 Alleen spelers zijn welkom op het park. Anderen mogen zich niet op het park 

begeven. 

 De 1,5 meter afstandsregel blijft van kracht voor iedereen, evenals de verplichting 

om digitaal af te hangen. 

 Deze regels gelden ook voor de competitiespelers. De komende dagen zal de KNLTB 

alle clubs hierover nader informeren. Zodra er meer bekend wordt laten we jullie dit 

weten.  

 
HEEL VERVELEND ALLEMAAL…… 
 
Het is lastig om je steeds weer te realiseren dat het coronaspook er nog is, dat het zich de 

laatste weken weer snel verspreidt en dat dat vraagt om blijvend aangepast gedrag, maar 

het moet nu even. Ik wil graag op deze plaats met nadruk opnieuw alle leden bedanken voor 

het respecteren van alle coronaregels de afgelopen maanden. Laten we er voor zorgen dat 

we kunnen blijven tennissen dit najaar en alle jaren daarna! 

Het gewone verenigingsleven gaat ondertussen ook door. Het bestuur heeft na een 

zomerstop de draad weer opgepakt.  



Belangrijke verandering is dat Mark Huft heeft aangegeven door drukke werkzaamheden het 

penningmeesterschap niet langer te kunnen invullen zoals hij zou willen. Gelukkig heeft Huib 

Middelhoven aangeboden het penningmeesterschap van Mark over te willen nemen. We 

zijn daar zeer mee ingenomen en werken nu aan de overdracht. Als gevolg van deze 

ontwikkelingen is er achterstand opgelopen in de kwestie rond de jaarcijfers over 2018 en 

2019. Tijdens de algemene leden vergadering begin maart is daarover afgesproken dat we 

dit najaar een extra vergadering zouden houden om klaarheid te bieden in deze kwestie. Het 

bestuur heeft besloten deze alv niet te organiseren en de zaken rond de jaarrekeningen 

2018 en 2019 te behandelen in de alv begin 2021 bij het agendapunt jaarrekening 2020. 

Overigens moet Huib benoemd worden door de ledenvergadering en heeft hij dus tot die 

tijd de status van penningmeester a.i.. De kascie zal nader op de hoogte gebracht worden 

van alle details zodra de overdracht afgerond is.  

We hadden half oktober een uitgebreide brainstorm over de toekomst van onze vereniging 

gepland. Deze is tot nader order uitgesteld omdat we dit niet willen doen via Zoom. Wel 

maak ik van deze nieuwsbrief gebruikt door iedereen te vragen gedachten, wensen, kritiek 

en suggesties aan het bestuur op te sturen om deze discussie later in het jaar te voeden.  

Hartelijke groet 

Sjoerd Jans (vrz) 

 

30+ / Open Zaanse Toernooi 
 
Gelukkig mocht het 30 (voorheen 35) plustoernooi (midden augustus) 
op het laatste moment toch doorgaan van de knltb ook dankzij het 
nemen van enkele strenge maatregelen. Bezoekers moesten zich 
registreren, iedereen op 1.5 meter afstand en verder de hele 
rozenkrans om met Sylvia Witteman te spreken. Ondanks de korte 
inschrijftermijn waren er toch iets meer inschrijvingen dan vorig jaar. 
Blijkbaar staat iedereen toch te popelen om weer een lekker potje te 
tennissen. Over het algemeen was het prachtig weer, alleen op 
zaterdag kwam het met bakken uit de lucht. Sommige wedstrijden 
werden toen verplaatst naar TOB en de andere spelers hebben twee 
uur gewacht tot er weer verder gespeeld kon worden.  
Het was aldoor gezellig druk en ook publiek kon gelukkig op gepaste 
afstand kijken.  
Als tennisspelers mogen we ons gelukkig prijzen want bij veel binnensporten is de kantine 
dicht en is publiek niet toegestaan.  
De organisatoren hebben weer veel tijd en aandacht gestopt in het organiseren van dit 
toernooi waarvoor hartelijke dank. Door deze externe toernooien kunnen veel mensen 
genieten van heerlijk tennis en krijgen we als club ook meer bekendheid in de regio. De 
hoofdorganisatoren Erwin Lengkeek en Dennis Binkhorst hebben er zelfs een week vrij voor 
genomen om hun volle aandacht aan het toernooi te besteden. Annemarie en Rino zorgden 



voor heerlijk hapjes en voortdurende aanvulling van de voorraad. Verder worden alle andere 
vrijwilligers ook hartelijk bedankt voor hun inzet tijdens het toernooi. Zonder hen geen 
toernooi. Binnenkort nodigt het bestuur de organisatoren uit om het toernooi te evalueren 
en om te kijken welke ondersteuning het bestuur kan geven. 

 
Cursus voor  toernooi-leider en voor wedstrijd-leider 
 
Een grote wens van zowel Erwin Lengkeek als René Evers (competitieleider) is om 
versterking te krijgen bij hun taken. TZZ is daarom dringend op zoek naar vrijwilligers die de 

cursus voor een van de twee functies willen 
volgen. Dit najaar worden er door de knltb 
cursussen georganiseerd, dus dit is je kans om 
toernooileider of competitieleider te worden.  
Op 9 november is de cursus competitieleider, 
die wordt gegeven in Amstelveen en duurt een 
avond. Op zaterdagochtend 28 november is de 
cursus voor toernooileider . Beide cursussen 
worden ook online gegeven, dan zijn het echter 
twee kortere avonden en daarvoor zijn 
meerdere mogelijkheden. Wil je meer 
informatie neem dan contact op met René of 
Erwin.  
 

Je kunt ook op de site van de knltb kijken wanneer de cursussen precies zijn. 
PS alle leskosten e.d. worden door TZZ vergoed.  
Wil je je opgeven voor de cursus neem dan contact op met Marianne van den Berg  
 
secretaris@tvzaanstadzuid.nl. 

 
Van de technische commissie 
 
In maart 2020 zijn de laatste wedstrijden van de KNLTB wintercompetitie gespeeld. Toen 
wisten we nog niet dat we vanaf 15 maart tot 11 mei geen gebruik konden maken van ons 
tennispark. 
Dit had natuurlijk ook gevolgen voor de voorjaarscompetitie. Eerst had de KNLTB het nog 
over uitstel, maar dat werd al snel afstel. 
Sinds begin september zijn 3 teams van TZZ bezig aan de KNLTB 2020 competitie, die bijna 
halverwege is. Het is leuk om te zien dat een aantal nieuwe leden enthousiast meedoet! 
Op 7 november begint de KNLTB wintercompetitie, ook weer met drie teams. Deze 
competitie duurt tot begin maart. Inschrijven is niet meer mogelijk helaas. Laten we maar 
hopen dat we competitie kunnen blijven spelen en van ons tennispark gebruik kunnen 
maken. 
Tot slot: de technische commissie bestaat uit één TZZ lid, die tevens ook de enige 
verenigings competitieleider (VCL) is. Dit is natuurlijk een veel te smalle basis. Heb je 
interesse om ook VCL te worden, neem dan contact met mij op. 

René Evers 

mailto:secretaris@tvzaanstadzuid.nl


 
Interne wintercompetitie/ schrijf je in bij Sofie 
 
Gedurende drie jaren hebben Mark en Monique Huft de interne wintercompetitie voor TZZ 
georganiseerd. Een prachtig initiatief en groot succes. Afgelopen maart kwam er abrupt een 
einde aan de competitie vanwege de coronacrisis.  Voor deze winter hebben zij aangegeven 
het liever niet meer te organiseren. Gelukkig neemt Sofie Klaverstijn het van hen over met 
een iets andere opzet. 
De interne wintercompetitie start vrijdagavond 6 november. Er wordt alleen op vrijdagavond 
gespeeld en dan speel je dus niet elke vrijdag. Er wordt in mixkoppels gespeeld, iedereen kan 
meedoen van elk niveau. Er wordt rekening gehouden met je niveau.(Ook) onze nieuwe 
leden worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven en zo kennis te maken met 
andere leden. Je kunt je inschrijven als koppel, maar ook als individu dan zoeken wij een 
partner voor je. Spannend! 
Schrijf je zsm in bij Sofie Klaverstijn.  Je kunt bij haar ook terecht voor meer informatie.  
 
 
jet.klaverstijn@gmail.com. 
 

 
Ledental iets gestegen 
 

Goed nieuws; in september bleek dat we sinds het begin van het jaar 
16 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, maar helaas ook 11 
opzeggingen. De opzeggingen zijn om diverse redenen zoals verhuizing 
of blessures. Maar al met al toch een lichte stijging van ons ledental. 
Hartelijk welkom voor alle nieuwe leden en we hopen dat jullie je snel 
thuis gaan voelen bij TZZ, 
 

 
Inschrijven voor nieuwe winterlessen 
 
Onlangs ontvingen jullie een mailtje van onze tennisleraar Kyle Harrems met daarin een 
uitnodiging om je op te geven voor de winter tennislessen. Inschrijven kan tot 11 oktober. 
Op maandag , dinsdag en woensdagavond worden de lessen door de inmiddels bekende 
trainster Jennifer gegeven. Ze krijgt goede reviews! 
De lessen in de ochtend worden door kyle zelf gegeven. Voor meer informatie kijk op  
 
 
www.tvzaanstadzuid.nl/trainer 
 

 
 
 
 
 

mailto:jet.klaverstijn@gmail.com
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De buitenploeg zit niet stil/bankjes geschilderd 
 
Met behulp van veel vrijwilligers zijn de bankjes op ons terrein 
voorzien van een nieuwe lik verf. Wil je weten wie er allemaal 
geholpen hebben kijk dan naar de leuke foto’s op 
www.tvzaanstadzuid.nl en je zult verbaasd staan.  
Er worden ook al voorbereidingen getroffen om volgend voorjaar al 
het houtwerk van de kantine te schilderen.  
 

 
Toernooien 
 
De volgende interne toernooien worden nog dit najaar georganiseerd. Schrijf de data alvast 
in je agenda en doe vooral mee. Een extra warme uitnodiging voor onze nieuwe leden of 
mensen die nog nooit geweest zijn. Je krijgt per toernooi een mail met een uitnodiging, doe 
mee en samen maken we het gezellig. Iedereen kan meedoen, niveau is niet belangrijk. 
 

 
Herfstboktoernooi zondag 18/10 aanvang 13.00 uur 
wegens nieuwe corona regels voorlopig uitgesteld !! 

St maarten toernooi zondag 13/11 aanvang 13.00 uur 
Kersttoernooi zondag 13/12 aanvang 13.00 uur 

 

 

Gevolgen van de inbraak en afhandeling 

In april is er in de kantine ingebroken er is toen niets 

buitgemaakt, maar wel veel vernield. De kassa kon 

gelukkig hersteld worden door Wouter de Graaf ,ons lid 

dat gespecialiseerd is in kassa’s. De koffieautomaat was 

helaas onherstelbaar beschadigd. Jan Bolhoeve heeft zich 

in de wereld van koffieautomatien gestort en er zijn 

voorlopig drie automaten geselecteerd. Maar aan al die 

apparaten hangt een flink prijskaartje van gemiddeld zo’n 

2500,- euro per stuk.  Van de verzekering hebben we 

inmiddels 725,- euro teruggekregen, maar dat is natuurlijk 

lang niet voldoende.  

Dus het bestuur moet zich nog beraden of een nieuwe koffie automaat al dat geld waard is. 

Jan Bolhoeve is ook op zoek gegaan naar een nieuwe beveiligingsorganisatie voor ons 

complex. Waarschijnlijk wordt het ATN, die al veel bedrijven in de Achtersluispolder 

beveiligd. Het grote voordeel van dit bedrijf is dat zij zelf bij een melding gaan kijken, er 

hoeven dan geen mensen van ons naartoe. 

 

http://www.tvzaanstadzuid.nl/


Nog 51 nieuwe pasjes van 2020 niet opgehaald 

In juli hebben Katja Burgers en Marc Brouwer twee extra 

uitgifte avonden georganiseerd om de pasjes van 2020 

alsnog uit te delen. Een veertigtal mensen hebben daar 

gebruik van gemaakt. Katja heeft echter nog 51 pasjes in 

haar bezit. De vraag is natuurlijk missen deze leden hun pasje 

niet? Tennissen ze vanwege het coronagevaar helemaal niet? 

Als je alsnog je pasje wilt neem contact op met Katja  

Het goede nieuws is dat de parkdiensten wel allemaal gevuld 

zijn tot april volgend jaar, dus dat loopt goed. 

Zoals al eerder aangekondigd wil de KNLTB gaan stoppen 

met het uitdelen van ieder jaar nieuwe pasjes. Naar het zich nu laat aanzien gebeurt dit met 

ingang van 2021. Voor TZZ en honderden andere verenigingen heeft dat veel nadelige 

gevolgen, omdat je met het pasje het toegangshek en kantine kunt ontsluiten. Dat is dan zo 

afgesteld dat alleen mensen met een nieuw pasje toegang hebben. Als de pasjes worden 

afgeschaft worden wij waarschijnlijk gedwongen hoge kosten te maken om het 

toegangssysteem aan te passen. Pieter Borgers heeft hierover veelvuldig contact met de 

KNLTB maar het lijkt erop dat ze het toch willen doorzetten. Wordt vervolgd. 

katja.borgers@planet.nl 

 

Persoonlijk bericht  van Gemma Nugter 

 

mailto:katja.borgers@planet.nl


Onze clubkampioenschappen  

Bijna evenveel inschrijvingen als vorig jaar, dankzij de 
inspanningen van de organisatoren.  
Een speciaal dankwoord voor Enrico en Fenny Jonker die elke dag 
aanwezig zijn voor de wedstrijdleiden en de bar. Enrico heeft er 
zelfs een week vrij voor genomen.  
 
Door het wegvallen van het Dam tot Damweekend zijn de kampioenschappen 
gecomprimeerd tot één volle week en wat erg leuk is , we zien veel nieuwe gezichten van 
nieuwe   leden, hartstikke goed dat ze meedoen. 
 
 

De winnaars zijn:  GD8  1e Tessa Elferink – Daan Sombroek 
    2e Gerda Mandjes – Gerard Vink 

HD8  1e Marino van Duijse – Kevin Groot 
    2e Robin Dekker – Jan de Gram 

GD7 1e Ingeborh Bark – Huib Middelhoven 
    2e Natasja Hendriks Smidt – Wouter Plaatsman 

DD7  1e Bernice de Beurs – Coby Uitendaal Kroes 
    2e Natasja Hendriks Smidt – Fennie de Jonker  

HD7  1e Eric Badoux – Iwan Blijd 
    2e Rindie Bettings – Michel Stuart  

HD6  1e Remco Drost – Erwin Lengkeek 
    2e Michel Bekker – Erik Eikens  
 

 
 
Zie voor alle foto’s :     https://www.tvzaanstadzuid.nl/foto-albums 
 
 
 
 
 

Fijn nieuw tennisseizoen 

Het is gelukt we zijn weer van start gegaan met het tennisseizoen; voor ons en veel andere 

leden een hele opluchting dat het weer kan.  

Natuurlijk is niets zeker en hebben we (helaas) opnieuw te maken met 

aangepaste regels. 

 Als een ieder zich er aan houdt hopelijk voor korte duur ! 

 

 Tot ziens bij TZZ 

Reacties naar Marianne vd Berg : secretaris@tvzaanstadzaandam.nl 
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