
 

    Nieuwsbrief       nummer 1        mei/juni 2021 

 

Gewaardeerde medetennissers,  

Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2021. Wel wat laat zul je misschien denken, het is al 

mei! Dat is zo. Echter. De nieuwsbrief gebruiken we om iedereen wat meer in algemene zin 

te informeren over het reilen en zeilen van de vereniging, tussendoor ontvangen jullie 

diverse mails met praktische en actuele kwesties. Zo denken we de onderlinge 

communicatie toch redelijk voor elkaar te hebben. Mocht je daar anders over denken horen 

we dat graag. 

Maar terzake. In december meende ik dat we 2021 optimistisch tegemoet konden zien. En 

dat bleek geen slechte inschatting. Het nieuwe ledental is inmiddels opgelopen tot bijna 50, 

we hebben de wethouder op bezoek gehad, het terras is weer open (lekker in de regen en 

koude winden zitten) en de opening van de kantine en het organiseren van toernooien 

komen eraan. 

Het bestuur heeft dit voorjaar vier keer vergaderd. Terugkerende agendapunten waren o.m. 

lessen voor de nieuwkomers (dank aan Jan de Gram), de vervanging van kapotte apparatuur 

(dank aan Jan Bolhoeve), de stand van zaken rond de financiën (dank aan Huib), 

communicatie en afstemming (dank aan Marian), en natuurlijk de corona ontwikkelingen en 

alles wat daarmee samenhangt. 

Wat uitgebreider vinden jullie alles hieronder terug. 

Ik sluit af met een woord aan alle nieuwe leden. We zijn een kleine tennisvereniging en 

daarom erg blij met jullie komst. Ik heet jullie van harte welkom en hoop dat er voor 

iedereen een mooie tennistijd voor de boeg ligt. Ik ben erg benieuwd wat jullie eerste 

indrukken zijn van onze vereniging, wat valt je op; wat vind je fijn en wat minder. Het 

hoeven geen dingen te zijn die meteen veranderd hoeven te worden, maar gewoon wat valt 

je op. Het zijn zaken die wij misschien “normaal” zijn gaan vinden maar we staan open voor 

jullie suggesties en ideeën.  

Uiteraard staat mijn mailbox ook open voor bestaande leden die goede ideeën hebben. 

De andere kant van medaille is dat we ook veel hulp nodig hebben bij het uitvoeren van onze 

plannen en het “runnen” van onze tennisvereniging. Er zijn al verplichte bar of parkdiensten 

maar ook bij bijvoorbeeld de toernooien is dringend hulp nodig. Voor alle hulp van 

vrijwilligers staat mijn mailbox ook open. 

Hartelijke groet, 

Sjoerd Jans (voorzitter)      

 

                                      Mail me svp, voorzitter@tvzaanstadzuid.nl.  

mailto:voorzitter@tvzaanstadzuid.nl


Ongeveer 50 ! nieuwe leden hartelijk welkom 

Sinds het najaar van 2020 hebben we ongeveer 50 nieuwe leden mogen verwelkomen. Waar 

we andere jaren blij waren met ongeveer 15 nieuwe leden, is dit een ongekend groot aantal 

voor onze toch “bescheiden” vereniging. Ook andere tennisverenigingen hebben meer leden 

gekregen, dus waarschijnlijk heeft het te maken met de coronabeperkingen waar veel 

andere (binnen)sporten meer last van hebben gehad dan tennis. We zijn superblij dat zoveel 

mensen het leuk vinden om bij ons te komen tennissen. We doen ons uiterste best om het 

iedereen naar de zin te maken, maar door de coronamaatregelen zijn we ook wel beperkt in 

onze mogelijkheden. We willen zodra het kan bijvoorbeeld de vrijdagavond racketavond 

nieuw leven inblazen of een “Ken ik U” toernooi organiseren voor nieuwe leden aangevuld 

met bestaande leden. Gelukkig zijn voor veel nieuwe leden de tennisgroepslessen onder 

leiding van tennislerares Jennifer Schaft al wel begonnen. Jan de Gram van de 

activiteitencommissie is druk bezig (geweest) om zoveel mogelijk nieuwe leden in deze 

lessen in te passen en een plekje voor ze te zoeken.  

Hier enkele foto’s van de nieuwe leden tijdens hun eerste groepsles…. 

 

Mocht je als nieuw lid nog vragen of wensen hebben neem dan contact op met  

Jan de Gram tel 06-22242444 of mail naar activiteiten@tvzaanstadzuid.nl 
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Voortgang padelbanen 

In de vorige nieuwsbrief meldden we het al; we zijn serieus aan het kijken of het mogelijk is om (liefst 
twee) padelbanen aan te leggen op ons complex.  

 
Financieel zijn we door 
subsidies en 
sponsorbedragen al een 
eind op streek, maar we 
zijn er nog niet.  
 

 
Een belangrijke tussenstap was een gesprek met de wethouder Sport over de toekomst van 
sportpark de Vijfhoek (we gaan niet investeren als er andere plannen met het vijfhoekpark zijn). We 
hoorden daar ook dat de gemeente ons niet gaat ondersteunen of subsidiëren bij de padelbanen. 
(Zie ook gesprek met de wethouder).  Het bestuur gaat nu onderzoeken of we nog steeds gaan voor 
twee banen, of gaan we voor 1 baan en een oefenmuur, of zien we ervan af, etc.  
Zodra dat meer uitgewerkt is leggen we onze voorstellen uiteraard voor aan de leden in een 
ledenvergadering. 
Het bestuur ziet het (als het lukt om padelbanen aan te leggen) een unieke kans om onze vereniging 
aantrekkelijk te houden voor bestaande en nieuwe leden. 

 

Gesprek met de wethouder 

Op vrijdag 30 april jl. sprak het bestuur met wethouder Sport Gerard Slegers in onze kantine. 

Wij vertellen dat we op het punt staan ‘een sprong voorwaarts’ te maken om TZZ 
toekomstbestendig te maken. We willen investeren in Padelbanen, in een beter 
energiebeheer en het aanpakken van achterstallig onderhoud. We streven naar verdere 
ledengroei en verjonging en zien kansen in alle ontwikkelingen om ons heen (Woningbouw 
op Hembrugterrein, Achtersluispolder, Poelenburg, aanpak Thorbeckeweg). 

De heer Slegers geeft aan dat sportpark De Vijfhoek zal blijven, maar er zijn bedreigingen. 
Door de oprit bij de busbrug naar de Thorbeckeweg wordt mogelijk een deel van het park 
opgeofferd. Denk aan een park dat ophoudt bij de korfbalclub en de worstelclub. De 
gemeente kan niet investeren in bijvoorbeeld Padelbanen maar hij wil wel graag dat 
sportcomplexen ook overdag gebruikt gaan worden. Hij doet hiervoor enkele suggesties; een 
vorm van gezamenlijke exploitatie van de Padelbanen in de Zaanstreek waardoor een 
verhuurmodel mogelijk kan worden, een jeugdpas die het jeugd mogelijk maakt op elke 
tennisbaan in de Zaanstreek te spelen. Op een aantal concrete vragen onzerzijds geeft hij 
concrete antwoorden:  

- Er wordt gewerkt aan een model waarin sportclubs in staat gesteld worden om LED 
verlichting aan te schaffen via een lening bij de BNG.(Bank Nederlandse Gemeenten) 

- Het beheer en onderhoud van sportparken wordt in de loop van 2022 anders 
ingericht. Waar de gemeente verantwoordelijk voor is en wat de vereniging zelf moet 
onderhouden wordt veranderd. Dit biedt kansen voor ons. 

- De gemeente is geen bank, zo heeft de gemeenteraad besloten. We kunnen geen 
geld lenen bij de gemeente voor bv de bekostiging van de tweede Padelbaan. 



Voorlopig nog geen Algemene Ledenvergadering 

We willen zodra het kan een Algemene ledenvergadering organiseren waarbij iedereen fysiek 
aanwezig kan zijn. We hopen dat het na de zomer kan.  Een heet hangijzer waren de financiën; niet 
zozeer dat het financieel nu zo slecht zou gaan, maar er was onvoldoende zicht op de inkomsten en 
uitgaven.  
Onze nieuwe penningmeester Huib Middelhoven blijkt nu al “goud” waard want hij heeft de 
financiële huishouding weer goed op orde. 

 

 
Website opgeschoond 

Dankzij de hulp van Marian Konings en Huub 
van Bemmelen ziet de website er veel beter 
uit.  
Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat 
(potentiële) nieuwe leden snel aan hun 
informatie kunnen komen. Neem eens een 
kijkje en vertel ons wat je ervan vindt. 
 

Klik hier voor website 

 

 

Telefoonmast komt niet en wat is de toekomst van het 

Vijfhoekpark? 

De telefoonmast die tussen ons en de korfbalvereniging zou komen, komt gelukkig toch niet. 

Verder zijn er, zoals jullie misschien al in de lokale media hebben 

gelezen, allerlei plannen in onze omgeving. De Thorbeckeweg 

gaat op de schop, er komt een oprit bij de busbrug, dit betekent 

dat het parkeerterrein bij busstation De Vlinder zou moeten 

verdwijnen. Dat wordt dan mogelijk gecompenseerd op het 

terrein van Rood Wit. Er zijn ook vage plannen om op het 

braakliggende RoodWitveld achter ons complex tijdelijke 

woningbouw te realiseren. Sommige plannen zijn heel vaag en 

nog niet lang niet zeker, anderen zijn in een wat meer 

vergevorderd stadium. 

Het bestuur probeert zoveel mogelijk op de hoogte te blijven en 
ook onze mening te geven over sommige voornemens. 

 

 
 
 
 

https://www.tvzaanstadzuid.nl/


 
 
Omgeving van TZZ 

Het is gelukkig weer wat drukker in de omgeving van TZZ; de beachvolleyballers, de 
outdoorvereniging en het voetbal zijn weer volop aan het trainen. Dat is gezellig maar zorgt 
in de avonduren soms voor overlast. Zo hebben we geklaagd bij de gemeente over de vele 
geparkeerde auto’s rond de ingang van TZZ  waardoor het gevaar bestaat dat de 
hulpdiensten er niet door kunnen. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat we er zelf 
natuurlijk dan ook niet moeten parkeren. Het betegelde parkeerterrein is niet openbaar 
maar van de Worstelclub en onze leden mogen daar niet parkeren. En ook parkeren langs 
het pad is niet toegestaan. Zoals bij de ingang van het park vermeld staat is de hele weg op 
het sportpark verboden voor auto’s. Een paaltje bij de ingang zou uitkomst bieden, maar de 
Fietsersbond vindt dat te gevaarlijk voor fietsers.  
We hebben al wel een succesje; mede op ons verzoek is het pad achter de kantine inmiddels 
opgeknapt. Hoera. 
 

 
 
Nog geen opvolger voor toernooileider Erwin Lengkeek 
gevonden.  Wie meldt zich? 
 
De tijd gaat dringen en ondanks het persoonlijk benaderen van 
allerlei mensen om in de voetsporen van toernooileider Erwin 
Lengkeek te treden, is het nog steeds niet gelukt om een opvolger te 
vinden.  Bij deze dus een oproep om alleen of als groepje het 
organiseren en leiden op je te nemen. Je hoeft het niet alleen te 
doen; er zijn veel vrijwilligers om je te helpen. Vraag geheel 
vrijblijvend eens informatie aan Erwin over wat het 
toernooileiderschap inhoudt.  
TZZ heeft twee belangrijke open toernooien; de 30plus/Openzaanse 
en het Netpraettoernooi beiden in de zomer.  
Als het dit jaar nog doorgaat organiseert Erwin deze zomer voor de laatste keer het Netpraet 
toernooi dus handig als zijn opvolger(s) dan alvast mee kunnen lopen.  Als we geen 
opvolger(s) voor Erwin vinden moeten we de toernooien opgeven. Door de grote 
belangstelling van andere verenigingen om toernooien te organiseren, komen we daarna 
nooit meer terug op de toernooiagenda met een TZZtoernooi. De KNLTB vindt namelijk dat 
er maar een beperkt aantal toernooien georganiseerd mogen worden om te veel onderlinge 
concurrentie te vermijden. 
 
Meld je aan of vraag meer informatie bij  
Erwin Lengkeek; erwinlengkeek@outlook.com. 
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Terras open per vrijdag 21 mei 
Goed nieuws; de eerst stap is gezet op weg naar het nieuwe normaal.  

Het terras mag onder strikte voorwaarden van de overheid weer 
gebruikt worden. Wat die voorwaarden zijn; zoals niet meer dan 
twee aan een tafeltje; je moet een baan of les gereserveerd 
hebben, niet meer dan een persoon in de kantine etc., heb je in 
een eerdere mail kunnen lezen. Dankzij het snelle organiseren 
van Annemarie en Rino is het gelukt om het terras snel 

gebruiksklaar te maken. Nu alleen het weer nog……�  

 

 
 

 
Sluit het complex af, als je als laatste het terrein verlaat 
Op het gevaar af dat we vervelend worden brengen we het nogmaals onder jullie aandacht. 
Check altijd of je de laatste bent die het complex verlaat. Zo ja;  

 Is de kantine goed afgesloten? Dat wil zeggen de ketting van de deurknop af. 

 Zijn alle lichten uit?  

 En niet vergeten sluit het toegangshek achter je; dus het touwtje van de paal afhalen 
zodat het hek in het slot valt.  

 
Er hangt nu ook een bord bij de uitgang om  
je te helpen herinneren aan de final check. 

 

 
 
 
Statiegeld op plastic/petflesjes per 1 juli 

Per 1 juli is het nog belangrijker om je lege 
plastic flesjes weer bij de kantine in te 
leveren (waterflesjes en sportdrank). Per 
die datum moeten wij namelijk statiegeld 
betalen over de flesjes die we inkopen. We 
aan dat statiegeld, net als bij de andere 
flesjes, niet doorberekenen aan de leden, 
maar daarom is het des te belangrijker om 
ze wel in te leveren. Je begrijpt dat het ons 
anders geld gaat kosten 

 

 
 



 
Sleutel van de keuken en de bestuurskamer 
Het bestuur heeft getracht te achterhalen wie er allemaal een sleutel heeft van de keuken, en dat is 
slechts ten dele gelukt. Een volledige administratie ontbreekt, ook oude bestuursleden weten niet 
precies wie allemaal een sleutel heeft.  
Wij vragen iedereen die er een in bezit heeft dat te melden zodat we een volledig  
overzicht kunnen maken en daarmee ook een aangepast beheersplan  
rond de keuken en de opslag.  

 

Gaarne melden bij voorzitter@tvzaanstadzuid.nl 

 
 
Competitie spelen; altijd leuk 

Het competitie spelen ligt al een tijd stil; de voorjaarscompetitie is ook alweer verplaatst naar het 
najaar. Toch willen we zoveel mogelijk leden enthousiast maken voor het competitie spelen; je leert 
er veel van en het is gezellig.  
Ook nw leden kunnen zich aanmelden want er is een speciale competitie voor beginners (ranking 9)  
Vraag tennislerares Jennifer om advies of het iets voor jou zou kunnen zijn. Je kunt je aanmelden als 
team voor bijvoorbeeld de wintercompetitie maar ook als individu, dan kun je bijvoorbeeld af en toe 
invallen. 

Wil je meer informatie over competitie spelen mail dan naar onze wedstrijdleider 

 René Evers wedstrijdleider@tvzaanstadzuid.nl. 
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Banen vegen 
 
Bij TZZ is de afspraak dat iedereen, die dat wil (en als de banen 
niet nat zijn!) 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. 
 

 
verwijderen blaadjes  
 
Met het (blaadjes) sleepnet (ligt op het tegelpad bij baan 5) kun je de blaadjes naar 
de zijkant van de baan verplaatsen en daar leeg kloppen                     
. 
Let er wel op dat je het sleepnet met de goede zijde naar boven 
gebruikt!! 
En na gebruik vlak weglegt (belangrijk) 
 
                          
Vervolgens kun je de blaadjes met de hark en de schop in de 
Kliko bak deponeren.  Staat op baan 5 
 
Als de Kliko te vol raakt kun je deze legen bij de coniferen 
(slootkant) 
Veel tennis plezier      
 

De baancommissie  
 
 
 

Laatste goede nieuws 
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog wat laatste 
nieuwtjes. De kantine mag onder voorwaarden per 5 juni ook 
weer open. Binnenkort meer informatie.  
 
We hebben goede hoop dat ook het Netpraettoernooi 
misschien net door kan gaan als de versoepelingen op tijd 
doorgevoerd worden. Hou je mail in de gaten! 
 
Veel tennisplezier deze prachtige zonnige zomer. 
Marianne van den Berg en Huub van Bemmelen  

Communicatie 

 

Wil je reageren?  Email Marianne vd Berg 
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