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In deze nieuwsbrief krijg je via de secretaris informatie over de laatst gehouden 
bestuursvergadering en staan we stil bij energieverbruik van de vereniging. Voorts krijg 
je de laatste stand van zaken van het project Guisweg en kun je je weer inschrijven voor 
het Ambiance IJmond WILDzijderveld toernooi. D&W Tennis informeren je nader over 
de trainingen en andere zaken en een interessante bijdrage van David over zijn 
ervaringen in Duitsland. Hierover en meer lees je in deze nieuwsbrief en vergeet niet de 
QR code te scannen om loten te kopen voor de Grote Club Actie! 

Van de voorzitter 
Het is alweer bijna een half jaar geleden dat ik heb toegezegd voorzitter te worden van onze 
club. Heel geleidelijk raak ik ingewerkt in deze functie, maar wennen is het wel. 
Het is heel fijn dat de rest van het bestuur al een tijdje actief is en weten wat er allemaal speelt 
en wie er zich mee bezig houdt. 
 
Het lijkt erop dat we in een beslissende fase komen wat betreft de keuze voor de Guisweg 
variant. Maandagmiddag is er een bijeenkomst met de werkgroep, waar wij ook met 4 of 5 
mensen aanwezig zullen zijn vanuit TVW. Een spannende periode gaat aanbreken, waar veel 
van afhangt voor onze toekomst. We gaan ons best doen om er het beste uit te halen en gaan 
uit van het positieve. 
 
Zo langzamerhand gaan er weer leuke dingen opgestart worden. Zaken die vanwege de 
Corona een tijdje buiten beeld zijn gebleven. Daar is veel hulp bij nodig. Gelukkig zijn er bij 
onze club heel wat vrijwilligers actief. Als je het leuk vindt een bijdrage te leveren is er altijd 
een plekje voor je te vinden. 
 
Sportieve groeten en tot de volgende keer. 
 
Eppo  
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Van het secretariaat 
Het lijkt het bestuur een goed idee om via de nieuwsbrief relevante informatie 
van het secretariaat met de TVW-leden te delen. Hierbij moet gedacht worden 
aan wat er zoal besproken is tijdens de bestuursvergadering, wanneer de 
volgende bestuursvergadering is, wat is besloten binnen het bestuur, 
procedures, communicatiemiddelen etc. 
 
De laatste bestuursvergadering was 
dinsdag 6 september. Een belangrijk punt 
dat besproken is, is het rapport van het 
bestuurslid Wouter de Haan in zijn rol als 
commissiecommissaris. Daarbij kwam 
onder andere als punt naar voren dat het 
bestuur soms onzichtbaar is voor de 
verschillende commissies en TVW-leden. 
Om dit te verbeteren heeft het bestuur een 
WhatsApp groep aangemaakt om hiermee 
een direct communicatiekanaal met 
commissievoorzitters en commissieleden 
te faciliteren. In het verlengde daarvan 
zullen we in elke volgende nieuwsbrief het 

artikel ‘Van het Secretariaat’ opnemen om 
hiermee de TVW-leden te informeren.  
 

 

Wat verder tijdens de bestuursvergadering is besproken. 
Gezien de enorme te verwachtten prijsstijgingen van energie is voorgesteld om de gasboiler, 
in gebruik voor de warmwatervoorziening van de douches, en de heaters onder de 
overkapping uit te zetten. Er worden vraagtekens gezet betreffende de impact van deze 
maatregel in verhouding tot de totale energiekosten die immers grotendeels bepaald worden 
door de baanverlichting. Om een idee te geven zijn de totale energiekosten gemiddeld rond 
de €1000,-- per maand. Wim Bruyn gaat dit verder uitzoeken zodat het bestuur op basis van 
deze cijfers een definitief besluit kan nemen. 
 
Verder heeft het bestuur een traject opgestart om opnieuw te bezien wat de opties zijn met 
betrekking tot LED baanverlichting en de planning van het Project Guisweg. Zodra er meer 
bekend is laat het bestuur dit via de nieuwsbrief weten. 
 
De oefenkooi moet nog verder afgemaakt worden. Het is wel heel jammer maar de 
penningmeester heeft aangegeven dat de hiervoor benodigde financiën niet vrijgemaakt 
kunnen worden. We zoeken nog naar andere bronnen om deze klus toch te kunnen klaren. 
Ideeën vanuit de leden zijn natuurlijk welkom. 
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De parkcommissie heeft groen licht voor 
het investeren in een nieuwe bladblazer en 
een nieuwe AED. Deze investering stond al 
enige tijd in de steigers en kan nu 
gerealiseerd worden. Hoewel het toch 
weer een investering is, vindt het bestuur 
dat je op de gezondheid niet mag en kunt 
besparen. 
 
Wellicht is het niet ieder lid opgevallen 
maar er is al geruime tijd een discussie over 
de kleur van de sponsordoeken. Het 
bestuur heeft besloten dat nieuwe 
sponsordoeken de kleur groen krijgen.

De datum voor de volgende bestuursvergadering is woensdag 19 oktober. Als leden iets op de 
agenda willen plaatsen maak dit dan kenbaar aan het secretariaat via het mailadres 
secretaris@tvwestzijderveld.nl zodat dit ingepland kan worden. Zie verder de TVW-website 
voor de overige communicatiekanalen.
 

Project Guisweg 
Maandag 3 oktober is er weer een overleg met de projectgroep Guisweg. In de 
afgelopen periode is er ook in de lokale pers zo nu en dan aandacht aan dit 
project besteed. Er zijn inmiddels de nodige stappen gezet waar de besturen van 
TVW en KZTV over zullen worden bijgepraat.  
 
Het is al eerder tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt dat de ‘Zuidelijke 
variant’ een duidelijke voorkeur heeft en dit is nog steeds zo. Deze variant is nu verder 
uitgewerkt in een lijvig MER rapport dat is opgesteld door het adviesbureau Sweco. Wel lees 
je in dit rapport nog hier en daar uitstapjes naar de ‘Noordelijke variant’.  
 
De constante factor in het Project Guisweg is nog steeds dat TVW op enig moment moet 
verhuizen alleen weten we nog niet wanneer en hoe. Er valt ondermeer in het MER-rapport 
te lezen dat het project in principe realiseerbaar moet zijn voor 2027. 
 
Er zijn er in het rapport enkele schetsen gemaakt betreffende een nieuw te realiseren 
tennispark dat zal ontstaan na een fusie tussen TVW en KZTV zoals bijvoorbeeld onderstaand.
 
 

 

mailto:secretaris@tvwestzijderveld.nl
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Een ruim park met twaalf tennisbanen, 
twee padel banen en een nieuw clubhuis. 
Daarbij is de Wezelstraat omgelegd in 
oostelijke richting. Er wordt ook nog steeds 
gedacht aan twee aparte verenigingen 
zoals onderstaande schets laat zien. Wel is 
dit alternatief op dit moment minder ver 
uitgewerkt. Kortom we zijn als bestuur 
benieuwd wat we op de bijeenkomst te 
horen krijgen.

 
Het is in elk geval duidelijk dat het project 
Guisweg een blijvende rol speelt bij vooral 
investeringsbesluiten die het bestuur moet 
nemen. 
 
In de volgende nieuwsbrief zal het bestuur 
verslag doen van de bijeenkomst van 3 
oktober. Tot slot via deze video krijg je 
aanvullende informatie over de plannen 

Oit & Tois Toernooi 
 
Een traditie voor het Zaanse tennisleven dat eindelijk weer van start gaat op 22 oktober!  
 
Je tennist 3 partijen op verschillende Zaanse tennisverenigingen en tussendoor praat je na 
en verplaats je je naar de volgende club. Elke ronde duurt een uur. De eerste ronde start 's 
morgens. Na afloop is er een prijsuitreiking, een maaltijd en een feestavond op een van de 
verenigingen. Dus zoek een maatje en schrijf je in via deze link. Dus mis het niet! 
 
Tot slot, op deze dag heeft onze club ook mensen nodig die achter de wedstrijdtafel willen 
zitten. Wil jij dit doen laat het mij weten! Ook voor de bar en keuken zijn vrijwilligers nodig, 
Schrijf je in! Je kunt mij bereiken op 06-10829071 (Alide Jansen) 
 
Laten we er samen een mooie dag van maken  

https://youtu.be/Ie9joNVqvZQ
https://mijnknltb.toernooi.nl/
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WILDzijderveld 
Zaterdag 19 november organiseert onze vereniging weer het leukste 
herfsttoernooi van de omgeving, het Ambiance IJmond WILDzijderveld, een 
open invitatie dagtoernooi. Nadat je de hele dag heerlijk op de baan hebt 
getennist, volgt in de namiddag en avond een heerlijk diner. Je kunt kiezen uit 
Wild of Vega.   
 
De inschrijving is reeds geopend. Dus wil je dit niet missen schrijf je dan zo snel mogelijk in. 
De kosten bedragen €18,90 per persoon en kun je overmaken op NL50 INGB 0003 1349 36, 
onder vermelding van WILDzijderveld. Uiterste inschrijfdatum is 15 november! Vergeet niet 
aan te geven wat je speelsterkte is wanneer je je inschrijft! Je kunt je inschrijving sturen aan   
tvw.events@gmail.com. Maar pas op, we moeten wel waarschuwen dat: vol is vol! 
 
Het toernooi (en dus ook het tennissen) begint om 17:00. Tijdens de avond zullen de 
deelnemers afwisselend genieten van het tennissen en het dineren. Het hoogtepunt van de 
dag is tussen 21:00 en 22:00, het moment waarop niet alleen het dessert wordt 
uitgereikt maar ook de WILDzijderveldtroffee. Daarna neemt onze DJ de wildliefhebbers mee 
op sleeptouw naar de wilde dansvloer. 
 

mailto:tvw.events@gmail.com
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Van de trainers 
De Smeerpaal 

Misschien hebben jullie hem al zien staan? Wij hebben een smeerpaal met 
zonnebrand op onze vereniging staan. Deze staat er mede dankzij Guido van Dijk 
(vader van David).  
 
Jaarlijks komen er rond de 77.000 nieuwe 
huidkanker patiënten bij. Dit komt mede 
doordat de UV-straling van de zon 
gevaarlijk zijn. Alle beetjes preventie 
helpen. Wij (de trainers van D&W tennis) 
vergeten ook weleens te smeren als wij 
moeten tennissen. Op de baan ben je vaak 
te laat omdat je al zweet. Dit zien wij ook 
bij andere leden en lessers. De smeerpaal 
biedt hopelijk een oplossing voor onze 
leden. 
 
De smeerpaal staat op de route richting het 
clubgebouw. Zo kun jij je bij aankomst 
insmeren. Wij zullen de paal in de 
wintermaanden weghalen en rond eind 
maart 2023 weer neerzetten. 
 
Wilt u ook iets terug doen tegen 
huidkanker? Het is ook mogelijk om een 
navulling van de smeerpaal te sponsoren. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met 
trainer Wesley.  

 

Clubkampioenschappen 
Wat hebben wij enorm genoten van onze senioren en jeugdspelers! Een groter compliment 
dan jullie getoonde spel, enthousiasme en vooruitgang is er voor ons niet.  
D & W hebben het dit jaar met jeugdspelers in de heren dubbel opgenomen tegen de grote 
mannen! Finn & Stijn bedankt voor het spelen!! =) Waar D de titel clubkampioen dit jaar over 
heeft genomen van W, heeft W samen met Finn de dubbeltitel binnen weten te slepen! David 
was helaas afwezig door zijn buitenlandse stage van het CIOS in Duitsland. 
 
Een speciaal dankwoord aan Eppo en Remmy, zij hebben de kar voor de clubkampioen-
schappen weer getrokken. De clubkampioenschappen zouden in onze ogen nog breder mogen 
worden gedragen en hopelijk wordt het volgend jaar een groter en drukker bezet evenement. 
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David zijn buitenlandse stage 
Voor het eerst in mijn tennistrainer carrière ben ik naar het buitenland gegaan om tennis 
training te geven. Samen met 4 jongens uit mijn klas van het CIOS Haarlem kwamen wij na 9 
uur gaan rijden in het plaatsje Waldshut-Tiengen aan. Dit ligt vlak bij de grens van Zwitserland. 

  
Wij kwamen bij een trainer terecht die les geeft onder de naam HTO tennis. De trainer is een 
Nederlandse man maar gaf in het Duits les op de club. Wij kwamen aan op een donderdag en 
moesten maandag voor het eerst de week starten met een dagje 1 tot 7. Dit zijn tijden die wij 
hier in Nederland niet zo gauw zullen hebben als trainer. Het was de eerste dag na de zomer 
vakantie dat alle lessen weer begonnen waren. Daarom stond voor de eerste week het thema 
"vastheid" centraal en lekker veel ballen slaan.  
 
We liepen 2 om 2 met de trainer mee en kwamen dan aan de beurt om oefeningen voor te 
doen/ aan te spelen/ bedenken. Het was fijn dat deze man ook Nederlands kon want ons Duits 
was niet optimaal om hier ook tennisles te geven. Gelukkig vertaalde hij alles voor ons wat wij 
wilde aangeven aan de leerlingen.  
 
Verder in de week pakte wij steeds meer dingen op om in het Duits zelf tegen de leerlingen te 
zeggen. Naast dat wij veel op de baan hebben meegenomen moesten wij ook 2 weken voor 
onszelf zorgen. Wij zaten met ze 4-en in een appartement waarin we elke dag moesten koken 
maar ook de was moesten doen ect. Klinkt niet gek maar voor ons was het even wennen. De 
vrije tijd die wij hadden hebben we vooral besteed aan zelf trainen of tennis kijken. Ook 
hebben wij gegolft, gebowld en zijn wij lekker uiteten geweest.  
 
De 2de week was niet heel veel anders, behalve dat we wat meer zelf les konden geven. 
Daarnaast hebben we ook een hele bekende damestrainer, Eric van Harpen, bezocht. De beste 
man is al 72 jaar en traint al heel lang jonge meiden om ze naar de top te brengen. Dat is hem 
al een paar keer gelukt. Zo heeft hij 5 vrouwen naar de top 10 van de wereld gebracht. We 
mochten een les meekijken die Eric gaf aan een meisje van 12. Het was absurd hoe dat er aan 
toe gaat. Super harde slagen voor zo’n meisje, het voetenwerk, de vastheid, waanzinnig Alles 
wat zij sloeg was al zo goed voor haar leeftijd, Indrukwekkend om te zien. Daarna zijn we met 
Eric gaan lunchen en hebben we het onder andere gehad over hoe het is om in de 
tenniswereld te zitten en wat hij er voor heeft moeten doen. Ik kan jullie melden dat dit een 
enorm motiverend gesprek was voor ons 4-en.  
 
Na deze 2 weken zat het erop en zijn we huiswaarts gekeerd. De rit duurde wat langer dan de 
heen weg en zijn we 11,5 uur op 1 dag naar huis gereden. Maar dat kan de gave ervaring die 
we hebben op gedaan niet drukken.  
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Nieuwe lesseizoen 
Het nieuwe lesseizoen start in de week van 
24 oktober. Bijna alle groepen gaan door 
deze winter en hier en daar ontstaan er ook 
weer nieuwe lesgroepen. 
De schoolroosters na de zomer zorgen 
altijd voor wat extra wijzigingen, maar 
lijken toch ook weer opgelost. 
Doordat het nieuwe seizoen start na de 
najaarscompetitie zal aan het begin onze 
focus vooral liggen op de techniek, 
vervolgens werken wij in het nieuwe jaar 
met meer wedstrijdsituaties toe naar de 
voorjaarstoernooien en de voorjaars-
competitie. 
 

Wil jij nou ook graag een aantal extra 
lessen voor bepaalde slag(en) stuur dan 
gerust een berichtje naar ons. 

 

Van de Jeugdcommissie 
Clubkampioenschappen 2022 Senior & Junior 
Van 4 tot 11 september hebben we de clubkampioenschappen gespeeld. Weer een prachtige 
week met mooie wedstrijden op ons park. Veel animo in de categorieën 8 & 9. Hieronder de 
clubkampioenen van 2022. 
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Clubkampioenschappen 2022 Rood & Oranje 
Helaas hebben we de clubkampioenschappen voor de jongste jeugd niet tegelijkertijd kunnen 
spelen met de andere categorieën. Dit gaan we alsnog doen op zaterdag 8 oktober van 16.00 
- 18.00 uur. Je kan je hier nog voor opgeven.  
 
Deadline maandagavond 2 oktober. Via mailadres: jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com 
 

Najaarscompetitie 
De najaarscompetitie is gestart. Deze was gepland van 11 september tot en met 16 oktober. 
Helaas hebben we al een aantal regenachtige speeldagen gehad waardoor er wedstrijden zijn 
verplaatst. Wij proberen de website en baanreserveringen actueel te houden. Voor captains 
belangrijk om een inhaaldag/ tijd altijd vooraf af te stemmen met Brian Visser/ Remmy Drost. 
Voor leden die vrij willen spelen op de vrijdagavonden, zaterdag overdag & 's avonds, check 
vooraf even de beschikbaarheid.  
 

SAVE THE DATE 5 november 
Er staat een griezelige leuke Halloween party in de planning voor de jeugd van groep 8 en 
ouder. We zijn op zoek naar leden, ouders, sportieve en/ of creatieve mensen die willen 
helpen organiseren. Meld je voor 9 oktober aan als je wilt meedenken en meehelpen aan dit 
evenement, via mailadres: jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com 
 

 
 

Save the Date! 
Zaterdag 5 november om 19:00  

Locatie: T.V. Westzijderveld 
Voor een griezelig leuke 

avond 
voor de TVW jeugdleden vanaf 

groep 8!  

mailto:jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com
mailto:jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com
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Versterking gezocht voor de Jeugdcommissie 
De leukste commissie van de club is op zoek naar versterking! Helpende handen voor een 
specifieke activiteit of voor een vaste plek in onze denktank. We zijn een hele gezonde club 
met heel veel enthousiaste jeugdleden. Deze kids willen we graag behouden en een levendig 
clubgevoel meegeven. Vanuit de jeugdcommissie organiseren wij allerlei activiteiten door het 
jaar heen. Dit kost tijd qua creatief denkwerk, de voorbereiding en de uitvoering, maar is heel 
leuk om te doen! Vele handen maken licht werk. Er komen leuke evenementen aan in de 
komende weken/ maanden, maar dat kan alleen met extra hulp!  
Voor meer informatie en/ of opgeven kan je mij contacten: Remmy Drost 06-20021026 
of jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com 
 

Grote Club Actie 
Uiteraard doen wij met onze tennisvereniging weer mee dit jaar. De lotenboekjes zijn 
uitgedeeld door D&W tennis aan onze tenniskids. Zij gaan langs de deuren gaan buren, familie 
en vrienden om zoveel mogelijk loten te verkopen. Maar ook als er geen jeugdlid bij je 
langskomt, kunnen er TVW Grote Club Loten worden gekocht!

De loten kosten €3 waarvan €2,40 naar onze 
club gaat.  Zie hiernaast de QR code die 
gebruikt kan worden om digitaal een lot te 
kopen.  
Deze QR-code linkt naar: 
Steun TV Westzijderveld - Grote Clubactie.  
Op deze website vult de koper zelf zijn naam, 
adres, email en bankrekeningnummer in.  
 
Overige informatie b.v. over de prijzen is beschikbaar via www.clubactie.nl/lotenkopers/ 
Voor vragen stuur een email naar: jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com of spreek iemand van 
de Jeugdcommissie aan.  
 
 

  

En…, als competitieteam meedoen óf ken 
jij iemand met een eigen bedrijf die onze 
club wil sponsoren, dan kan er dit jaar ook 
een Superlot verkocht worden. Een 
Superlot vertegenwoordigt 50 reguliere 
loten en kost dus 150 euro. Dat betekent 
120 euro voor onze vereniging! Met elk 
verkocht superlot maakt onze club ook 
kans op het Grote Clubfeest t.w.v. 5.000 
euro. 

mailto:jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com
https://lot.clubactie.nl/lot/tv-westzijderveld/130216
http://www.clubactie.nl/lotenkopers/
mailto:jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com
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Het lot kan via eenmalige machtiging worden betaald. De koper ontvangt na aankoop 
een symbolisch Superlot, plus 50 loten.  
 
Als er concrete interesse is of je hebt hulp nodig bij de verkoop van een superlot, laat het ons 
weten: jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com 

Racketspecialist Edwin op Laver Cup London 
Zoals in de vorige nieuwsbrief heeft onze 
eigen Racketspecialist Edwin mede 
bijgedragen aan een succesvol toernooi 
tijdens Laver Cup in London. Het 
afscheidstoernooi van Rodger Federer, een 
tennislegende.  
Samen met andere specialisten staat Edwin 
met de legende op de foto. Naar aanleiding 
van het feit dat Edwin op de Laver Cup 
aanwezig was is er in het Parool een artikel 
verschenen van onder de titel 
Superstringer. Het artikel kun je via deze 
link lezen  

 

Mededelingen 
Opzeggen 
We merken dat voor leden die willen opzeggen het niet altijd helder is hoe dit proces werkt 
en welke afspraken er dan gelden. Hoewel we natuurlijk liever niet zien dat je opzegt, willen 
we het proces wel vergemakkelijken. Opzeggen kan op twee manieren; 

• Via een mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie@tvwestzijderveld.nl); of 

• Via de website middels het opzeggingsformulier. Dit formulier wordt na het invullen 
automatisch verstuurd aan de ledenadministratie 

 
Opzeggen moet tenminste vier weken voor het aflopen van het kalenderjaar gebeuren. Zeg je 
dus na 31 december op, dan blijf je nog een jaar lid van de vereniging. Bij tussentijdse 
opzegging kun je gebruik blijven maken van het park tot 31 december. De volledige contributie 
moet ook betaald worden. Een en ander is daarover vastgelegd in de statuten (artikel 6) van 
de vereniging en na te lezen op de website van de vereniging. 
 

mailto:jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com
https://www.parool.nl/ps/edwin-gruijs-uit-noord-bespant-de-rackets-van-tennissterren-als-djokovic-hoor-je-ting-dan-is-het-goed-plof-niet~bfdce7e2/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
mailto:ledenadministratie@tvwestzijderveld.nl


NIEUWSBRIEF TENNISVERENIGING WESTZIJDERVELD 

 
 

Oktober 2022   Pagina 12 van 12 

PV Atlantic Boules 
Zaterdag 17 september heeft PV Atlantic Boules voor de tennisverenigingen in haar omgeving 
een gezellig toernooitje petanque georganiseerd. Hiervoor heeft de vereniging kosten 
gemaakt op basis van het aantal inschrijvingen, evenals natuurlijk een indeling voor het spel 
zelf. Van onze vereniging hadden zich ook een aantal leden ingeschreven maar die zijn helaas 
zonder af-bericht weggebleven. Het kan natuurlijk voorkomen dat je door omstandigheden je 
afspraak niet kunt nakomen. Het was wel zo netjes en fatsoenlijk geweest voor de 
organiserende vereniging dat de leden die zich hadden ingeschreven zich hadden afgemeld.  
 

Nieuwe Bladzuiger 
Sinds donderdag 29 september is de 
vereniging een nieuwe bladzuiger rijker. De 
oude machine was ruimschoots 
afgeschreven en technisch niet meer in de 
beste staat. Met de nieuwe bladzuiger is de 
groundsman in staat om de velden zo goed 
als mogelijk te ontdoen van de gevallen 
herfstbladeren en andere op de baan 
liggende rotzooi.  

 
 

Agenda  

Wat Wanneer 

Volgende bestuursvergadering Woensdag 19 oktober 

Oit & Tois Toernooi Zaterdag 22 oktober 

Kopij volgende nieuwsbrief Woensdag 26 oktober 

Halloweenfeest voor jeugd van groep 8 en ouder Zaterdag 5 november 

Ambiance IJmond WILDZijderveld Zaterdag 19 november 

Pepernoten toernooi voor jonge jeugd en broertjes/zusjes Vrijdag 25 november 

Kerstgala Zaterdag 17 december 

2de generatie-toernooi Oliebollen toernooi Zaterdag 7 januari 
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