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De vorige nieuwsbrief is in mei verschenen en er is in de tussentijds weer genoeg gebeurd om voor 

de zomervakantie nog een nieuwsbrief uit te brengen. Het belangrijkste evenement voor onze 

vereniging is toch wel het  jaarlijkse (externe) Netpraettoernooi met op zondag 7 juli de finaledag. 

Het is hartverwarmend om te zien hoe de vele vrijwilligers ervoor zorgen dat: 

de wedstrijdindeling, wedstrijdleiding, inkoop kantine, barbezetting, versiering, de sponsors 

aanschrijven, banenonderhoud, jeu de boulestoernooi en alle andere 1000 dingen die georganiseerd 

moeten worden,  perfect worden geregeld.  

De voorjaarscompetitie is gespeeld en voor het najaar is er alweer ingeschreven. We hebben het 

luilaktoernooi/feestavond interne wintercompetitie gehad en kijken uit naar het interne 

zomertoernooi op 20 juli. Vergeet niet om je hiervoor in te schrijven.  

En niet te vergeten het Open Zaanse 35 plus toernooi van 18 tm 25 augustus, voor inschrijven 

www.toernooi.nl of kijk op onze website (https://www.tvzaanstadzuid.nl/) met een link naar de 

inschrijving.  

 

Netpraet 

Ook dit jaar vond op ons tennispark voor de 35e keer het Netpraet 

toernooi plaats. Traditiegetrouw in week 27 van 29-06 t/m 07-07-

2019. Ten opzichte van voorgaande jaren was de animo een stuk 

lager, vorig jaar nog 179 spelers en dit jaar kwamen we uit op 113. 

Ondanks het mindere aantal spelers is de commissie druk bezig 

geweest om alles ook dit jaar weer soepel te laten verlopen. 

Gezien het aantal wedstrijden hebben we besloten om ook dit jaar alleen gebruik te maken 
van een dagdeel in het voorweekend. 
We hadden in totaal 9 categorieën waarvan de 6 de hoogste categorie was. 
Net zoals voorgaande jaren werd ook dit jaar alles weer in poules gespeeld waardoor 
iedereen gegarandeerd was van tenminste 2 wedstrijden. 
Traditiegetrouw werd op de vrijdagavond de jeu de boules avond georganiseerd wat ook 
weer de nodige extra mensen op ons complex bij elkaar bracht, dit alles geregeld door Rein. 
De finale zondag werd afgesloten met 9 finales en nog 2 halve finales, waarbij in de HD6  het 
in de poule nog alle kanten op kon. Uiteindelijk na een partij van bijna 3 uur stapten als 
winnaar Peter Pals en Willem Schluter van de baan. 
Via deze weg wil ik graag alle vrijwilligers bedanken die hun steentje hebben bij gedragen 
tijdens het toernooi. 
Ook doen we nog een oproep om je in te schrijven voor het Open Zaanse 35+ toernooi dat  
van 18 tm 25 augustus wordt gehouden, de inschrijving is open en ook hier wordt alles weer 
in poules gespeeld.  
Graag zien we hier ook weer wat van de oude garde van weleer terug aangezien we 
verschillende categorieën per onderdeel hebben (meedoen is belangrijker dan winnen!!!!!!) 
Erwin Lengkeek 

http://www.toernooi.nl/


Uitslagen van de finales per poule 
 
GD8 17+  
1 Gerbrand Sijtsma+Marjolein Masereeuw T.V. De Gouw  
2 Michel Garcia+Merij Bannink T.V. Zaansport  
DD8 17+ 
1 Ina de Gier+Annemarie Krijt K.Z.T.V.  
2 Joan Hofmann+Annabelle Onrust Amerongse T.V./T.V. Westzijderveld  
HD8 17+  
1 Jan de Gram+Huib Middelhoven T.V. Zaanstad-Zuid  
2 Henk Hobbelink+Cees Plantinga T.V. Zaansport  
GD7 35+  
1 Walter van Bezooijen+Ellies van de Vooren T.V. Westzijderveld  
2 Erwin Lengkeek+Eva Zeller T.V. Zaanstad-Zuid  
DD7 35+  
1 Diana Bolhoven+Jitka Znamenackova S.V. T.O.B., afd. tennis  
2 Carola Koppedraaijer+Annelies van Wouden-De Waart A.T.C. Kadoelen  
HD7 35+  
1 R. Berkholst+Rob Chin T.V. Zaanstad-Zuid  
2 Walter van Bezooijen+Jeroen Homma T.V. Westzijderveld  
GD6 17+  
1 Remco Drost+Nikita Willems T.V. Zaanstad-Zuid  
2 Mark v/d Vooren+Achinta Nassy T.V. Westzijderveld/T.C. 't Twiske  
DD6 17+  
1 Chantal de Mug+Joke Preker T.C. 't Twiske  
2 Anja Gruys+Sandra Spieker-Dijkstra T.V. De Gouw  
HD6 17+  
1 Peter Pals+Willem Schluter T.V. Westzijderveld  
2 Dennis Binkhorst+Remco Drost T.V. Zaanstad-Zuid 

 

Sponsoren Netpraettoernooi 

Dankzij onze trouwe sponsors kunnen we weer terugkijken op een 

geweldig sfeervol Netpraettoernooi. 

Bedankt  

Sport2000, Bakker en Opmeer,Wouter de Graaf, 

Sha stucadoors,Solar Store,Travel Counsellors,Sturm,RDH, 

Stomerij Groen,Autoschade van Oudenaren, 

Fysio Michelle Schut,Schildersbedrijf Mauro van Rooijen, 

Kakes Waal, Kapper Ruud de Boer, Haarstudio Sabrina,  

Allure meubel en interieurbouw,Jan Bolhoeve en Coek Design . 

 Dankzij een leuk initiatief van onze kantinebeheerders Annemarie en 
Rino werden de chips en nootjes bij dit toernooi en bij het aanstaande 
35plus toernooi geschonken door Duijvis. En de bakproducten door 
Bakhuis. Hartelijk dank sponsoren. 

 



Pascal – Zuid college 

Leerlingen van Pascal Zuid maken kennis met tennis op ons complex 

Op vrijdag 5 juli gaf tennisleraar Jeroen Hoevenberg twee clinics voor ieder 20 leerlingen van het 

Pascal-Zuidcollege. Dankzij hun gymjuf en tevens zaanstad-zuidlid Fanny Doeves konden zij gebruik 

maken van ons tenniscomplex. De kinderen hebben het super gehad en waren enthousiast over het 

tennis. Helaas geen foto’s van de clinics, dat ligt tegenwoordig nogal gevoelig en dat respecteren wij 

natuurlijk. De leerlingen en juf Fanny bedankten Zaanstad-Zuid voor de gastvrijheid. 

 

Afscheid Rob Nieuwenhuijse 

 

 
Op 28 juni hebben enkele  oud- bestuursleden  
 ( Martin de Vries, Rein Zwart , Jan Bolhoeve en 
Katja en Pieter Borgers )op gepaste wijze , 
na ± 17 jaar afscheid genomen van  
Gre en Rob Nieuwenhuijse als schoonmakers van 
de kantine . 
Het was een gezellig bakje koffie met gebak en 
voor Gre een mooi boeket bloemen en voor Rob 
een paar flesjes wijn. 
 
 

Annemarie en Rino hebben aangeboden de schoonmaakwerkzaamheden van het totale 
kantinegebouw over te nemen. Het bestuur is erg blij dat dit op deze manier kan worden 
opgelost. 
Gre en Rob hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
 

 

Tennis(personeels)feestje van Wim Zantvoord.  

 

Eind mei heeft Wim Zantvoord voor zijn collega’s van PostNl een 

tennistoernooi georganiseerd. Na overleg met het bestuur 

konden zij gebruik maken van verschillende banen. Rino en 

Annemarie zorgden voor de hapjes en drankjes in de kantine en 

iedereen vond het een geslaagd evenement.  

Misschien ook een idee voor andere leden? 

 

 

 

 

 

 



KNLTB Voorjaarscompetitie 

Van april tot en met juni hebben zes TZZ-teams meegedaan met de KNLTB Voorjaarscompetitie. 
Helaas konden we geen kampioenen huldigen, in de wintercompetitie hadden we er nog twee! Het 
team van Coby Uitendaal was lang in de race voor het kampioenschap. De beslissing viel pas in de 
laatste ronde. Uit op het gravel van Ouderkerk aan de Amstel, bleek laatstgenoemde het sterkst. 
Desalniettemin een verdiende tweede plaats voor Coby en haar team. 

Op 14 september begint de Najaarscompetitie. Er zijn door de competitieleider (er is er maar één bij 
TZZ!!) vijf teams ingeschreven. Eén meer dan vorig jaar. De competitie vindt plaats in september en 
oktober. De teams van Wim Zantvoord en Huib Middelhoven werden verleden jaar beide tweede, 
kijken of zij nu kampioen kunnen worden! 

Tot slot het is belangrijk dat alle competitiewedstrijden 
worden gespeeld. Als bij het invullen van de uitslagen blijkt dat 
een team niet is komen opdagen, dan legt de KNLTB 
automatisch een boete van 90 euro op.  

Helaas heeft TZZ een boete gekregen. We gaan deze boete bij het desbetreffende team terughalen 
dus wees hier svp alert op! Wil je competitie spelen of wil je je opgeven als invaller voor de teams? 
Meld je dan aan bij René Evers, onze wedstrijdleider; email r.w.evers@chello.nl 

 

Update promotiecommissie!  

 

Zoals bekend zijn Jurgen Hajema en Henk Cobelens 
drukdoende om te komen tot de oprichting van een 
nieuwe commissie die alle promotiezaken bij TZZ in 
goede banen moet gaan leiden.  

Inmiddels is daarvoor een aantal mensen benaderd 
zoals Erik Eikens, Nikita Willems en Femke de 
Boorder. Binnenkort komen zij bij elkaar om te 
kijken hoe de promotionele activiteiten bij TZZ 
geregeld kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:r.w.evers@chello.nl


Club-van-100  

Club van 100 groeit, maar nog steeds op zoek naar nieuwe leden!  

De onlangs opgerichte Club-van-100, een hulpfonds dat TZZ 
een warm (financieel) hart toedraagt, groeit gelukkig nog 
steeds. Wegens het steeds vaker afhaken van sponsoren, 
kampt ook TZZ met dalende inkomsten waardoor de financiën 
zwaar onder druk komen te staan.  

De Club-van-100 bestaat uit enthousiaste leden maar ook 
niet-leden, die TZZ graag dat extra steuntje in de rug willen 
geven door jaarlijks €100,00 te storten in het hulpfonds.  

Het begin is er, maar we zijn nog lang niet tevreden. Het 
zaterdag mixteam heeft zich gezamenlijk opgegeven als lid, 
dat betekent slechts € 20,- euro per persoon per jaar. Een leuk 
initiatief dat zeker navolging verdient.  

Meld je aan bij Jurgen Hajema (06 51 99 86 33) of bij Henk Cobelens (06 54 65 55 50)  

 

Nieuws over sportpark Vijfhoekpark in NHD 

Onlangs stond er een bericht in het Noordhollands Dagblad dat de gemeente Zaanstad een 
of meerdere velden van het voormalige Zilvermeeuwen heeft aangewezen als locatie voor 
tijdelijke woningbouw. Deze velden zijn een van de drie locaties voor tijdelijke woningbouw 
in Zaanstad. Het voordeel van tijdelijke woningbouw is dat het sneller gerealiseerd kan 
worden. Toch is dit pas een eerste aanzet en gaat het zeker nog jaren duren voor het 
gerealiseerd kan worden, als het plan al niet voortijdig strandt. De tijdelijke woningbouw zou 
voor jongeren en starters kunnen zijn. 

 

Zaanse tennisverenigingsavond dinsdag 18 juni 

Op verzoek van sportwethouder Gerard Slegers, sportbedrijf Zaanstad en de KNLTB kwamen 
vertegenwoordigers van de Zaanse tennisverenigingen op 18 juni bijeen in Sporthal 
Zaandam/Zuid. Het doel was onderlinge samenwerking en een gezamenlijke aanpak voor de 
toekomst. De knelpunten bij bijna alle verenigingen zijn teruglopend ledental, te weinig 
vrijwilligers en weinig aanwas van jeugd. Het kader maar ook de leden vergrijzen bij de 
meeste verenigingen nogal snel en dat baart zorgen. De wethouder wil graag dat 
verenigingen gaan samenwerken bij bijvoorbeeld het werven van leden, dit kan door 
bijvoorbeeld gezamenlijk grote tennisevenementen te organiseren. De wethouder wil gaan 
bekijken hoe hij de tennisverenigingen met subsidies voor bijvoorbeeld onderhoud en 
vervanging meer kan ondersteunen. Mogelijk komen er ook gemeentelijke 
clubondersteuners die meerdere verenigingen kunnen ondersteunen. Wordt vervolgd. 



Veilig sportklimaat Zaanstad 

De gemeente, de GGD en het sportbedrijf streven naar een veilig sportklimaat in Zaanstad. 
Er is daartoe een centraal meldpunt ingericht met professionals. Dit omdat vrijwilligers bij 
sportverenigingen meestal niet zijn opgeleid om meldingen van misbruik of ongewenst 
gedrag te begeleiden. 

 Bij GGD Zaanstreek kan men terecht bij een onafhankelijk 
vertrouwenspersoon. Onder ongewenst gedrag wordt 
verstaan: ongewenste intimidatie, pesten, lhbti´ers die 
zich niet geaccepteerd voelen, discriminatie, ongewenst 
gedrag van ouders langs de lijn en problemen bij de 
arbitrage. 

Meldpunt GGD per email veiligsportklimaatzaanstad@ggdzw.nl of telefonisch 075 6518380. 
Voor meer info www.ggdzw.nl/meldpuntveiligsportklimaat 

Agenda 

Zomeravondtoernooi op zaterdag 20 juli. Vergeet niet om je hiervoor nog in te schrijven bij 

h.v.bemmelen@chello.nl.  

Meld je aan voor het Open Zaanse 35 plus toernooi bij Zaanstad-Zuid van 18 tm 25 augustus, voor 

inschrijven www.toernooi.nl  en/of website https://www.tvzaanstadzuid.nl 

Veel tennisplezier met een stralende zon !! 

De communicatie commissie  
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