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In deze extra editie van de nieuwsbrief vinden jullie een sfeerimpressie van het Tropical 
TopSpin Senioren Toernooi en het Kremers Hypotheken TopSpin Jeugdtoernooi. 
Uiteraard nog aangevuld met nieuws van de vereniging. De volgende normale editie van 
de nieuwsbrief verschijnt weer begin september. 

Van het bestuur 
Het bestuur is heel blij met de voorbije 
edities van het Tropical TopSpin Senioren 
Toernooi en het Kremers Hypotheken 
TopSpin Jeugd Toernooi. Beide 
evenementen zijn bijzonder geslaagd 
dankzij alle vrijwilligers die hebben 
meegeholpen beide toernooien tot een 
succes te maken. En gelukkig voor alle 
spelers en de organiserende commissies 
heeft het weer ook zijn positieve bijdrage 
geleverd. Vanuit het bestuur willen wij alle 
vrijwilligers hartelijk danken voor de inzet 
en de bijdrage aan twee zeer succesvolle 
toernooien. 
 

Tropisch toernooi 
Wat was het warm de vierde week van juni! Ook dit jaar was het thema "Tropisch" voor het 
Topspin Toernooi weer goed gekozen. De zon deed goed z'n best, en hoe! Regelmatig moesten 
er emmertjes gevuld worden met verkoelend water voor langs de baan. En werden de bidons 
opnieuw gevuld met koud water. 
Helaas kregen we zaterdagavond toch ook nog een tropische bui te verwerken waardoor een 
3-tal wedstrijden naar de volgende dag moesten worden verplaatst. 
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En wat werd er fantastisch getennist! Menig tennisduel resulteerde in een driesetter, en dat 
hadden we van tevoren niet verwacht. Hierdoor gingen de wedstrijden af en toe tot wel erg 
laat door...  

 
 
Het eetfestijn op de zaterdag van het finaleweekend was een groot succes. Van de door Jake 
en zijn kookteam gemaakte Pokebowl en aarbeien met slagroom toe werd volop genoten. En 
er werd op menig toernooi later in de maand nog over nagepraat. 
 
Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers uit de verschillende commissies, de vrijwilligers achter 
de wedstrijdtafel, de barvrijwilligers, de spelers en het (overwegend) mooie weer was het 
Topspin Toernooi ook dit jaar weer een groot succes. 
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Speciale dank gaat ook uit naar onze sponsors: Racketspecialis Edwin, Gall&Gall, de 
Partycorner, Fysiotherapie KZ, Siem Heinis, Kippie, D&W tennis, Ambiance, Krijt Moester, 
Mars Hoveniers en Marcel van Huis. 
 

Kremers Hypotheken Topspin jeugdtoernooi 2022 

Van 2 tot en 9 juli is er op ons park weer 
een open jeugdtoernooi gespeeld. 95 
kinderen hebben deze week hun 
wedstrijdjes gespeeld. In het voorweekend 
gestart met het toppertjes toernooi voor 
de jongste jeugd in rood en oranje.  
 
En de hele week lekkere dingen bij de bar 
via een strippenkaart. Verse ballen gehakt 
uit de keuken van Eppo. Een warming up en 
een tennis clinic onder supervisie van D&W 
trainers.  
 
En afgesloten op zaterdag met spannende 
finale wedstrijden en een heerlijke BBQ 
o.l.v. Jake. Het was weer een ouderwets 
gezellige en sportieve tennisweek op ons 
park!  

  



NIEUWSBRIEF TENNISVERENIGING WESTZIJDERVELD 

 
 

Juni 2022   Pagina 4 van 6 

Jeu de Boules 
Op zaterdag 17 september organiseert KZTV in samenwerking met onze buren van Atlantic 
Boules een jeu de boules evenement Als je het leuk lijkt om een keer jeu de boules te spelen 
is dit een mooie manier enerzijds in contact te komen met deze sport en anderzijds kennis te 
maken met leden van KZTV en Atlantic Boules.  
De evenementencommissie zal zorgen dat er een inschrijflijst komt in ons clubhuis. Kosten zijn 
€ 4,00 per persoon en daarbij inbegrepen zit een drankje en een broodje. Let op: er is geen 
pin aanwezig bij Atlantic Boules, dus als je wilt deelnemen zorg dan dat je contact geld mee 
neemt. Tot slot, boules zijn aanwezig.

Evenementencommissie 
Zoals wellicht bekend heeft de vereniging een eigen evenementencommissie. Deze commissie 
bestaat uit Chris Schubel, Yalcin en Jake. Een van de wapenfeiten van deze commissie is het 
Rackettrekken Special evenement. Normaliter is er op de dinsdagavond al een rackettrek 
evenement waarbij je als (nieuw) lid op een leuke manier met elkaar in contact komt en lekker 
tegen elkaar kunt tennissen. Het rackettrek special evenement is een meer aangeklede vorm 
Mocht je graag een keer willen deelnemen aan dit evenement, meld je dan aan bij Chris of 
Yalcin of houdt de agenda op de website in de gaten.
 

Clubkampioenschappen 2022. 
De eerste inschrijvingen zijn binnen voor 
de clubkampioenschappen van dit jaar. 
 
Van 3 t/m 10 september wordt er weer 
gestreden in 40 onderdelen. Je kunt je dus 
opgeven via mijn knltb. Maar het kan ook 
simpeler. Klik dan hier. 
Als dat niet werkt kun je het vinden via 
toernooi.nl onder het onderwerp 
Westzijderveld Clubkampioenschappen 
2022  
 
Zoek een maatje om samen te dubbelen of 
mixen of probeer het in het enkelspel. 
Misschien goed om die extra vakantie 
kilootjes er weer af te trainen of om weer 
superfit aan de najaarscompetitie te 
beginnen.  

Het toernooi telt niet mee voor je rating, 
dus je hoeft geen stress te hebben.  
Regel het nog voor je vakantie, want het 
start al snel. 
 

 
 
 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/4FE9AD13-A179-419D-BC75-3DDF7B574412
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Vrienden van TVW 
Zoals jullie weten bestaat binnen onze 
vereniging de club van “Vrienden van 
TVW”. Met een bedrag naar keuze van €15, 
€25 of €35 per jaar kan de vereniging 
gesponsord worden en met deze bijdragen 
worden zaken aangeschaft of mede 
gefinancierd die aan alle leden van onze 
vereniging ten goede komen. 
De werkgroep van "Vrienden van" bestaat 
uit Sandra Bruijn en Joke Hofstra. Samen 
met de ledenadministratie hebben zij de 
lijst van vrienden doorgenomen en aan de 
hand hiervan is nu daadwerkelijk het 
Sponsorbord in het clubhuis up to date 
gemaakt. De club "Vrienden van TVW" 
bestaat nu uit 90 sponsoren waarvoor 
dank!  

 

Leuk zou het zijn om dit jaar de club van 100 te bereiken! 
Wanneer wij per ongeluk toch een Vriend hebben gemist/gewist en je naam staat niet meer 
op het bord, laat het even weten. 
 
Opgeven als "Vriend van" kan via het formulier op de site en komt bij de Ledenadministratie 
terecht. Een losse mail kan natuurlijk ook nog altijd. Namens Sandra Joke en Evelien hartelijk 
dank voor jullie bijdrage aan de Vrienden van TVW. 

Tot slot nog enkele belangrijke mededelingen 

De parkcommissie merkt op dat er enige 
tijd twee fietsen bij de ingang van ons park 
staan achter de grijze container. Van wie 
zijn deze fietsen? Graag een snelle reactie 
aan parkcie@tvwestzijderveld.nl  

 

mailto:parkcie@tvwestzijderveld.nl
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Denk nog eens aan onze eerdere oproep in voorgaande nieuwsbrieven over Club is Koning bij de 
Vomar. Tot op heden hebben we hier als vereniging helaas nog niet financieel van kunnen 
profiteren. 
 
In de nieuwsbrief van juni informeerde wij jullie over een wijziging in de parkcommissie. In die 
nieuwsbrief hebben Henk Groot, Walter van Bezooijen en Anke Patrick zich voorgesteld. Bij dat 
voorstelrondje hadden we ook enkele foto’s gepland die niet zijn meegegaan in de juni-versie 
van de nieuwsbrief. Het is toch prettig voor de leden die Henk, Walter en Anke niet zo goed 
kennen, een gezicht bij de namen kan plaatsen. 
 

  
Van links naar rechts Henk, Anke en Walter

 
Kopij volgende nieuwsbrief (september) graag aanleveren uiterlijk 18 augustus! 
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