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Gewaardeerde medetennissers, 

Na een aantal coronamails ligt er dan nu een gewone nieuwsbrief voor jullie. De eerste 
nieuwsbrief pas in 2020, dus dat geeft wel aan dat we in een turbulent en bijzonder jaar 
leven.  
In een van de mooiste lentes ooit moesten we toezien dat de banen er blakend in de zon 
bijlagen terwijl we er niet op mochten spelen. Gelukkig kunnen we nu al weer enige weken 
tennissen. Weliswaar is de kantine nog gesloten, maar ook hier is het vooruitzicht dat dat 
niet lang meer zal duren.  
Dit was natuurlijk niet allemaal voor niets. Onze vereniging telt een meerderheid aan leden 

die tot de risicogroep behoren en daarmee was het belang voor ons om ons te voegen in de 

maatregelen groot en de opoffering draaglijk. Voor zover ik weet zijn er onder de leden van 

onze club gelukkig geen corona slachtoffers gevallen. Laten we hopen dat een tweede golf 

ziektegevallen niet komt, en laat dat ook een aansporing zijn om alle maatregelen die nog 

van kracht zijn te respecteren.Het bestuur was tijdens de lockdown niet locked down. We 

hebben een aantal keer vergaderd middels Zoom, Whatsapp en Jitsi. Soms zonder beeld, 

soms middels geluid via een extra telefoonverbinding, soms met de huiselijke geluiden 

dwars door de gesprekken heen. Dat was nodig vanwege de coronarichtlijnen, -protocollen 

en gemeentelijke acties die elkaar soms onverwacht snel opvolgden. Maar het was ook 

nodig omdat de vereniging aandacht vraagt ook als we tijdelijk niet spelen.Allereerst 

natuurlijk wat de financiën betreft daarover wordt verderop in deze nieuwsbrief iets verteld. 

Maar ook andere zaken zijn aan de orde geweest: nieuwe leden (gelukkig!), tennislessen, 

zaken rond de kantine (o.m. de uitverkoop van de voorraden), overleg met de andere 

tennisverenigingen, overleg met de gemeente (helaas komt de 5G mast definitief te staan op 

het kleine veldje tussen ons en korfbalclub), de bestuurlijke agenda voor het verdere jaar, 

etc. We hebben afgesproken in de eerste week van juli voor het eerst weer in levende lijve 

te vergaderen in plaats van via internet. Dat is een hele opluchting. 

 Niet alleen het bestuur is actief geweest, ook de diverse commissies hebben niet 
stilgezeten: baanonderhoud, parkbeheer, kantine, communicatie, toernooien (de 
wintercompetitie is in maart een stille dood gestorven, helaas geen Netpraet dit jaar), 
iedereen heeft met alle beperkingen die golden een flinke steen bijgedragen. Super.  
Tot slot wil ik alle leden bedanken voor het respecteren van alle coronaregels de laatste 

maanden. Soms waren die zo betuttelend dat er wat gemor ontstond, maar uiteindelijk zijn 

we er tot nu toe heel goed in geslaagd dit alles inderdaad op een intelligente manier te 

ondergaan. We gaan er van uit dat we de tweede helft van het jaar langzamerhand weer 

terug gaan naar normaal met toernooien, biertjes en gezellige nazit. En als velen inderdaad 

niet op vakantie gaan deze zomer kon het nog wel eens druk worden op het park. 

Sjoerd Jans (vrz) 



Welkom aan 14 nieuwe leden 

 
Ondanks de coronacrisis, waardoor we bijvoorbeeld geen Open Dag konden organiseren, 
hebben we in de afgelopen maanden toch 14 nieuwe leden mogen verwelkomen.  
Het zijn: 
                                                   Dennis Versluis,Tessa Elferink, Daan Sombroek,  

    Marshall Dangelo, Mohammed Razabsekh, Dan Hornery,  
         Carl Boshouwer, Vrony de Lijster, Jim Raterman,  

Michael Ratelman, Guido van Erkelens,  
              Daniëlle Jansen , Shaquil Kromopawiro en 
           Marcel Kisoeteari. 

 
  De meesten van de nieuwe leden zijn al begonnen aan de 
gratis tennislessen die bij het welkomstabonnement horen. 

Hartelijk welkom nieuwe leden, we hopen dat jullie je snel thuis zult voelen bij TZZ.  Kom 
maar veel vrij tennissen op ons complex, dan leer je gauw genoeg meer leden kennen.  
In het informatieboekje dat aan jullie is uitgereikt en wat in de kantine in de informatiebak 
ligt. Op onze website staat meer informatie over de vaste tossmomenten,  
(zie op www.tvzaanstadzuid.nl kopje TVZaanstad Zuid de pagina “Vrij spelen”)  
Dit zijn de momenten waarop je met anderen kunt spelen. Even van tevoren een baan 
afhangen via de Knltb app, maar er is bijna altijd plek.  
Zie ook op onze website hoe je de app kunt downloaden. 
Wil je uitleg over het gebruik? bel Marc Brouwer 06 14876218 
Zodra ze georganiseerd mogen worden hopen we dat jullie ook mee gaan doen aan onze 
interne toernooien: in september de clubkampioenschappen en in de zomermaanden een 
intern toernooi. Zie verderop in deze nieuwsbrief. 
Veel tennisplezier gewenst en een fijne tijd bij TZZ. 

 

Even voorstellen: tennislerares Jennifer Schaft 

Omdat onze vaste tennisleraar Kyle Harrems het erg druk heeft 

met zijn tennislessen in Amsterdam en Westzaan, helpt Jennifer 

hem met het geven van lessen. Ze geeft onder andere de 

welkomstlessen aan onze nieuwe leden op maandag- en 

vrijdagavond.  

Als je tennisles wilt kun je contact opnemen met Kyle Harrems  
tel 06-21181152. Het lesseizoen is weliswaar al begonnen maar 
misschien kun je na de zomer wel ingepast worden. Kijk op de 
website voor meer informatie.  

 

 

 

 

 
 

http://www.tvzaanstadzuid.nl/


Financiën in coronatijd  

De penningmeester; Mark Huft heeft uitgerekend dat 

we financieel niet erg te lijden hebben onder de 

coronacrisis. Er zijn weliswaar geen inkomsten van 

toernooien en van de kantine, maar daartegenover 

staan ook weinig uitgaven.   

De leden van de club van 100 hebben ook al weer 

keurig hun bijdrage betaald, waarvoor hartelijke dank. 

De sponsoren krijgen binnenkort weer een bericht met 

de vraag of ze ons nog steeds willen steunen. Verheugend is het dat onze grootste sponsor;  

de firma Sturm (weg- en waterbouw)weer voor drie jaar heeft toegezegd om ons met een 

flink bedrag te steunen.  

Zorgelijk is wel dat in vergelijking met andere jaren relatief veel leden hun contributie nog 

niet hebben betaald. Binnenkort krijgen deze ongeveer 12 leden een derde! aanmaning met 

het dringende verzoek om vooral snel hun contributie over te maken. 12 leden die niet 

betalen is voor de club ongeveer € 1500,- aan inkomsten minder en die hebben we hard 

nodig om onze begroting rond te krijgen.  

Aan onderhoud geven we noodgedwongen in deze onzekere tijden niet veel geld uit; de 

geplande vervanging van de paden langs en tussen de banen is door de corona even 

uitgesteld. Er kon immers niet fysiek met de uitvoerder op het park gekeken worden om het 

werk op te nemen en om afspraken te maken. Pieter en Huub hebben onlangs wel nieuwe 

netten  op de tennisbanen gehangen. Speelt een stuk beter,  een hele verbetering. 

Op de ledenvergadering van 4 maart j.l bleek dat er financieel nog wat zaken op een rijtje 

moesten  worden gezet. Mark Huft heeft een gesprek met oud penningmeester Rein Zwart 

gehad om hun cijfers nog eens te vergelijken. Zodra daar meer duidelijkheid  over is kan de 

jaarrekening definitief opgemaakt worden en kan de kascommissie bij elkaar geroepen 

worden. Deze kascommissie kan dan hopelijk de jaarstukken goedkeuren en het bestuur 

décharge verlenen. Zoals beloofd komt er dan na de zomer een ledenvergadering waar 

vooral de financiën worden doorgesproken en waar de leden hopelijk de financiële stukken 

kunnen goedkeuren. 

 

 

 

 

 

 

 



Najaarscompetitie in coronatijd;  

terugblik op de wintercompetitie 

In het weekend van 7 en 8 maart zijn de laatste wedstrijden 
 van de wintercompetitie gespeeld.  
Door het slechte weer in januari en februari (wie weet dit nog?) moesten er veel wedstrijden 
worden uitgesteld. Gelukkig konden we de competitie wel afmaken. Dit keer deden er drie 
teams mee (in 2019: vijf). Helaas mochten we dit keer geen kampioenen huldigen. 
De voorjaarscompetitie stond in de startblokken. Helaas kwam er van uitstel, afstel. Hoewel 
de KNLTB het over verplaatsen van de voorjaarscompetitie heeft, wordt er helemaal niets 
verplaatst, wel wordt het aanbod uitgebreid voor de speelsterkte 1-4. 
Wel kun je natuurlijk meedoen aan de najaarscompetitie (12/13 september – 24/25 
oktober), officieel KNLTB Competitie 2020. Je moet je hiervoor als team wel inschrijven bij 
mij rene evers, de wedstrijdleider. Ik zal de mij bekende aanvoerders hiervoor separaat 
uitnodigen. 
Zoals bekend mogen er in Nederland tot 1 september geen evenementen worden 
georganiseerd. De competitie is ook een evenement. Het is nog niet duidelijk onder welke 
voorwaarden de competitie kan doorgaan. Anderhalve meter afstand houden, lijkt mij dan 
ook nog van toepassing te zijn. Een gezellige voor- en nazit lijkt mij ook nog ingewikkeld. 
Zeker het gezamenlijk nuttigen van gebak en bittergarnituur. Denk er aan dat bij de 
uitwedstrijden er niet meer dan twee personen in één auto mogen zitten, tenzij het 
gezinsleden zijn. De KNLTB heeft wel besloten om de avondcompetitie op tijd te spelen. 
Bijvoorbeeld eerste wedstrijd om 19 uur en de tweede om 21 uur. De wedstrijden duren één 
uur, er wordt doorgeteld en als de bel gaat: stoppen en het punt niet uitspelen! Een gelijke 
stand van bijvoorbeeld 9-9 is mogelijk. 
 

de technische commissie 

 

 

Kantine onder voorwaarden! open per 1 juli.  

Goed nieuws: de kantine mag waarschijnlijk per 1 juli weer open, maar wel onder strenge 
coronavoorwaarden. De voorwaarden zijn net zo strikt als in de horeca. De volgende regels 
gelden ook voor het terras. 
* Houdt altijd 1,5 meter afstand. De tafeltjes  worden binnen en buiten op die afstand van 
elkaar gezet. 
*  Als alle stoelen en tafeltjes bezet zijn is het dus vol en mag er niemand meer in de kantine 
en op het terras plaatsnemen. 
* Er zijn zowel binnen als buiten alleen zitplaatsen, geen staanplaatsen. De barkrukken 
worden ook weggehaald. 
* Was je handen vaak.  
* Gebruik zoveel mogelijk de desinfecteergel. 
* Reinig de tafeltjes en andere oppervlakken regelmatig 
*Voor de goede orde, na 1 juli of zoveel eerder als mogelijk, is toiletgebruik weer mogelijk 
en ook de lichten van de banen kunnen weer bediend worden. 
 



 

     Zomeravond tennis 
 
 
 
 
 
 
Helaas mogen we nog geen grote toernooien (in/extern) organiseren. 
Daarom hebben het volgende bedacht om toch wat meer met elkaar te spelen. 
Zeker ook voor onze nw leden om met mede TZZ_ers kennis te maken. 
 
In de de maanden juli en augustus willen we 1 a 2 avonden p.week wedstrijden organiseren. 
De dinsdag en donderdag avond – in principe start do 2 juli 19:30 
Ongeveer als de wintercompetitie maar dan zonder de competitie... 
Iedereen nodigen we uit om zich op te geven. 
Je wordt ingedeeld naar sterkte en we spelen mix of dubbel (naar gelang het aanbod) 
Zijn geen extra kosten aan verbonden. 
 
We hopen op gezellige avonden met na afloop een drankje. 
Uiteraard met inachtneming vd Rivm regels. 
 
Je kunt je individueel of per koppel opgeven via de mail of een telefoontje... 
activiteiten@tvzaanstadzuid.nl of tel.nr.: 06 14263343 (huub v. bemmelen) 
 
Graag je naam - emai adres -speelsterkte- en eventueel verhinder data. 
Wij zorgen dat er gereserveerd wordt daar krijg je een bevestiging van. 
 
We hopen op een grote opkomst... 
 
De activiteiten commissie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:activiteiten@tvzaanstadzuid.nl


 

Coronamaatregelen voor tennissen blijven van kracht 

*Voorlopig blijft het verplicht om vanuit huis via de knltb app de banen af te hangen (te           

reserveren). 

* Houdt ook tijdens het spelen 1.5 meter afstand. 

* Desinfecteer voor en na het spelen je handen en andere materialen. 

 

 

Nog 92 nieuwe pasjes uit te geven  

Katja Burgers heeft nog steeds 92 nieuwe pasjes. Door de coronacrisis kwam er abrupt een 

eind aan het uitdelen van deze pasjes. Met de oude pasjes kunnen overigens de poort en de 

kantine(ook na 1 juli) nog steeds geopend worden. Katja Borgers, Marc Brouwer en Rob van 

den Berg bekijken nog of deze pasjes alsnog uitgedeeld gaan worden. 

 

 

Inbraak  

Enkele weken geleden op een zondagmiddag in april is er om half twee ‘s middags op 

klaarlichte dag ingebroken in onze kantine. De dieven hebben weliswaar niet veel buit 

gemaakt, maar wel veel vernielingen aangericht. De ruit van de terrasdeur was ingeslagen, 

koffieautomaat onherstelbaar vernield, kassa vernield en de sloten van de koelkasten waren 

opengebroken. Jan Bolhoeve heeft erg veel werk verzet om alles te regelen met de 

verzekering en ook om spullen zoveel mogelijk te laten repareren. We zijn ieder geval 500,- 

aan eigen risico kwijt en we moeten waarschijnlijk een nieuwe koffieautomaat aanschaffen. 

 

 

Oproep om hek goed te sluiten 

Het is de afgelopen tijd in ieder geval twee keer gebeurd dat het hek van ons complex niet 

(goed) dichtgetrokken was. Hierbij nogmaals de oproep om goed te checken of, als  je als 

laatste weggaat,  alle apparaten in de keuken uit zijn, alles is opgeruimd en afgewassen en 

om het hek van het tennispark GOED te sluiten.  

 

 

 



 

 

Bizar voorval 

Enkele weken geleden had het niet goed afgesloten zijn  
van het hek wel heel bizarre gevolgen.  
Een Engels sprekende mevrouw belde naar Marianne van den Berg 
met de vraag of iemand haar uit het tennispark kon vrijlaten……..  
 

Wat bleek?  

 Ze was op zoek naar een tennisvereniging en kon via het niet goed afgesloten hek naar 

binnen.  Ze ging naar binnen in de hoop dat er iemand zou zijn die haar iets meer informatie 

kon geven over TZZ. Toen zij eenmaal binnen was, is het hek in het slot gevallen en kon zij er 

niet meer uit. Vervolgens vond ze met haar mobiel onze website met het nummer van de 

secretaris en vroeg om weer buitengelaten te worden. Gelukkig was Huub van Bemmelen 

die redelijk dichtbij woont, bereid om haar te bevrijden uit haar benarde situatie. 

 

 

Fijne vakantie 

We wensen alle leden en vrijwilligers van TZZ een fijne zomer en ook een fijne vakantie. Ook 

als je niet weg kunt deze vakantiemaanden door de beperkende maatregelen, dan kun je nu 

gelukkig wel weer heerlijk tennissen. Doe vooral mee met het zomertoernooi. Geniet van 

het tennissen nu het weer kan en wees blij dat je dankzij een meerderheid van de mensen 

die zich aan de maatregelen houdt,  jijzelf ook in volle gezondheid kunt genieten van het 

tennissen. 

 

 

De communicatie commissie 

 

 


