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In deze nieuwsbrief vindt u uiteraard informatie van het bestuur, lees je informatie over 
het 37ste TopSpin toernooi, doen we nogmaals een beroep op de (verplichte) 
bardiensten en andere relevante informatie. 

Van het bestuur 
Sinds de laatste Algemene Leden-
vergadering van afgelopen april is er een 
einde gekomen aan de interim-bestuur 
situatie die toch iets meer dan 3 jaar heeft 
geduurd. We hebben nu weer een volledig 
en officieel bestuur en daar zijn we erg blij 
mee. 
 
Ton Ruys, die deze periode acteerde als 
interim-voorzitter, heeft zijn taken kunnen 
overdragen aan Eppo Janssen, nu dus onze 
nieuwe voorzitter. 
 
We zijn Ton dankbaar dat hij gedurende deze tijd de taak als voorzitter op zich heeft genomen. 
Daarnaast vervult Marc Weijkamp de functie van penningmeester en Wim Bruyn de functie 
van secretaris. 
Verder zijn toegetreden als bestuurslid Wouter de Haan, Remmy Drost en Ralf van Hal. Remmy 
en Ralf zijn bovendien respectievelijk voorzitter jeugdcommissie en voorzitter barcommissie. 
 
Op 11 mei heeft de eerste bestuursvergadering met het nieuwe bestuur plaatsgevonden. Op 
de TVW-website staan alle contactgegevens over het bestuur vermeld (Informatie>Bestuur). 
Alle informatie met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering zoals de presentatie, 
notulen etc. staan ook op de TVW-website vermeld (Informatie>Algemene Ledenvergadering) 
of kun je benaderen via deze link! 

https://www.tvwestzijderveld.nl/algemene_ledenvergadering
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Wellicht hebben een aantal leden het gemerkt maar de PC waarop onder andere de software 
draait die de toegangsdeuren bestuurt is defect geraakt en inmiddels vervangen. Wellicht een 
goed moment om het toegangssysteem nog eens onder de aandacht te brengen. 
In principe is de toegangspoort naar het park altijd dicht en kan geopend worden met de 
KNLTB pas om binnen te komen en met de schakelaar op de paal om weg te gaan.  
 
Op verzoek van diverse personen zoals trainers, competitie organisatie, evenementen 
commissie etc. kan de opentijd van de poort (bloktijd) voor een bepaalde dag aangepast 
worden. Bijvoorbeeld tijdens een competitiedag is de poort open vanaf 9:00 uur t/m 16:00 
uur. Zie je dus dat de poort open staat als je het park verlaat, dan is dat OK. De bloktijd is dan 
kennelijk actief. Dit is ook te herkennen aan een groen knipperend lampje op de paslezer van 
de poort. 
  
Leden ervaren soms dat hun KNLTB pas niet werkt en de poort dus niet opengaat. We hebben 
inmiddels de ervaring dat dit bijna altijd komt door vervuiling van de magneetstrip van de pas. 
De oplossing is dus simpel, even een doekje er overheen en alles werkt weer. 
 
De Corona maatregelen zijn nu echt verleden tijd en dus zijn de voorbereidingen voor het 
Topspin toernooi in volle gang. Esther de Boer heeft aangeboden om voor dit officiële KNLTB-
toernooi de toernooileider te zijn. Zij is bezig de vereiste certificaten hiervoor te behalen en is 
al vol enthousiasme aan de slag gegaan met in haar core-team Wouter de Haan, Sydney Stolk 
en Wesley Sterk. Ze heeft nu al een dikke pluim verdiend. 
  
Het ziet er naar uit dat het traditionele eetfestijn ditmaal wordt verzorgd door Jake Brussaard 
en zijn ploeg. We zijn benieuwd wat er op de tafels komt. 
 
Pascal Fielmich heeft op verzoek van het bestuur weer een aantal mooie luchtfoto’s van ons 
park met nu de nieuwe banen gemaakt. Zij zijn binnenkort te zien in de banner op de home-
page van de TVW-site. Het zijn prachtige foto’s geworden die op een mooie zonnige dag zijn 
gemaakt. Hier alvast een voorproefje. 
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Even voorstellen… 
Beste TVW-ers,
 
Zoals in het begin van de nieuwsbrief al 
vermeld staat hebben er een aantal 
wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. 
Ik heb mezelf beschikbaar gesteld als 
voorzitter en ben 13 april gekozen als 
nieuwe voorzitter. Ik heb van 2004 tot 2012 
in het bestuur gezeten als secretaris en 
penningmeester. Daarna ben ik ruim 5 jaar 
voorzitter geweest van de jeugdcommissie. 
Ik heb het voorzitterschap van de 
jeugdcommissie overgedragen en ben nu 
gewoon lid geworden van de JC. Ik hou me 
nu vooral bezig met ondersteunen van de 
competitie, de clubkampioenschappen en 
het jeugdtoernooi.  

 

 

 
Het is voor mij wel even inkomen in mijn nieuwe rol als voorzitter, maar gelukkig zitten er 
meerdere personen in het bestuur die precies weten wat er allemaal speelt. Nu de corona 
geleidelijk aan minder roet in het eten gooit, hopen we weer de actieve club te worden die 
we hiervoor ook waren.  
Er staan de komende jaren een paar uitdagingen op ons te wachten, waarvan de belangrijkste 
de verhuizing van onze club zal zijn als het project Guisweg doorgaat. De verhuizing zal er 
waarschijnlijk ook toe leiden dat er een samenwerking met onze buren van KZTV gaat 
plaatsvinden. 
Er zijn heel veel actieve leden bij TVW. Daar zijn we heel blij mee. We hopen dat onze slogan” 
Een club waar je je thuis voelt”, voor iedereen van de club zo gevoeld wordt.  
Tot ziens op de club of op de baan. 
Groet, Eppo Janssen 

Instagram en Facebook 
Wist u dat de vereniging ook actief is op social media zoals Facebook en Instagram. Via deze 
media kan de vereniging op een snelle eigentijdse manier informatie verstrekken over 
toernooien, activiteiten en veel meer. Dus wilt u niks missen kijk eens op Instagram of 
Facebook. 

https://www.instagram.com/tv_westzijderveld/
https://www.facebook.com/TVWestzijderveld
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Vrijwilligersoproep! 
De barcommissie zoekt iemand die zich wil inzetten voor de barplanning. Dit is een 
vrijwilligerstaak die uitstekend in de avonduren thuis achter de computer uitgevoerd kan 
worden. Je voert de taak niet alleen uit, wat de huidige planner zal erbij betrokken blijven.  

• Indelen diensten over het seizoen (1 à 2 avonden in het begin van het seizoen, plus 
enkele wijzigingen door het seizoen heen) 

• Opstellen en versturen van de mails over de planning (af en toe hopelijk steeds minder 
als leden vanuit zichzelf gaan inschrijven) 

• Informatiemails opstellen en versturen (inclusief de codes voor de sleutel en de kassa). 
(In de drukke weken, een half uur per week) 

 
Interesse om te helpen neem dan contact op met de barcie@tvwestzijderveld.nl 

Verplichte bardienst 
Iedereen die geen andere taak uitvoert 
voor de vereniging is verplicht 1-3 
bardiensten te draaien en heeft daarvoor al 
een aantal mails ontvangen. Helaas blijft de 
planning leeg aangezien maar een beperkt 
aantal leden zichzelf indeelt voor diensten 
later in het jaar. Op dit moment kun je 
jezelf namelijk via de KNLTB-app (of mijn 
TVW-website) inschrijven voor diensten tot 
eind oktober. Als je jezelf indeelt voor 
minstens twee bardiensten ergens dit 
seizoen, dan ontvang je vervolgens geen 
oproepen meer en help je de 
verantwoordelijke voor de planning 
enorm.  

Alvast bedankt voor je inschrijving. 
 

 

Inschrijving open voor de najaarscompetitie 
Na de zomer zal de najaarscompetitie bij TV-Westzijderveld weer van start gaan. De 

competitie zal plaats vinden van September tot en met Oktober. Dit jaar is de opzet 

iets veranderd vanuit de KNLTB. Ze hebben ervoor gekozen om de speelrondes terug 

te brengen naar 5 weekenden. Dit sluit beter aan op het schema en nu hebben alle 

clubs de mogelijkheid om het seizoen op hun eigen park af te maken. Voor de 

vrijdagavond spelers betekent het dat je weer elke week zal spelen. De exacte data 

zijn via deze link te vinden 

Om te bepalen welke competitie soort jullie graag zouden willen spelen kan op deze 

link worden geklikt.  

mailto:barcie@tvwestzijderveld.nl
https://www.centrecourt.nl/media/slifqjfw/speeldata-knltb-najaarscompetitie-2022.pdf
https://www.centrecourt.nl/media/voxmsg1p/aanbod-knltb-najaarscompetitie-2022-noord-holland.pdf?ts=637868240303230000
https://www.centrecourt.nl/media/voxmsg1p/aanbod-knltb-najaarscompetitie-2022-noord-holland.pdf?ts=637868240303230000
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Wil jij met jouw team meedoen? Of heb je geen team maar zou je wel willen spelen? 

Stuur dan een mail naar tvw.competitie@gmail.com met de volgende informatie: 

1. Competitiesoort dat jullie willen spelen 

2. Contactgegevens van de captain (telefoonnummer en e-mailadres) 

3. Namen, bondsnummers en actuele speelsterktes (zowel enkel als dubbel) van 

alle spelers    

Opgeven voor de voorjaarscompetitie kan tot en met maandag 13 Juni 2022. 

Inschrijven voor 37ste TopSpin Tropical toernooi 

 
Op zaterdag 18 juni a.s. gaat het allerleukste zomertoernooi van start: het Tropical Topspin 
toernooi op ons eigen park. We kunnen eindelijk weer genieten van de spannendste, leukste 
en warmste partijen van het jaar. Zeker nu de coronamaatregelen achter ons liggen, 
verwachten we een gezellig en drukbezocht toernooi.  
Op vrijdag 25 juni organiseert onze evenementencommissie weer een gezellig tropisch feest 
met DJ. 
En traditiegetrouw zorgt onze kookploeg weer voor een heerlijk (gratis) eetfestijn op zaterdag 
26 juni. 
 
Je kunt je inschrijven voor de categorieën 3 t/m 9 in enkel, dubbel en mix. Dus schrijf jezelf 
(en je eventuele maatje) vandaag nog in en geniet van ons tropische toernooi! 
Inschrijven kan via deze link en dit kan t/m 5 juni.

mailto:tvw.competitie@gmail.com
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/B25D663C-7C58-4095-932D-8CE5CA146A2E
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Racketspecialist Edwin verlengt huurcontract. 
De komende vijf jaar blijft Edwin op ons 
park met een service unit.  
Voor het beste materiaal, heeft hij volop 
keuze in rackets, tassen en schoenen.  
Als officieel dealer van o.a. Head, Yonex, 
Wilson en Prince heeft hij een uitgebreide 
collectie! 
 
En natuurlijk ook voor een nieuwe 
bespanning en grip kan je bij hem terecht. 
Want zoals jullie weten hij is Pro Tour 
bespanner en heeft gewerkt op de 
Australian Open, Madrid en diverse grote 
toernooien in Nederland. 
 
Hij is op dinsdagochtend vaak aanwezig, 
maar je kunt natuurlijk ook bellen voor 
een afspraak! Tel. Nr. 06-44200673 
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