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In deze nieuwsbrief staan we stil bij het overlijden van een van de initiatiefnemers voor 
de oprichting van onze vereniging. We kijken naar de sterk gestegen energieprijzen en 
informeren je over de laatste ontwikkeling rondom Plan Guisweg. Vergeet je niet in te 
schrijven voor de fantastische Halloweenparty wat wordt georganiseerd door de 
jeugdcommissie. Zit je in groep acht of hoger dan hebt je nog tot 2 november om je in 
te schrijven. Het loopt storm qua aanmeldingen voor WILDZijderveld, dus als je nog wilt 
deelnemen vergeet je dan niet aan te melden. En vergeet vooral niet je loten te kopen 
voor de Grote Clubactie.  

Overlijden Ab van Wel 
Het overlijden van Ab van Wel heeft mij doen stilstaan aan hetgeen mij aan Ab 
doet/deed denken.  
 
In de jaren 1978 en 1979 werd de woonwijk 
Westerkoog afgebouwd voor de 
toenmalige twintigers en dertigers. Al 
gauw ontstond de behoefte aan een 
tennisclub, een eigen tennisclub omdat de 
bestaande vereniging KZTV geen (extra) 
leden kon aannemen. Een aantal mensen, 
waaronder Ab, besloot op zoek te gaan 
naar een stuk grond waarop dit zou kunnen 
worden gerealiseerd. Dat betekende dat de 
oprichting van een rechtspersoon handig 
zou zijn. Van het allereerste bestuur was Ab 
de voorzitter, ikzelf de penningmeester.  
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Er moest vooral veel worden vergaderd en gepraat met gemeentefunctionarissen om een 
geschikte locatie te vinden. Ab heeft hier een belangrijke rol gespeeld. Ik herinner mij Ab als 
een gedreven persoon met een vriendelijke uitstraling. Vanwege zijn lengte kon je ook niet 
om hem heen. Ab, een onderwijzer type die het maximale trachtte te realiseren.  
Zie het uiteindelijke resultaat van ons tennispark. Wij blijven Ab dankbaar. RIP 
Kees Kos 
 

Van de voorzitter 
Op drie oktober is er een overleg geweest tussen de voorzitters van alle 
tennisverenigingen uit de Zaanstreek. Hierbij is onze nieuwe voorzitter Eppo ook 
aangeschoven.  
 
Lopende en toekomstige zaken betreffende tennis in de Zaanstreek worden bij dit overleg 
besproken. Te denken valt aan de ontwikkelingen rond Padeltennis, financiering van 
parkonderhoud, energiegebruik, gemeentesubsidie, ledenbehoud, digitale tennispas en 
dergelijke. Als leden meer informatie over een specifiek onderwerp willen hebben kunnen zij 
altijd mij via voorzitter@tvwestzijderveld.nl 

Van het secretariaat 
Energiegebruik. 

Ook TVW ontkomt niet aan de ontwikkelingen die zich voordoen op de 
energiemarkt en de energietransitie die zich begint te voltrekken. In het bestuur 
is opnieuw besproken hoe we het energiegebruik van TVW kunnen beperken.  
 
Als we kijken waar de meeste energie-
euro’s aan worden uitgegeven is dat 
elektriciteit. Over de afgelopen drie jaar 
gebruiken voornamelijk de lampen van de 
baanverlichting gemiddeld 35.000 kWh per 
jaar, kosten €9.200. (In perspectief: een 
gemiddelde woning gebruikt minimaal 10 
maal zo weinig). Het gasverbruik is 
gemiddeld 3.500 m3 per jaar en kost 
€3.200.   
 
Het bestuur is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om alleen de lampen van de 
baanverlichting te vervangen door LED-armaturen om daarna een kosten/baten analyse te 
kunnen maken.  
 

mailto:voorzitter@tvwestzijderveld.nl
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Vooralsnog wil het bestuur (nog) niet de gasboiler voor warmwatervoorziening van de 
douches uitschakelen. Wel komt er een aanwezigheidsdetectie in het clubhuis waarmee 
geregeld wordt dat de CV alleen aanslaat als er zich personen in het clubhuis bevinden. Dit is 
minder comfortabel maar voorkomt dat de CV overdag het clubhuis verwarmd terwijl er geen 
personen in het clubhuis aanwezig zijn. 
 

 

Betere isolatie van het clubhuis, dubbel 
glas, dak en vloer zou fantastisch zijn maar 
is qua kosten niet op te brengen. Ook in het 
licht van Project Guisweg is dit 
onverstandig. 
 
Wel doet het bestuur een dringend verzoek 
aan alle leden om, daar waar mogelijk, de 
baanverlichting uit te schakelen als er niet 
gespeeld wordt, of door bijvoorbeeld later 
op de avond als niet alle banen meer bezet 
zijn te verhuizen naar een andere baan 
zodat een deel van de baanverlichting 
uitgeschakeld kan worden.

Project Guisweg 
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is er op drie oktober er een 
brainstorm sessie gehouden met de Projectgroep Guisweg, KZTV en TVW onder 
leiding van het ingenieursadviesbureau Sweco. 
 
Er is nog een lange weg te gaan, dat bleek al snel. Om een indruk te geven; in het eerste 
kwartaal 2023 hoopt de Gemeenteraad een definitieve keuze te kunnen maken voor een van 
de twee varianten te weten de Noordelijke of de Zuidelijke variant. De keuze heeft veel 
invloed op hoe en waar een nieuw tennispark gerealiseerd zal worden. Vanaf het moment dat 
de keuze definitief is heeft bureau Sweco minimaal negen maanden nodig om de plannen 
zover uit te werken dat de aanbestedingsfase gestart kan worden. 
 
De brainstormsessie heeft zich gefocust op een tennispark indeling voor de Zuidelijke variant. 
Deze informatie dient als input ten behoeve van Sweco bij de verdere ruimtelijke planning van 
het hele gebied. Tijdens de uitwerking, dus hopelijk medio 2023, kunnen dan verdere details 
van het project uitgewerkt worden zoals kosten, fasering, planning, opzet van het tennispark 
etc etc.  
 



NIEUWSBRIEF TENNISVERENIGING WESTZIJDERVELD 

 
 

November 2022   Pagina 4 van 10 

Om toch al een tipje van de sluier op te heffen . . ., er wordt uitgegaan van een tennispark met 
11 tennisbanen en 6 padelbanen of 12 tennisbanen en 4 padelbanen. Het clubhuis van KZTV 
wordt gehandhaafd op de huidige plek. Het is denkbaar dat aanpassingen aan het clubhuis 
nodig zullen zijn om aan alle KNLTB richtlijnen te voldoen. Een deel van de TVW Units worden 
herplaatst. Het nieuwe park wordt niet doorsneden door een weg. De Wezelstraat wordt 
versmald en verandert in een fietsstraat. Deze fietsstraat loopt dan achter het clubhuis en de 
tennisbanen langs en sluit weer aan op de oorspronkelijke Wezelstraat ter hoogte van de inrit 
naar de Topsport hal. 
 
Als verenigingen hebben we een goed contact met de projectgroep en worden we wanneer 
nodig bijgepraat en betrokken maar het zal duidelijk zijn dat het nog wel even zal duren 
voordat de eerste schop de grond ingaat. 

Oefenkooi 
Er komen vragen bij het bestuur binnen 
over wat er met de oefenkooi gaat 
gebeuren. Zoals de oefenkooi er nu bij ligt 
is deze niet meer bruikbaar en moet erin 
geïnvesteerd worden. Deze investeringen 
zijn nodig voor het herstel van het dak, 
egalisatie van de ondergrond en het 
aanleggen van een kunstgras mat. De muur 
zelf is ook niet echt vlak meer. Lang zag het 
ernaar uit dat de mat samengesteld kon 
worden uit de reststukken van de nieuwe 
banen of elders geregeld kon worden. 
Inmiddels is gebleken dat deze aanpak niet 
lukt. Voor herstel van de oefenkooi is de 

inzet van een professioneel bedrijf dus 
noodzakelijk, waardoor de kosten 
aanzienlijk zullen op gaan lopen.  
 

 

 
Als bestuur kunnen we begrijpen dat de oefenkooi, voor jeugdspelers maar ook voor blessure-
leden die langzaamaan terug willen komen en in de oefenkooi een rustig balletje willen slaan, 
een goede uitkomst biedt. We snappen ook dat de trainers bij een goede oefenkooi bij de 
trainingen gebruik kunnen maken van de kooi.  
 
Het bestuur moet keuzes maken waar de beschikbare schaarse financiën aan besteed worden, 
ook in het licht van het Project Guisweg waarover eerder in deze nieuwsbrief is geschreven. 
Vooralsnog is er daarom geen budget beschikbaar voor het herstel van de oefenkooi en dat is 
erg jammer. 
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Van de Jeugdcommissie 
Clubkampioenschappen 2022 Rood & Oranje  
Zaterdagmiddag 8 oktober heeft onze jongste 
jeugd sportief gestreden om de eer van 
clubkampioen.  
 
Leuke spannende tenniswedstrijden met 
tussendoor pauze voor limonade, een hotdog 
en spelletjes onder begeleiding van Cleo 
Brussaard.  
 
Tot slot de huldiging op het podium en alle 
kids gingen met een medaille. Wij vonden het 
weer een feestje!  
 

 

 
 

 

Najaarscompetitie  
Afgelopen weken hebben we mooie wedstrijden op ons park gezien! 2 teams spelen op 30 
oktober nog een inhaalwedstrijd, en dan is de najaarscompetitie alweer afgerond. Het 
meidenteam 13-17 is kampioen geworden! Gefeliciteerd Alyssa, Eva, Indi, Mare, Marit & 
Maud. Jongens 1 13-17 heeft ook nog kans op het kampioenschap, maar daar spelen de 
nummers 2 &3 nog een bepalende inhaalwedstrijd komend weekend. Fingers crossed.  
 
Komende maanden even competitie-pauze, maar binnenkort start alweer de inschrijving voor 
voorjaarscompetitie 2023. Hou de app en nieuwsbrief in de gaten. 
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Grote Club Actie  
Er zijn nog steeds Grote Club Actie loten te 
koop! De verkopen gaat lekker, maar we 
gaan voor een mooie eindsprint.  
 
Dit jaar 2 Super Loten verkocht; een aan 
Rutger de Bruin van E-Formapp (digitale 
formulieren), de ander aan het zaterdag 
Heren 1 team. 
 

 
 

 
 
 

De loten kosten €3 per stuk 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.  

De deadline is 20 november.   
 
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. 
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5 november HALLOWEEN PARTY 
Volgend weekend staat onze Halloween party op het programma. Voor TVW-jeugd 
vanaf groep 8. Inschrijven kan nog! Deadline verlengt tot woensdag 02/11/2022. 
Aanmelden via mailadres: jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com  
 

 

 SAVE THE DATE 
Vrijdagavond 25 november Pepernoten Circuit 
Zaterdagavond 17 december Kerstgala 
Zaterdag 7 januari 2-generatie Oliebollen toernooi 

 

Van de Technische Commissie 
DRINGENDE OPROEP – open toernooi coördinator(en) 
TV Westzijderveld organiseert al jaren 3 open toernooien per jaar. Het SpingOut 
dubbeltoernooi in maart, het TopSpin Toernooi eind juni en het Jeugd Topspin Toernooi begin 
juli. Deze open toernooien zijn belangrijk voor de bekendheid van onze vereniging in de regio 
en ons eigen TVW-clubgevoel. De organisatie van zo’n toernooi valt of staat met een goede 
voorbereiding, een optimale samenwerking tussen de verschillende TVW-commissies en een 
enthousiaste toernooicommissie. Zo’n toernooicommissie bestaat idealiter uit een 
toernooileider en 2 a 3 toegewijde vrijwilligers die het toernooi coördineren. Voor het 
SpringOut en het TopSpin toernooi zijn we per direct op zoek naar een groep vrijwilligers die 
hierin de kar willen trekken als coördinatoren. Mart Verkuil en Esther de Boer kunnen het niet 

mailto:jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com
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alleen. Als zich geen kandidaten melden, zijn we als club genoodzaakt om 1 of beide 
toernooien te annuleren voor 2023… Wil je meer informatie? Of wil je je direct aanmelden? 
Dit kan via bestuur@tvwestzijderveld.nl 
 

Wintercompetitie 
Komende maanden spelen er 4 TVW-teams 
wintercompetitie, 3 op de vrijdagavond en 
1 zaterdagoverdag. Voor de geplande 
thuiswedstrijden is een baanreserveringen 
gemaakt, zodat de beschikbaarheid van de 
banen duidelijk is voor de leden die willen 
vrijspelen. Verzoek aan de captains om bij 
aanpassingen van data of tijden Brian 
Visser & Remmy Drost te informeren zodat 
zij de KNLTB-site en de baanreserveringen 
up-to-date kunnen houden.  

 
 

The Laver Cup stringing team 
Vrij vertaalt het bespanningsteam van de 
Laver Cup waarover we in onze vorige 
nieuwsbrief al berichtte. Edwin Gruijs was 
een van de teamleden en geeft, samen met 
enkele andere leden van het 
bespanningsteam een kijkje achter de 
schermen bij de Laver Cup middels een 
podcast van tennisnerd.net De podcast is 
via deze link te beluisteren. 
 
Wil je ook advies? Neem gerust contact met mij 
op voor advies nieuwe bespanning of racket! Je 
kunt mij op het hierna vermeldde nummer 
bereiken: 06-44200673 

 
  

https://tennisnerd.net/podcasts-and-interview/stringing-for-the-big-4/28077
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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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Mededelingen 
De klok. 
De klok wordt erg gemist dat is wel 
duidelijk geworden gezien de vele reacties 
de laatste weken. Onderzoek wees uit dat 
de klok echt defect was en reparatie alleen 
mogelijk bij de fabriek in Polen. Dat heeft 
de nodige tijd gekost. Inmiddels is de klok 
weer terug en ook weer geïnstalleerd door 
onze technische vrijwilligers.   
 

Alarmmeldingen 
Met steeds grotere regelmaat worden de drie alarmopvolgers door Securitas gebeld omdat 
het alarm is afgegaan. Blijkbaar is het niet altijd duidelijk hoe men dient om te gaan met de 
alarminstallatie, waardoor onnodige meldingen worden afgegeven en André van Beveren, 
Frans Snelders en Eppo Jansen polshoogte moeten nemen.  Op onze website staat helder 
beschreven hoe en op welke manier het alarm kan worden ingeschakeld en uitgeschakeld.   
We willen daarom een beroep doen op alle leden dat, wanneer zij het clubhuis als laatste 
verlaten, er voor zorgen dat alle ramen en deuren goed zijn afgesloten, er vanzelfsprekend 
geen onnodige lichten blijven branden en zorgen dat de deur van het clubhuis na het verlaten 
goed wordt gesloten. Vind je het lastig om de informatie over het in- of uitschakelen van het 
alarm te vinden, dan kun je dat ook via deze link makkelijk benaderen.

Agenda  

Wat Wanneer 

Volgende bestuursvergadering Woensdag 1 december 

Kopij volgende nieuwsbrief Woensdag 30 november 

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 

 

https://www.tvwestzijderveld.nl/alarm_uitzetten_bij_betreden
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