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In deze nieuwsbrief staan we stil bij de aankomende clubkampioenschappen, de 
aansluitende barbecue en de start van de najaarscompetitie. Ook kun je informatie 
lezen over de wintertrainingen van D&W Tennis.  

Van het bestuur 
De zomervakantie is weer voorbij en de 
meeste scholen zijn afgelopen maandag 
weer begonnen. En de vereniging ontwaakt 
uit zijn zomerrust. De trainingen zijn hervat 
en er staat voor de tweede helft van dit 
seizoen nog van alles op stapel, te 
beginnen met de clubkampioenschappen 
die aanstaande zaterdag 3 september van 
start gaan. Daarover lees je meer in deze 
nieuwsbrief.  
 
De trainers hebben via de website, social 
media en de mail de uitnodigingen 
verstuurd om je in te schrijven voor de 

wintertrainingen. Ook in deze nieuwsbrief 
staan we daarbij stil. 
 

 

Clubkampioenschappen
Van 3-11 september gaan we weer clubkampioenschappen spelen op ons park. Jeugd en 
Senioren tegelijkertijd. 
Ondanks meerdere reminders vanaf juni helaas geen volle schema's maar desalniettemin 
gaan we er een mooi toernooi van maken! 
Als je niet deelneemt nodigen we je graag uit om gezellig te komen kijken of een drankje te 
komen doen in de kantine, op het terras of langs de banen. 
M.n. het weekend van 10-11 september verwachten we een drukke bezetting op de banen en 
mooie (finale) wedstrijden. 
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Op de zaterdagavond zal de evenementencommissie een lekkere BBQ verzorgen. Dit is niet 
alleen voor de deelnemers. Alle leden en aanhang zijn kunnen gezellig komen eten. Details 
over de kosten en het aanmelden kunt u elders vinden in de nieuwsbrief. 
 
Terugkomend op de tegenvallende inschrijvingsresultaten, zijn wij als CK-organisatie heel 
benieuwd waarom niet iedereen gezellig meedoet. Wij zouden dat heel graag anders zien. 
Wat zouden wij voor volgend jaar anders moeten doen om u over de streep te trekken WEL 
mee te doen. Wij horen/ lezen het graag!  Stuur je feedback, adviezen, suggesties etc. 
naar jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com aan Eppo & Remmy. 
 
Tot slot: lees ook onderaan de nieuwsbrief de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen op 
zondag 11 september als gevolg van het wandelevenement (Z)aan de wandel 

Barbecue 
Op zaterdag 10 september organiseert de 
evenementencommissie, naar aanleiding 
van de clubkampioenschappen, een 
gezellige barbecue. Uiteraard staat onze 
eigen chef Jake weer achter de kolen om 
heerlijke gerechten voor jullie te bereiden. 
Om een goede inschatting te kunnen 
maken voor de inkoop kun je je inschrijven 
voor de barbecue. Inschrijving kan tot en 
met 7 september. Als je wilt deelnemen 
aan de barbecue, stuur dan een mail naar  
tc@tvwestzijderveld.nl De kosten zijn 10 

Euro per persoon en de barbecue zal rond 
18.00 uur beginnen. 

 

Najaarscompetitie 
Van 11 september tot en 16 oktober wordt de KNLTB najaarscompetitie gespeeld. Op de 
vrijdagavonden, zaterdag overdag & 's avonds en op zondag overdag zijn de banen hiervoor 
gereserveerd.  
 
Als je wilt vrijspelen op deze dagen, check vooraf even de beschikbaarheid. 
 
Aan alle deelnemers; veel plezier en duimen dat het gure herfstweer nog even wegblijft  
 

  

mailto:jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com
mailto:tc@tvwestzijderveld.nl
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WINTERLESSEN 2022 
Hebben jullie genoten van een ‘oud 
normaal’ tennisseizoen waarin alles mag? 
Toernooien, competitie, feestavonden, 
goede wedstrijden en gezelligheid. Wij wel! 
Wij hebben ook weer zin in het nieuwe 
trainingsseizoen. Het is vanaf nu weer 
mogelijk om je in te schrijven voor de 
volgende lessen serie. In deze serie gaan 
wij heel technisch trainen. Dit proberen wij 
veel te herhalen zodat je er niet meer over 
hoeft na te denken als het wedstrijd 
seizoen weer begint.  
 
Inschrijfopties: 

1. Ik volg al lessen en blijf graag zo doorgaan = Je hoeft je niet in te schrijven. 
2. Ik heb al les, maar wil graag een wijziging doorgeven = Inschrijven + opmerking met 

wijziging 
3. Ik heb nog geen les = Inschrijven. 

 
Optie 1: Voorheen moest iedereen zich inschrijven voor het nieuwe seizoen. Ook spelers die 
al jaren in dezelfde lesgroep trainen. Dit is niet meer nodig. 
 
Als je stopt met trainen dien je dit aan te geven bij de trainers. Anders wordt je ingedeeld.  
 
Inschrijving + info 
Inschrijven voor de zomerlessen kan tot en met vrijdag 16 september 2022! De winterlessen 
starten in de week van maandag 24 oktober 2022. SCHRIJF U NU IN VIA ONDERSTAANDE 
LINK: 

• Inschrijving winterlessen tenniskids t/m 16 jaar  
 

• Inschrijving winterlessen vanaf 17 jaar (Volwassenen of jeugd die bij volwassenen 
meetrainen) 
 

Speciale oproep voor jeugd in groen en geel: Uw kind kan als extra lesmoment in de week 
ook de “Wedstrijd Training” volgen. Dit is een mooie toevoeging aan de reguliere les. Het is 
wel verplicht minimaal 1 keer in de week reguliere les te volgen. 
 
U kunt ons lesreglement ook vinden op de website. Hier staat alle informatie over de lessen. 
Zoals tarieven, regels m.b.t. uitval van lessen, etc. De vernieuwde versie staat online! 
Wij zien jullie graag weer op de baan! 

https://goo.gl/forms/60pd6zM3Ivuv3bSy2
https://goo.gl/forms/XEYAMFFcn8GozLvV2
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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 

Racketspecialist Edwin gaat bespannen bij de LAVER CUP! 
 
Van 19 tot 26 september ben ik uitgenodigd om 
te gaan bespannen in Londen bij de Laver Cup, 
de wereldtop is daar aanwezig! Kijk maar wie 
er aan mee gaan doen: www.lavercup.com 
  
Dus als je nog je racket in orde wilt maken voor 
de clubkampioenschappen of de competitie, 
kan dat tot 15 september. Bel me maar om af 
te spreken: 06-44200673 

  
Ik ben vorige week geïnterviewd door Radio NPO1 over de achtergronden van het bespannen van 
tennis en badmintonrackets. Voor de geïnteresseerden of de liefhebbers kun je de uitzending nog 
beluisteren via deze link. 

Mededelingen 
Bereikbaarheid parkeerplaatsen 
Op zondag 11 september a.s. vindt de 10e editie van [Z]aan de Wandel plaats. De start-
finishlocatie is net als vorig jaar Topsportcentrum De Koog.  

 
Wat is [Z]aan de Wandel? 
[Z]aan de Wandel is een wandelevenement met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor onze goede doelen: borstkankeronderzoek door het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
en Anna’s huis, een inloophuis dat zich richt op psychosociale zorg aan kankerpatiënten en 
hun naasten in de Zaanstreek.  

mailto:barcie@tvwestzijderveld.nl
http://www.lavercup.com/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nacht-van/57a4f859-724d-4efe-90b7-33b3333c6645/2022-08-14-de-wereld-achter-jouw-badmintonracket
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Bereikbaarheid 
De Wezelstraat blijft tijdens het evenement open voor al het verkeer. Het parkeerterrein 
rondom bij het Topsportcentrum is niet bereikbaar voor auto’s. De andere parkeerterreinen 
in de omgeving blijven wel toegankelijk.  
 

Fiets 
In de nieuwsbrief van juni informeerden wij 
jullie over twee fietsen die nog steeds op 
de vereniging stonden. Inmiddels is een 
van de fietsen opgehaald. We verzoeken de 
eigenaar van de hiernaast afgebeelde fiets 
deze zo spoedig mogelijk te verwijderen.  

 
 
 
Kopij volgende nieuwsbrief (oktober) graag aanleveren uiterlijk 28 september! 
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