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In deze nieuwsbrief kunt u weer veel informatie lezen over wat er de afgelopen periode 
op onze vereniging heeft plaats gevonden. Ook in deze nieuwsbrief een voorstelrondje 
van de nieuwe voorzitters voor de parkcommissie. De jeugdcommissie informeert jullie 
heel graag over het zeer succesvolle en geslaagde jeugdkamp en kijken we uit naar het 
aankomende Tropical TopSpin toernooi dat start aanstaande zaterdag 18 juni! Kortom 
veel informatie in deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. 

Van het bestuur 
Zaterdagmorgen 4 juni jl. is geconstateerd 
dat de deur onder de overkapping wijd 
open stond. De persoon die dat 
constateerde heeft aangegeven dit 
bedreigend en eng te vinden omdat zowel 
de toegangspoort en de deur naar het 
clubhuis gesloten waren. Nadat tweede 
persoon het park had betreden is 
geconstateerd dat er gelukkig niemand 
was.   
 
Het bestuur doet aan iedereen die het 
clubhuis als laatste verlaat de oproep zich 
er van te vergewissen dat alle ramen en 
deuren goed zijn afgesloten! 
 
Van een andere orde is het opzettelijk bevuilen van de doucheruimtes van het clubhuis. Dat 
is niet alleen vervelend voor de schoonmakers maar ook nog eens bijzonder kinderachtig.  We 
hopen dat de daders zich de volgende keer nog eens extra achter oren krabben en in plaats 
van een smerige boel achter te laten, de schoonmakers helpen de douche- en de kleedruimtes 
netjes achter te laten! 
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Nieuws van de Technische Commissie 
Het eerste halfjaar van 2022 hebben wij al onze activiteiten weer in gang kunnen zetten. We 
begonnen in maart met het Springout dubbeltoernooi. Buiten ons toernooi om hebben alle 
competitie teams hun luie zweet weer weg kunnen slaan tijdens de voorjaarscompetitie! 
  
Met een mooi aantal van 16 teams zijn we de voorjaarscompetitie gestart.  
Van de 16 teams die mee hebben gedaan zijn er in totaal 2 teams kampioen geworden. Van 
harte gefeliciteerd: 

• Mix team 17+ zaterdag; Naomi, Yalcin, Randy, Carlijn en Chris 

• Mix team 17+ vrijdag avond; Chris, Yalcin, Nikita, Kelly en Kim 
 
Ook willen wij vanuit de TC, Mart Verkuil (toernooileider) en alle andere vrijwilligers bedanken 
voor hun hulp tijdens het Springout dubbeltoernooi. Het was weer een groot succes met een 
totaal van 245 deelnemers.  
 
Voor nu zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de Najaarscompetitie en 
het Topspin toernooi. Kom volgende week gezellig langs en moedig ze vooral aan! 

Tropical TopSpin Toernooi 2022 
Het is zover, vanaf zaterdag 18 juni a.s. start alweer het 37ste TopSpin toernooi bij onze 
vereniging. Tijdens de toernooiweek is de bar geopend, zijn er heerlijke (tropische) hapjes 
verkrijgbaar en wordt het onwijs gezellig. Dus kom vooral leuke wedstrijden spelen, kijken 
en genieten. 
 
Wil je weten wanneer je favoriete spelers spelen? Kijk dan op 37ste TopSpin Toernooi 2022 | 
MijnKNLTB  Daarnaast is er vrijdag 24 juni een gezellige feestavond met DJ en optreden. En 
op zaterdag 25 juni is er vanaf 18 uur het (gratis) eetfestijn. 

Nieuws van de jeugdcommissie 
We zijn het voorjaar goed en actief gestart. Volop nieuws en beweging voor onze jeugdleden.  
We hebben eindelijk weer een volledige voorjaarscompetitie kunnen spelen! En de 
weergoden waren onze uitermate gunstig gestemd. Er was namelijk geen enkele 
inhaalwedstrijd nodig omdat er geen slecht weer is geweest! 
 
De opkomst was weer goed! Helaas geen rood team dit seizoen, maar wel 10 teams in de 
overige categorie. 2 teams oranje, 2 in groen en 6 junioren teams.  
5 junioren teams speelde mee om het kampioenschap! 4 hebben een 2e plek behaald en 1 
team is kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd mix team 13-17; Fiene, Sophie, Misha, 
Steven, Joen en Robin! 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/B25D663C-7C58-4095-932D-8CE5CA146A2E
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/B25D663C-7C58-4095-932D-8CE5CA146A2E
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Poffertjes toernooi vrijdagmiddag 3 juni 
Om onze beginnende jeugd in rood kennis te laten maken met wedstrijdjes spelen heeft de 
jeugdcommissie in samenwerking met 2 jeugdleden vrijdagmiddag 3 juni het poffertjes 
toernooi georganiseerd. 
 
Robin en Bas hebben dit evenement ook kunnen gebruiken voor hun schoolopdracht voor het 
Michael College. Een win-win situatie dus; zij een mooie schoolopdracht én wij een leuk event. 
Het enthousiasme van de mannen heeft gewerkt want komend najaar kunnen we weer een 
team in de rode competitie inschrijven.  
Heren bedankt! 
  

TVW Indian Summer jeugdkamp 11 & 12 juni 
Het afgelopen weekend van 11 en 12 juni was het groot feest bij ons op de vereniging. Een 
overweldigend aantal deelnemers, wel 90, deden mee aan ons jeugdkamp. 
 
Een groot deel (vanaf groep 5) bleef ook slapen. Deels in het clubhuis en deels in eigen tentjes 
(zonder haringen!) op baan 6. Gelukkig was het heerlijk zonnig weer waardoor er een echt 
festival-sfeertje hing. Er waren best veel activiteiten georganiseerd zoals een tenniscircuit, een 
speurtocht door de wijk, diverse spelletjes, er konden tattoos worden gezet, er was een “silent 
disco”, daarna muziek met een DJ en tot slot is de zaterdagavond afgesloten met lasergamen 
op de baan. 
 
Na een gezond ontbijt zondagochtend vroeg zijn alle kids opgefrist en schoongespoeld in 
Zaangolf. Rond 12:30 werden de kinderen opgehaald; moe maar voldaan en vol mooie en 
enthousiaste verhalen. 
Dankjewel Mayette, Yalcin, Davey, Wesleyvoor deze enorme organisatieklus. En alle andere 
helpende handen; super bedankt! 

 

Kremers Hypotheken Topspin Jeugd Toernooi 2 tot en met 10 juli 
Onze open jeugd toernooi staat weer voor de deur! In de week van 2 tot en met 10 juli hopen 
we weer veel kinderen van onze eigen club en daarbuiten te ontvangen voor mooie 
wedstrijden. 
 
Met hulp van de sponsoren is naast de wedstrijden van alles te doen op het park. Deelnemers 
krijgen een strippenkaart en daarmee kan je elke dag iets lekkers halen bij de bar. Er komt een 
dame schminken en tattoo’s zetten. 
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Zaterdag 9 juli geven de trainers van D&W Tennis een clinic voor deelnemers en het publiek 
en daarna is er tegen een kleine vergoeding een heerlijke BBQ. Ook komt er een tombola met 
leuke tombola prijzen. Kortom gewoon gezellig meedoen, het wordt een hele leuke week! 
 
ROOD & ORANJE spelen het Topspin Toppertjes toernooi op zondagochtend 3 juli. D&W 
Tennis beginnen met een warming up en daarna volgen de wedstrijdjes.  

• ROOD   09.30 uur - 11.00 uur 

• ORANJE 09.30 uur - 12.30 uur 
 
GROEN & JUNIOREN spelen via een schema-systeem gedurende de week van 2 tot en met 10 
juli. Inschrijven kan via de KNLTB website en kan middels deze link.  
 
LET OP: Er is in deze week geen tennisles voor de kinderen. 
 
Na de zomervakantie volgen dan traditioneel de Clubkampioenschappen, ook voor de jeugd. 
Inschrijven kan vanaf nu. Meer informatie staat verderop in deze nieuwsbrief. 
 

 

 

 
 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/7FC4A01C-5A4A-4647-A04E-C1B856790F69
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Inschrijving Clubkampioenschappen geopend 
De clubkampioenschappen vinden plaats van 3 september tot en met 11 september 2022. 
 
De clubkampioenschappen tellen niet mee voor je rating, maar zijn wel gezellig. Je speelt in 
een poule, dus je bent verzekerd van het spelen van meerdere wedstrijden. Je kunt gaan 
enkelen, dubbelen of mixen, maar maximaal 2 onderdelen! 
 
De jeugd en de senioren spelen weer gezellig samen. Dus geef je snel op voor de Enkel of ..., 
zoek nog voor de vakantie een maatje en schrijf je in. Inschrijven kun je doen via deze link! 
 
En…, zaterdag 10 september gaat er weer een reuze gezellige BBQ plaatsvinden. 

Even voorstellen… 
Henk Groot - Al 25 jaar lid van onze 
prachtige tennisvereniging en ook al jaren 
met heel veel plezier lid van de 
parkcommissie. Zoals de meesten van ons 
weten is Anke Patrick onze voorzitter. Anke 
heeft al heel veel jaren de kar getrokken 
voor ons allemaal.  
 

 

Maar vanaf nu gaan Walter van Bezooijen en ik een deel van haar taken overnemen. Dat is 
voornamelijk preventief onderhoud aan gebouw en park. Wij hebben op onze beurt weer hulp 
van Frans, Hessel, Jeroen en Eppo. Met zo’n team moet het wel lukken de komende tijd.
 
Walter van Bezooijen – Korte terugblik op mijn sportgeschiedenis. Lang gehonkbald, daarna 
badminton en ook nog een aantal jaren getennist met een collega. Ik heb tennis geleerd uit 
het boekje Tennistips van Björn Borg. 
 
Toen sportief met kinderen (3x) mee naar hun sporten zoals badminton, boogschieten, turnen 
en paardrijden (kan nu heel goed hoeven uitkrabben). Nadat de kinderen oud genoeg waren 
was het weer tijd om zelf wat te zoeken en sinds 2011 ben ik lid bij onze vereniging.  
 
Met heel veel plezier, competitie (wist niet dat dat zo gezellig was), toernooien, rackettrekken 
en vrij spelen met mijn zoon (waar ik steeds minder vaak van win) en natuurlijk de 
parkcommissie.  
 
Anke die dit al jaren doet zocht al een tijdje versterking. Henk en ik hebben ons beiden bij haar 
aangesloten en hebben er heel veel zin in. 
 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/4FE9AD13-A179-419D-BC75-3DDF7B574412
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Anke Patrick – de meeste leden kennen mij al, maar ik stel me toch maar even voor, voor de 
nieuwe leden. Ik ben al 40 jaar lid van deze ongelofelijke gezellige en sociale vereniging. Ik heb 
jaren badminton gespeeld, maar dat is altijd in de zaal en ik wilde eigenlijk een buitensport 
doen en dat is tennis geworden. Geen dag spijt van gehad. Competitie, vrij tennis en 
toernooien, wat waren dat geweldige tijden.  
 
Ik ben 26 jaar voorzitter geweest van de parkcommissie maar zocht hulp omdat het best een 
groot park is en er ook heel veel te doen is. Er is een enorme parkcommissie die bestaat uit 40 
vrijwilligers, dus wij hebben niet te klagen. Maar voor de technische klussen kwamen wij toch 
elke keer weer tijd te kort op de eerste zaterdag van iedere maand. Want dit is de dag waarop 
de parkvrijwilligersgroep het park er weer optimaal uit laat zien. Onkruid weghalen, vegen, 
ramen lappen, etc., etc. 
 
Ik ben heel blij dat Henk en Walter samen met mij de taak van het voorzitterschap van de 
parkcommissie op zich nemen en ook heel blij met de hulp van de al eerder genoemde heren. 
We hebben er zin in. 
 

  

Edwin Gruijs aan het bespannen op twee toptoernooien 
Van 15 juni tot 3 juli is Edwin niet aanwezig 
op het park. Allereerst verzorgt hij de 
bespanservice bij het ITF Alkmaar 
proftoernooi en vanaf 26 juni is hij bij het 
Dutch Junior Open in Bakkum. Dus kom 
vooral kijken, het zijn heel leuke 
toernooien met veel bekende spelers en 
speelsters.  Zo heeft bijvoorbeeld  
Zandschulp meegedaan en Carlos Alcaraz 
en Holger Rune in Bakkum. 
  

 
Mocht je Edwin nodig hebben is hij telefonisch bereikbaar via 06-44200673
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Voor de rokers onder ons 
Zoals bekend wordt geacht is ons park al 
een aantal jaren rookvrij. Dat betekent dat 
de rokers onder ons niet meer op het park 
mogen roken. Uiteraard staat het de rokers 
vrij om buiten het park een sigaret op te 
steken. Helaas is het ons opgevallen dat de 
peuken nu voor de poort liggen maar ook 
in de dichtst bij zijnde put gegooid worden. 
Beiden niet echt milieu vriendelijk. Wij 
hebben daarom een peukenbak 
opgehangen op de noodpoort naast het 
grote hek. Wij stellen het bijzonder op prijs 
als de rokers na het roken de peuken hierin 
willen deponeren. Wel zo goed voor het 
milieu én we houden de ingang naar ons 
park netjes en schoon

 

Tot slot nog enkele belangrijke mededelingen 
Op dit moment is de organisatie van het Oit & Tois bezig om te kijken of dit leuke toernooi 
eind oktober georganiseerd kan worden. Dus houdt de nieuwsbrief in de gaten voor nadere 
informatie 
 
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 
 
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. 
 
Kopij volgende nieuwsbrief (september) graag aanleveren uiterlijk 18 augustus! 
 
Het bestuur wenst jullie allen een heel leuk Tropical TopSpin en Kremers Hypotheken TopSpin 
jeugdtoernooi toe en alvast een heel fijne vakantie. Wij hopen jullie zoveel als mogelijk terug 
te zien op de tennisbaan tijdens de clubkampioenschappen! 
 

mailto:parkcie@tvwestzijderveld.nl
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