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      Gewaardeerde medetennissers,  

Laat ik beginnen met iedereen, binnen alle beperkingen die deze 

dagen gelden, fijne dagen met Kerst en Oudjaar toe te wensen.  

In 2021 hebben we opnieuw nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat blijft steeds weer een 

fijn bericht als Rob van de Berg de naam van een nieuw iemand aan het bestuur door mailt. 

Gelukkig ook weer jonge mensen; onze vereniging wordt daar sterker van.  

We hebben na de uitval van Jennifer in Wijnand Homburg een erg goede nieuwe trainer 

gevonden. Hij woont in Oostzaan, heeft o.m. gespeeld bij LTVZ, kende TZZ al en is dus in no 

time ingeburgerd en aan de slag gegaan. Heel fijn. In de tijd tussen het vertrek van Jennifer 

en de komst van Wijnand heeft Henk Molenaar een aantal nieuwe leden, die stonden te 

trappelen om aan de slag te gaan, goed op weg kunnen helpen. Lees vooral ook verderop 

over het buddy systeem dat Marc Brouwer heeft opgezet voor nieuwe leden. 

Op 5 oktober hebben we tussen alle lockdowns een ALV kunnen houden waarop Huib 

Middelhoven officieel benoemd is als penningmeester. Huib heeft de cijfers over 2019 en 

2020 gepresenteerd en zo de verwarring die ontstaan was tijdens de ALV van 2020 

opgehelderd en onze vereniging in financieel opzicht weer op de rails gezet. 

Op diezelfde vergadering is besloten een padelbaan aan te leggen op baan 1. Een belangrijke 

stap voorwaarts voor de club. Padel is het snel groeiende broertje van tennis, is makkelijker 

te spelen dan tennis en daarmee toegankelijker. We hopen door deze investering bestaande 

leden beter aan onze club te kunnen binden en nog meer nieuwe leden te kunnen 

verwelkomen. De padelgroep is inmiddels op volle sterkte en streeft naar de opening van de 

baan kort na de zomer van 2022. 

Bij de organisatie van de toernooien heeft zich een grote verandering voorgedaan: Erwin 

Lengkeek heeft na tien jaar (!) zijn taken neergelegd. Huub van Bemmelen, Natasja Hendriks 

en Wouter Plaatsman nemen de fakkel over. Super. 

Het gewone werk is in 2021 gelukkig ook doorgegaan: interne toernooien, baan onderhoud, 

parkonderhoud, gebouwonderhoud, de competitie, onze eigen interne wintercompetitie, de 

kantine, het bestuur. Ik dank alle vrijwilligers voor hun inzet en werklust. En roep iedereen 

op om, als je nog niet bij deze groep hoort, te overwegen dat in 2022 wel te gaan doen. Vele 

handen maken licht werk. 

Een jaar gaat snel. Vorig jaar eindigde ik mijn bijdrage met de optimistische uitspraak “laat 

2021 maar komen”. Corona zou geschiedenis zijn, dacht ik.  



Een jaar te vroeg gejuicht, maar ik blijf optimistisch, niet in de laatste plaats omdat we 

komend jaar gaan vieren dat we 40 jaar bestaan. Dus ik zeg opnieuw: LAAT 2022 MAAR 

KOMEN!  

 

Sjoerd Jans 

 

 

 

 

 

Bericht van tennisleraar Wijnand Homburg 

Beste TZZ leden, 

Er zijn verschillende redenen waarom mensen tennis leuk vinden. Mijn ambitie is om dit bij 
mijn leerlingen te achterhalen en ze zo te helpen hun plezier in tennis te vergroten. Het is 
erg leuk om dit plezier mee te maken en daarom geef ik graag tennisles. 
Ikzelf heb veel redenen om tennis leuk te vinden;  één hiervan is het fijn buiten zijn en dan 
het liefst op een mooie plek. Beide tref ik aan bij TZZ. Ik vind de sfeer op de club lekker 
relaxed. Voor mij is TZZ nu al een fijne plek om te zijn. 
 
In november ben ik begonnen met het geven van kennismakingslessen voor leden op de 
club. Dit waren lessen op maandag- en woensdagavond aan nieuwe leden van TZZ. Gelukkig 
hebben veel nieuwe leden daarna ingetekend voor een lessencyclus van tien lessen. Omdat 
en nu in de avonduren geen lessen mogen worden gegeven, geef ik nu slechts 3 uur per 
week les. Het is dus nog steeds mogelijk om je in te schrijven voor tennislessen, dit kan ook 
op de zaterdagen. Je kunt je het beste aanmelden met een groepje van vier, maar je kunt je 
ook als individu aanmelden voor lessen, dan probeer ik een groepje te maken. De 
kortingsactie van 10% voor tennislessen aan groepen geldt nog steeds, dus profiteer ervan. 
 
Ik hoop jullie, omwille van onze gezondheid en plezier, spoedig ook weer in de avonden te 
treffen bij TZZ.  

 
 
     Wijnand Homburg     

            06 398 40 250 
 

 

 
 

 
 



Buddytennis 
 
We zijn erg blij met al onze (nieuwe) leden en we willen er alles aan doen om het hen naar 
de zin te maken. Een voorbeeld hiervan is het buddysysteem dat Marc Brouwer heeft 
opgezet. 

De nieuwe leden, die weinig tennissen en/of geen les hebben, zijn 
inmiddels persoonlijk benaderd met de vraag of ze mee willen doen 
met buddytennis. 
Maar liefst 17 leden hebben aangegeven hieraan mee te willen doen, 
waarvan de meeste mensen hebben aangegeven alleen in de 
avonduren te kunnen. Door Corona is dat nu helaas even niet 
mogelijk, maar we blijven optimistisch. Zodra de coronabeperkingen 
zijn opgeheven wordt  er een eerste kennismakingsavond gepland, 
waar natuurlijk ook lekker getennist kan worden en er worden 

vervolgafspraken gemaakt. 
De 5 buddy’s (meer ervaren spelers) zijn Jurgen Hajema, Marc Brouwer, Jan Bolhoeve, Huib 
Middelhoven en Bernice de Beurs. 
 *Wat gaan we doen? 
Een ervaren TZZ lid neemt drie beginners voor een uurtje onder zijn/haar hoede.  De 3 
nieuwe leden slaan zoveel mogelijk ballen die door de Buddy worden aangegeven. Op deze 
manier doen de nieuwe leden meer ervaring op om hun plezier in het tennis te vergroten. 
De vereniging heeft de ballen ter beschikking gesteld en de buddy uurtjes zijn vrijblijvend en 
gratis. 
 *Wat doet de Buddy? 
Een Buddy regelt de afspraken, (het blijft dus niet bij het ene uurtje)en geeft ballen aan. 
2 beginners staan aan 1 kant van de baan en 1 beginner en de buddy aan de overkant.  Er 
wordt natuurlijk af en toe gerouleerd. Dit is een leuke spelvorm om mee te beginnen. 
Iedereen slaat op deze wijze heel veel ballen en blijft in beweging. Let op; Het is geen 
tennisles. 
Heb je interesse om ook mee te doen? Of ken je iemand die kennis wil maken met tennis? Of 
wil je ook Buddy worden? 
Neem dan contact op met de coördinator van Buddytennis. 
tel: 0614876218 of marcbrouwer@hotmail.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Interne Wintercompetitie uitgesteld  

Sofie, Christa en Gemma, de organisatoren van de interne 
wintercompetitie, hebben aangekondigd dat ze in de 3e week van 
januari (de week van de 17e) weer verder willen gaan met de 
wintercompetitie.  
Dit uiteraard ijs-en corona dienende.  Alle deelnemers aan deze 
gezellige competitie krijgen van te voren bericht wanneer hun 
wedstrijden weer zijn ingepland.  

 
 
Op zondag 12 december kregen alle deelnemers 
een kerstattentie uitgereikt in de kantine; dit om 
de moed erin te houden. 

 

 

 

KerstToernooi  19/12 kan niet doorgaan 

 

De meeste mensen hielden er natuurlijk al rekening mee, maar het vol 

enthousiasme aangekondigde kersttoernooi, kan helaas niet doorgaan. 

 

 

Nieuwjaarstoernooi  

en receptie 16/1 gaan (voorlopig )wel door. 

Het nieuwjaarstoernooi en de nieuwjaarsreceptie blijven op de 

agenda staan. Nadere informatie volgt. 

 

Vrijwilligers TZZ krijgen Buter chocolade 

TZZ kent ongeveer 40 vrijwilligers en zonder hun inzet kunnen wij 

niet tennissen en kan TZZ niet bestaan. Onze vrijwilligers zijn dus 

goud waard! Om ze voor hun inzet te bedanken hebben alle 

vrijwilligers een mailtje gekregen van voorzitter Sjoerd, 

waarin aangekondigd wordt dat ze bij banketbakkerij 

Buter een chocolade traktatie kunnen halen. Ze hoeven 

alleen maar hun naam te zeggen en als die op de lijst 

staat; krijgen ze de chocola mee. Smullen maar; jullie 

hebben het verdiend! 



Afbeelding van nieuw Spandoek 

Binnenkort komen er twee mooie nieuwe spandoeken te hangen 

aan de hekken van ons tennispark . De spandoeken wijzen 

voorbijgangers op de ledenwerfactie met een aantrekkelijke 

aanbieding.  Het ontwerp van het doek is van TZZ lid en 

vormgeefster Marian Konings. We hebben gemerkt dat veel 

nieuwe leden dankzij deze spandoeken zich melden bij onze club. 

 

 

 

 

 

Coronamaatregelen 

De coronamaatregelen zijn verlengd tot en met vrijdag 14 januari. 

1. Iedereen mag tennissen met of zonder CTB (QRcode) tot 17.00 uur. 

2. Voor spelers met geldig CTB geldt: 
Je mag alle faciliteiten gebruiken maar je stopt uiterlijk om 17.00 uur met tennissen. 
De kantine gaat om 17.00 uur dicht, niemand mag na dit tijdstip nog gebruik maken van de 
kantine. 
3. Voor spelers zonder CTB geldt: 
Je mag je niet in de kantine, kleedkamers en toiletten begeven, ook niet om drankjes te 
halen. 
Je mag niet van het terras gebruik maken ook niet om je eigen consumpties te gebruiken. 
Vraag indien nodig iemand anders met CTB om de baanverlichting aan- en uit te schakelen 
4. Voor iedereen geldt: 
Behalve op de baan is het overal weer verplicht om 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
Het bestuur kan dit niet allemaal dagelijks controleren en we kunnen dus niet anders dan er 
op vertrouwen dat iedereen zich aan deze, aan ons opgelegde regels, houdt.  
Bedankt voor je medewerking en het is fijn dat we overdag toch mogen blijven tennissen, 
doe dat dan ook zoveel mogelijk. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Het bestuur van TZZ en de 
vrijwilligers wensen alle leden en 
hun geliefden  
Fijne Kerstdagen en een gelukkig, 
vrolijk 2022 met heeeeel veeeeel 
tennisplezier. 
Geniet samen met je dierbaren van 
de feestdagen en laten we samen 
mooie momenten gaan beleven in 
2022. 
 
 

 

 

 

 
 


