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TV De Gouw uit waardering voor vrijwilligers en sponsors 
 

ZAANDAM - TV de Gouw heeft haar vrijwilligers en sponsors zaterdag 4 oktober in het 

zonnetje gezet. Ze waren door de club uitgenodigd om naar het tennispark te komen 

voor het Sponsor- en medewerkerstoernooi. Onder het genot van schitterend 

oktoberweer sloegen de genodigden zonder inschrijfgeld te hoeven betalen een balletje, 

waarna ze mochten aanschuiven voor een gratis buffet.  

 
 “Het was heel erg gezellig, gemoedelijk en ook vrijblijvend. Mensen waren verrast met wie 

ze moesten spelen”, zegt Max Woldhuis van de Evenementencommissie. Het toernooi vindt 
zo eens in de twee jaar plaats en Woldhuis organiseerde het voor de tweede keer. “We willen 
hiermee als bestuur een blijk van waardering geven aan onze sponsors en vrijwilligers.”  

 
Om 15.00 uur begon het toernooi, waarbij het vooral om de gezelligheid draaide. “Alle 

koppels waren ingedeeld in een ‘wild-mix’ dubbeltoernooi, waarbij je van tevoren niet wist 
wie je tegenstander was. Dit leverde erg vermakelijke en spannende potjes op. Er werden 
twee rondes gespeeld van ongeveer drie kwartier, met tussendoor tijd om lekker wat te 

drinken. Dat is leuk, want vrijwilligers en sponsors, die toch allemaal wat voor de club doen, 
weten niet altijd van elkaar wie ze zijn. Nu leer je elkaar een beetje kennen”, vertelt 
Woldhuis.  

 
Om een uur of vijf was het afgelopen en ging iedereen richting het terras om even na te 

praten. Rond de klok van zessen konden de deelnemers genieten van een gratis buffet en een 
dessert en drankje toe.  
 

Voor de mensen die door een blessure of om andere redenen niet konden tennissen, was er 
een jeu de boulestoernooi. Dat ging tegelijk met het tennistoernooi van start.  

 
 

 

Niet voor publicatie: 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Max Woldhuis  

via tel.: 06-23522411 of e-mail: evenementencommissie@tvdegouw.nl 
 
N.B. Foto (zie ook bijlage) en fotobijschrift op volgende pagina 



 
 

Fotobijschrift  

Deelnemers houden pauze en genieten op het terras van de oktoberzon. (Foto: Cees Meijer) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


