
 1 



ACE - Clubblad van TVDZ - verschijnt 4 x per jaar - 23e jaargang nr. 1, lente-editie, maart 2008  
 

Van de Voorzitter – Marcel Manshanden 
  
Klaar voor de Start. 
 
Ik kan niet zeggen dat de winter weer voorbij is want een “echte” winter hebben we weer niet gehad. 
(behalve de “Paas-sneeuwbuitjes”) De een is daar blij mee, de ander is daar diep ongelukkig mee. 
Voor onze groep wintertennissers is dat alleen meer een goed bericht geweest. Mooi weer, veel 
tennis.  
 
Inmiddels ligt de Algemene Ledenvergadering 2008 al weer ver achter ons. Zoals u gewend bent treft 
u verder in dit blad een korte impressie aan van deze vergadering. Achteraf kan ik zeggen dat de 
inbreng van de leden positief was en dat uiteindelijke afgewogen beslissingen konden worden 
genomen. 
 
Het voorjaar zal in teken staan van het onderhoud aan onze clubhuis. Schilderwerk, vervanging van 
boeidelen zal daadwerkelijk plaats vinden. De reden van vertraging in aanvang van het groot 
onderhoud heeft het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering nader toegelicht.  
 
Het bestuur heeft verleden jaar al aangegeven dat wij onze gedachten lieten gaan over het wel of niet 
digitaal laten verschijnen van ons clubblad. Dit besluit is inmiddels formeel genomen door het bestuur 
en samenspraak met onze redactiecommissie. De ACE gaat digitaal !.  
Voor u als lid verandert er niet veel. Voor leden zonder internetaansluiting zullen wij een oplossing 
creëren zodat ook deze leden het clubnieuws gewoon kunnen blijven lezen. Een gekopieerde versie 
van de ACE zal in het clubhuis beschikbaar zijn. 
De leden met een internetaansluiting zullen de ACE via e-mail gaan ontvangen. Tevens zal ons 
clubblad op onze website worden gepubliceerd zoals dat ook al in 2007 het geval was. 
Een praktisch voordeel is dat de tijd tussen het schrijven van artikelen en daadwerkelijke publicatie in 
de ACE veel korter is. De informatie in de ACE is dan ook zeer actueel. 
In de oude situatie moest men minimaal 1 maand in acht nemen. Om de ACE rond 1 april bij u op de 
deurmat te krijgen moest het concept al begin maart worden aangeleverd bij onze drukker. 
 
Door de digitale overgang kan het bestuur meer informatie naar onze ledensturen. o.a.:  

• Korte mededelingen. 
• Mededelingen over toernooien of andere activiteiten. 
• Meldingen over onderhoud aan de banen. 

 
In aansluiting op de open brief van onze oude huismus (herfst nummer 2007) - “het op gang brengen 
van communicatie tussen leden en bestuur” - hopen wij op deze manier de leden nog beter en sneller 
te kunnen informeren. 
 
Tot slot wil toch nog twee puntjes aanhalen die direct en indirect met onze Algemene Leden-
vergadering te maken hebben: 
*  De aanwezige leden op de ALV zijn getuige geweest van een uniek schouwspel. Om niet teveel in 
details te treden verzoeken wij alle leden om onze parkregels te respecteren. Hoewel het niet 
specifiek staat beschreven in het reglement mag het duidelijk zijn dat huisdieren geen toegang 
hebben op onze tennisbanen. Het is niet mogelijk om alle uitzonderingen met naam en toenaam te 
noemen. Daarom heeft het bestuur of parkbeheerder in niet vermelde situaties altijd het recht om U 
als lid daarop te wijzen. Dit laatste zal echter nooit hoeven te gebeuren mits wij maar met elkaar de 
normale regels van respect hanteren. 
 *  Tijdens de ALV heb ik aangegeven dat 2008 voor mij in het teken staat als laatste jaar in de rol van 
voorzitter van TVDZ. Door dit signaal vroegtijdig af te geven hoop ik de ideale opvolger voor mijn 
functie wakker te schudden. Ik heb de functie altijd met veel plezier vervuld. Mocht u informatie 
wensen dan kunt u altijd bij mij aankloppen. 
  
Ik hoop dat we weer een schitterend tennisseizoen tegemoet gaan. 
 
Marcel Manshanden - Voorzitter 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857 
Rabobank rek.nr. 39.36.37.964 – E-mail: info@tvdz.nl – Website: www.tvdz.nl
 
Bestuur: bestuur@tvdz.nl
- Marcel Manshanden (voorzitter) – Tel: (020) 69 52 196 
- Sylvia Sierhuis (promotie & advertentie acquisitie) 
- Job Schouten (secretaris / vice-voorzitter) – Tel: (020) 69 95 582 
- Niels Honcoop (penningmeester) - Tel: (020) 699 87 15 
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770 
- Lia Houthuijzen 
- Gerard Terwey 
 
Toernooi-Commissie / Technische commissie: toernooicommissie@tvdz.nl
- Job Schouten 
- Vincent ten Bruin  
- Angelo Hooker  
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186 
- Janny de Boer 
- Job Schouten - Tel: (020) 6995582 
 
Public Relations & Redactie-Commissie ACE: ace-pr@tvdz.nl
- Winny Gontha-Lucardie (voorzitter) - Tel: (020) 69 03 192 
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
- Jaap Reijnoudt 
 
Webmaster Website- www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 
 
Kascommissie: 
- Fred Hart, Chris Heuckeroth, Wim van den Haak (reserve)
 
Sportraadvertegenwoordiger: 
- Marcel Manshanden 
 
Barbeheerder: 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857 
 
Baanbeheerder: 
- Theo Nieuwenhuizen 
 
Trainers - Tennislessen: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
- Roderik Bratianu – Mobiel Tel: (06) 42527372- roderik@tvdz.nl
 
Ereleden: 
- Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen 
- Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt 
 
Leden van verdienste:  
- Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek 
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Mededelingen van de penningmeester 
 
Geachte Leden, 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van TVDZ op 20 februari 2008 heeft de 
Ledenvergadering de hoogte van de contributie per soort Lid vastgesteld.  
In onderstaande tabel geef ik u de bedragen voor 2008. 
 
De contributie kan op twee manieren betaald worden: 
- Via automatische incasso of 
- Traditionele overschrijving aan ons rekeningnummer 39.36.37.964 bij de Rabobank. 
 
Wij attenderen u erop dat de Postbankrekening van TVDZ per 1 februari 2008 niet meer in 
gebruik is. 
 
TVDZ zal incasseren op 31 maart 2008 en verzoekt de traditionele betalers hun betaling ook 
voor deze datum verricht te hebben. 
 
Contributiebedragen 2008: 
 
   2007  2008 2008 
Contributie:  was verhoging Contributie  via Incasso 
Senioren    €      173  €      10,00  €       183  €         168  
Dagleden    €      136  €      10,00  €       146  €         131  
Jeugdleden   €        96  €      10,00  €       106  €           91  
55+    €        86  €      10,00  €         96  €           81  
Donateurs    €        35  €      10,00  €         45  €           30  
Alleen WT Senioren  NVT  €        65  €      15,00  €         80  €           65  
Alleen WT Junioren  NVT  €        55  €      15,00  €         70  €           55  
       
Introducés 18 jaar en ouder  €        10   €         10  
Introducés onder 18 jaar  €         3   €          3   
Studenten (18-25 jaar)  €      125  €      10,00  €       135  €         120  
 
 
Het aantal 55+ leden is bevroren en er worden geen nieuwe 55+ leden meer toegelaten. 
Het inschrijfgeld bedraagt €  7,50 (ongewijzigd) 
Verplichte bijdrage barexploitatie voor Senior-, Dag- , 55+ leden en Studenten: € 10,- 
Deze bijdrage is per 2008 verwerkt in de contributiebedragen en in 2007 voor het 
vergelijk. 
 
Wijziging opzegdatum van het lidmaatschap: 
Tevens is de opzegdatum van het lidmaatschap (i.v.m. aanpassing peildatum KNLTB): 
niet meer voor 1 maart, maar voor 15 januari van elk jaar voor volleden. 
Voor winterleden is de opzegdatum van het lidmaatschap gewijzigd naar 15 september. 
 
Mocht u vragen hebben kunt u zich wenden tot Niels Honcoop, penningmeester TVDZ via 
niels.honcoop@hetnet.nl . 
 
 
De penningmeester  
Niels Honcoop 
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
Vegen is van de baan! 
In een onlangs gehouden werkoverleg met de Gemeente Diemen is afgesproken dat onze leden de 
banen niet meer hoeven te vegen. 
Er is de laatste jaren wat onduidelijkheid geweest over wel of niet vegen. Verleden jaar is er een 
onafhankelijk onderzoek geweest over de slijtage van onze banen. Uitkomst was dat een wekelijkse 
veegbeurt van de Gemeente voldoende is. Het handmatige vegen werkt zelfs averechts. 
 
ACE 2008 Digitaal. 
Uit de vele meldingen die wij hebben mogen ontvangen, kunnen wij vaststellen, dat het onze leden 
niet veel uitmaakt of zij ons clubblad digitaal of per post ontvangen. 
Op basis van deze informatie heeft het bestuur besloten om de ACE in 2008 digitaal te gaan 
verspreiden. 
 
Clubblad SV Diemen gaat ook Digitaal 
Van onze speciale reporter Winny Gontha-Lucardie vernomen dat 'De treffer', het clubblad van 
voetbalvereniging SV Diemen, binnenkort ook digitaal verspreid gaat worden. 
 
Rookverbod in het clubhuis 
Het rookverbod in onze kantine is een alom geaccepteerd besluit. Wij zullen toch met elkaar moeten 
blijven waken dat dit verbod ook gehandhaafd blijft. 
 
Parkregels worden aangepast 
Waarom hebben wij parkregels? Zijn onze parkregels voldoende waterdicht? 
Blijkbaar is dat niet het geval. 
Voor alle duidelijkheid een paar aandachtspunten die onvoldoende vermeld staan in ons reglement; 
- geen spelende kinderen op de banen (kinderen die zich niet met tennis bezig houden) 
- geen kinderwagens op de baan. 
- geen huisdieren, hoe lief of stil ze ook zijn, op de baan. 
- geen fietsen, rollators, brommers, brommobielen, snorfietsen, motoren, auto’s op de baan. 
- geen glaswerk op de baan. 
- niet met ongeschikt schoeisel op de baan. 
- bij vorst in de grond kunnen de banen niet worden bespeeld. 
- bij sneeuw of bevroren bovenkant kunnen de banen niet worden bespeeld. 
- deuren naar de banen dienen altijd gesloten te worden. (anders tocht het zo) 
- niet hangen in de netten. 
- We hoeven dus niet meer te vegen… ;-) 
 
In alle niet vermelde situaties beslist het bestuur of de aanwezige parkbeheerder.  
De leden hebben t.o.v. van elkaar ook een verantwoordelijkheid om elkaar te wijzen op zaken die niet 
door de beugel kunnen. Alleen op die manier houden we elkaar scherp.  
De parkregels worden op dit moment onder de loep genomen en daar waar nodig aangepast. Zodra 
het nieuwe reglement klaar is, zal dit per e-mail worden verspreid. 
  
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
Mail naar: ace-pr@tvdz.nl
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Van de Redactie 
 
Op 1 april 2008 is TVDZ 24 lentes jong. Nog een jaartje te gaan dan hopen wij ons zilveren 
verenigingsjaar te vieren. Roerige jaargetijden, stormachtige, spraakmakende gebeurtenissen hebben 
wij getrotseerd. Het moet zeker lukken zilver in de wacht te slepen. Aan het huidige bestuur en 
commissieleden ligt het niet. Plannen en activiteiten zijn uitgestippeld. Lees deze ACE dus goed. 
 
Een nieuw tijdperk is aangebroken. Afscheid van het clubblad ACE op papier. De ACE zit op de 
digitale snelweg. Dat betekent dat wij W(ereld) W(ijd) op het W(eb) te lezen zijn. Dat waren wij sinds 
vorig jaar ook al, dankzij onze onvolprezen webmaster Hans de Jong. Maar sinds 1 april 2008 is het 
officieel. Voor het redactieteam betekent dit dat het stikkeren, vergaren en distribueren verleden tijd 
geworden is. Voor het overige redactiewerk blijft alles hetzelfde.  
Een speciaal woord van dank aan alle ACE-distributeurs die jarenlang geholpen hebben met het 
verspreiden van ons clubblad. En voor degenen die geen pc hebben, in het clubhuis ligt er een 
papieren clubblad voor het grijpen, hoewel in eenvoudige vorm dan voorheen. 
 
Eveneens afscheid nemen we van Meneer de Mol, een anonieme briefschrijver wiens identiteit 
jarenlang een mysterie was/is. Ik ben in de archieven gedoken en heb geconstateerd dat hij vanaf 
september 1989 ons met kostelijke ingezonden brieven vermaakte. In die tijd was ik nog voorzitster en 
regelmatig “mikpunt” van zijn grapjes. Niemand maar ook niemand wist wie Meneer de Mol was.  
Tot op het moment dat hij iets over mij schreef wat niemand wist. Langzamerhand kregen ook 
anderen het door maar lieten hem zijn gang gaan. Jammer genoeg heeft hij ook zijn taalgebruik aan 
de hedendaagse handel en wandel aangepast. Dit vonden redactie en bestuur minder geschikt voor 
een clubblad met zoveel jeugdleden. Regelmatig ging de rode pen er fors doorheen welk ongenoegen 
Meneer de Mol dan in een volgend schrijven naar voren bracht. Hoe dan ook vanuit deze plaats: 
Meneer de Mol nog hartelijk dank voor alle ingezonden stukjes, het ga je goed! 
 
Gelukkig hebben wij nog een blijvertje en als het aan hem ligt nog heel veel jaren in ons midden in 
goede gezondheid. Lees het verslag van groundsman Theo Nieuwenhuizen en iedereen zal Theo nog 
veel geluk toewensen! 
Tot zover eerst deze openings-lentegroet van ACE. Veel tennisplezier en tot ziens bij TVDZ! 
 
Winny Gontha-Lucardie 
 

 
 
Foto:  
De tennisbanen van TVDZ ’s morgens op 2e Paasdag – ’s middags kon er al weer worden getennist.
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Algemene Ledenvergadering – 20 februari 2008 
 
Korte impressie van de ALV 20 februari 2008 
 
Al enige tijd circuleerden er geruchten, dat dit bestuur zijn langste tijd wel heeft gehad; de invoering 
van de automatische incasso zou het Waterloo van dit bestuur worden. Maar zoals gebruikelijk: 
blaffende honden bijten niet! 
En van enige oppositie vanuit de vergadering was dan ook nauwelijks iets te bespeuren voor wat 
betreft het zogenaamde hete hangijzer: automatische incasso. De penningmeester kon de 
vergadering mededelen dat 90% van de leden een machtiging voor automatische incasso heeft 
verleend. Alleen Wim van den Haak vuurde met regelmaat een aantal kritische vragen af, die door het 
bestuur dankbaar werden opgepakt om het beleid nog duidelijker over het voetlicht te kunnen 
brengen. Voor een buitenstaander zou het bijna overkomen als een één/tweetje, maar dat zou een 
misvatting zijn. 
 

Met een opkomst van 27 
stemgerechtigde leden en 
4 winterleden en ouders 
van jeugdleden kunnen w
niet spreken van een 
overweldigende opkomst. 
Hoe moeten wij dit als 
bestuur interpreteren? 
Gemakshalve denk ik: de 
grote zwijgende 
meerderheid staat 
kennelijk achter het beleid 
van dit bestuur, want wie 
zwijgt stemt toe!  

e 

Persoonlijk vind ik dit een 
te gemakkelijk 
uitgangspunt, want op het 
terras heb ik het afgelopen 
jaar heel wat kritische 
geluiden opgevangen over 
het wel en wee van TVDZ, 
maar op de Algemene 

Ledenvergadering heb ik deze criticasters nauwelijks gezien of gehoord. Drie leden hebben zich 
keurig afgemeld i.v.m. verplichtingen elders, t.w. Jaap Reijnoudt, Jos van Swaningen en Loek 
Biesbrouck.  
 
Bij de opening van de vergadering verwelkomde de voorzitter Winny Gontha, voor wie het afgelopen 
jaar qua gezondheid niet gemakkelijk is geweest, en was zeer verheugd haar weer in ons midden te 
hebben. Fred Groen werd bedankt voor zijn jaarlijkse inzet voor de clubactie. Tot slot stond hij een 
moment stil bij het overlijden van het alom gewaardeerde lid Franco “Bus” Sciamanna. 
 
De notulen werden daarna puntsgewijs door de secretaris doorgenomen, waarbij Wim van den Haak 
(jawel) de vraag stelde of de problemen met de Grontmij inmiddels waren opgelost. Een heel goede 
vraag, want deze problematiek is nog steeds actueel en wordt, na uitvoerig overleg met de gemeente 
Diemen, door de gemeente zelf verder afgewikkeld, omdat de gemeente Diemen de uiteindelijke 
opdrachtgeefster is en TVDZ nooit een contract met de Grontmij heeft getekend, daarnaast heeft de 
Grontmij geen goed onderhoud geleverd. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op het begrotingstekort, een aantal hoge kosten vallen 
daarbij op: KNLTB afdracht, de ACE en Nuon, met daarnaast de tegenvallende 
advertentieopbrengsten en een terugloop van de verkoop van introducé kaarten. Bram van Eijk deed 
de suggestie om de energielasten voor drie jaar vast te leggen, de penningmeester neemt dit voorstel 
in ernstige overweging. 
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Afsluitend aan zijn betoog leest de penningmeester de brief van de Kascommissie voor, die de ALV 
adviseert om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Hetgeen 
geschiedde.  
 
De secretaris nam vervolgens de verslagen van de diverse commissies door, de meeste activiteiten 
zijn heel succesvol geweest, met uitzondering van een aantal toernooien, hierover is al eerder in de 
ACE door de organisatoren geklaagd. We blijven doorgaan in de hoop dat 2008 een beter toernooi-
jaar wordt, waarbij een poging zal worden gedaan om de laddercompetitie en de clubkampioen-
schappen weer nieuw leven in te blazen.  

 
 Met deze laatste mededeling gaf de 
secretaris de microfoon weer terug 
aan de voorzitter. Vanuit de zaal k
een teleurgestelde stem, men miste 
een verslag van de 
redactiecommissie!  

lonk 

De voorzitter verexcuseerde zich voor 
deze ernstige omissie en bedankte de 
redactie voor haar inzet om elke keer 
maar weer het blad vol te krijgen met 
altijd op het allerlaatste moment 
aangeleverde kopij en met name 
Hans de Jong voor het beheer van de 
website. 
Hierna volgde de benoeming van de 
nieuwe kascommissie, te weten Dolly 
Andries en Fred Hart, met Wim van 
den Haak als trouwe reserve.  

Het voorstel van Wim van den Haak om de contributie met 5,00 euro extra te verhogen, wordt door de 
vergadering verworpen en de vergadering gaat uiteindelijk akkoord met de door het Bestuur 
voorgestelde verhoging van de contributie. 

 
Na de pauze komt de voorzitter terug 
op de KNLTB afdracht, het bestuur 
zal zich beraden op een constructie 
van een aparte vereniging binnen 
TVDZ met een KNLTB licentie, dus 
een status aparte voor KNLTB 
liefhebbers. Een definitieve 
beslissing zal aan een Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering worden 
voorgelegd; na deze toezegging 
wordt de begroting zonder morren 
goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Stuifzand treedt statutair af en stelt zich niet meer kandidaat; Chris Heuckeroth wil zijn taak 
graag overnemen, zijn kandidatuur wordt bij acclamatie aangenomen. Voor volgend jaar heeft de 
voorzitter zijn aftreden aangekondigd, zijn drukke werkzaamheden laten zich moeilijk verenigen met 
het voorzitterschap: wie-o- wie wil deze ondankbare taak op zich nemen. Maar persoonlijk vraag ik me 
hierbij hardop af: hoe kunnen wij Marcel binnen boord houden!!! 
 
Voor wie alle details wil weten: vanaf 17 maart zijn de officiële notulen in het clubhuis beschikbaar. 
 
Job Schouten. 
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Indoortoernooi De Wilderhorst – december 2007 
 
Ook het tennisjaar 2007 werd afgesloten met het indoortoernooi in de Wildenhorst, een jaarlijks 
evenement met een hoog gezelligheidsgehalte. 
Helaas moeten we vaststellen, dat het aantal deelnemers elk jaar minder wordt. Waren er in 2006 nog 
23 aanmeldingen, voor het dit toernooi hebben zich slechts, met de organisatie meegerekend, 15 
deelnemers aangemeld. 
Voor de organisatie een reden om, gezien de hoge kosten, voor volgend jaar geen banen meer te 
reserveren. Ondanks de teleurstellende opkomst werd het toch een gemoedelijke avond, met leuke 
partijen en een altijd weer super gezellige “après-tennis”. 
 
De uitslagen van dit toernooi waren opmerkelijk, niet Emilio met zijn moordende service behoorde tot 
de beste mannelijk speler, maar Bram van Eijk met zijn sluwe linker forehand.  
Bij de dames bleek Elly van den Pangaard de meeste punten te hebben vergaard; met alle partijen 
gewonnen, wist zij sterren als Sylvia Sierhuis en Janny de Boer achter zich te houden. 
Wim Brouër heeft het dit keer met zijn toverballen niet kunnen redden, hij kreeg de poedelprijs bij de 
heren.  
Bij de dames sleepte Angelina de poedelprijs in de wacht, haar jeugdig enthousiasme bleek helaas 
niet voldoende, ik zou zeggen volhouden en, maar dat geldt voor iedereen die zich wil verbeteren: we 
hebben een tweetal goede tennisleraren. Uit eigen ervaring weet ik, een beetje techniek geeft meer 
plezier! 
 
Job Schouten.  
 
 
 

SMASHJE – JEUGD – 
 
Voor onze jeugdleden zijn er in 2008 de volgende activiteiten gepland: 
 
Datum Dag Evenement Tijd 
    
Mei    

11-5-2008 zondag Jeugd Pinkstertoernooi  10.00 uur 
    
Juni    

15-6-2008 zondag Jeugdtoernooi  10.00 uur 
    
Augustus    

24-8-2008 zondag Jeugdtoernooi  10.00 uur 
    
September   

21-9-2008 zondag Ouder en Kind toernooi & Jeugd tegen Bestuur en comm. 10.00 uur 
    
Oktober    
19-10-2008 zondag Halloween Toernooi met frisdrank met patat 14.00 uur 
  
Vergeet je niet op te geven voor deze toernooien. 

Geef dit lijstje ook aan je vader/moeder voor hun agenda. ☺ 
Jij komt toch ook? 
 
De Jeugdcommissie
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KNTB Competitie 
 
Hieronder zijn alle wedstrijden opgenomen, echter nog niet alle aanvangstijden zijn nu bekend: 
 
Competitie 2008    
    
Zaterdag 05 april :   Aanvang 
Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1 - Joy Jaagpad Gemengd dubbel 6 12:00 uur 
de Kegel Heren 11 - Diemen-Zuid Heren 1  
    
Zondag 06 april :    
Diemen-Zuid Heren dubbel 1 - Soesterberg Heren dubbel 1 10:00 uur 
Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1 - Tean Gemengd dubbel 1 12:00 uur 
LTVL Heren 5 - Diemen-Zuid Heren 1 13:30 uur 
PVDV Heren 2 - Diemen-Zuid Heren 2 10:00 uur 
    
Zaterdag 12 april :    
Diemen-Zuid Heren 1 - Strandvliet Heren 2 10:00 uur 
Hofgeest Gemengd dubbel 5 - Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1   
    
Zondag 13 april :    
Diemen-Zuid Heren 1 - Ouderkerk Heren 2 10:00 uur 
Diemen-Zuid Heren 2 - Vechtlust Heren 6 10:00 uur 
Eemslag Gemengd dubbel 1  Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1  
    
Zaterdag 19 april :    
Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1 - VVGA Gemengd dubbel 5 12:00 uur 
Geinburgia Heren 3 - Diemen-Zuid Heren 1  
    
Zondag 20 april :    
Diemen-Zuid Heren dubbel 1 - Spaarndam Heren dubbel 1 10:00 uur 
Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1 - Rijnhyuse Gemengd dubbel 1 12:00 uur 
Zaandam Heren 1 - Diemen-Zuid Heren 1  
Vianen Heren 2 - Diemen-Zuid Heren 2  
    
Zaterdag 26 april :    
Elzenhagen Gemengd dubbel 1 - Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1  
Diemen-Zuid Heren 1 - Ouderkerk Heren 4 10:00 uur 
    
Zondag 27 april :    
Diemen-Zuid Heren 1 - Waterwijk Heren 2 10:00 uur 
Diemen-Zuid Heren 2 - Zuilen Heren 1 10:00 uur 
Westerveld Gemengd dubbel 1 - Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1 10:00 uur 
Hogedijk Heren dubbel 2 - Diemen-Zuid Heren dubbel 1 13:00 uur 
    
Zaterdag 17 mei :    
Bloemendaal Gemengd dubbel 3 - Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1  
Diemen-Zuid Heren 1 - Buitenveldert Heren 10 10:00 uur 
    
Zondag 18 mei :    
Diemen-Zuid Heren 2 - Doordraaiers Heren 5 10:00 uur 
Diemen-Zuid Heren dubbel - Larsheim Heren dubbel 1 12:00 uur 
Baambrugge Heren 1 - Diemen-Zuid Heren 1 12:00 uur 
Uithoorn Gemengd dubbel 1 - Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1  
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Zaterdag 24 mei :    
Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1 - Uithoorn Gemengd dubbel 5 12:00 uur 
    
Zondag 25 mei :    
Diemen-Zuid Heren 1 - Abcoude Heren 2 10:00 uur 
Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1 - Waterwijk Gemengd dubbel 1 12:00 uur 
At Risk Heren 2 - Diemen-Zuid Heren 2 10:00 uur 
Abcoude Heren dubbel 1 - Diemen-Zuid Heren dubbel 1  
    
Zaterdag 31 mei :    
Zandvoort Gemengd dubbel 3 - Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1  
ATVD Heren 4 - Diemen-Zuid Heren 1  
    
Zondag 01 juni :    
Diemen-Zuid Heren 1 - Wilnis Heren 2 10:00 uur 
Diemen-Zuid Gemengd dubbel 1 - Vreeswijk Gemengd dubbel 1 12:00 uur 
Vreeswijk Heren 4 - Diemen-Zuid Heren 2 11:00 uur 
Helios Centrum Heren dubbel 1 - Diemen-Zuid Heren dubbel 1 12:00 uur 
 

Verrassingsfeestje verjaardag Barbeheerder Gerard Terweij 
 

Op zondag 9 december is onze 
barbeheerder Gerard Terweij 
overvallen met een 
verjaardagsfeestje. 
 
Deze activiteit was stiekum 
voorbereid door een aantal actieve 
gebruikers van onze tennisbanen 
(en eveneens frequente gebruikers 
van de “après-tennis” diensten van 
onze barman) 
 
Gerard werd verrast met een 
zelfgebakken appeltaart met een 
onbestemd aantal kaarsjes die hij 
slechts met grote moeite in één keer 
kon uitblazen.  
 
Het aantal kaarsjes van zijn leeftijd 
kon helaas niet meer op de taart 
geplaatst worden. ;-) 
De exacte hoeveelheid kaarsjes is 
echter nog steeds een van de 
grootste geheimen van TVDZ… 
 
De redactie van de ACE houdt zich 
aanbevolen om volgend jaar het 
juiste aantal kaarsjes op de taart te 
zetten. 
 
Wie kan de werkelijke leeftijd van 
Gerard achterhalen? 
 
Stuur dan een mailtje naar:  
ace-pr@tvdz.nl
Hans de Jong 

 14 

mailto:ace-pr@tvdz.nl


 15 



 

Tennislessen 
 
TVDZ bied aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij 2 professionele 
tennisleraren, t.w. Fred Groen en Roderik Bratianu. Beiden zijn ervaren zelfstandig werkende 
tennisleraren. Op deze pagina vindt u de nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, 
telefoonnummers etc. 
 
Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 30 september. 
In deze periode gelden de volgende tarieven: 
* 18 groepslessen met 4 personen € 153,- p.p. 
* 18 groepslessen met 3 personen € 204,- p.p. 
* 18 groepslessen met 8 kinderen (niveau 0, t/m 10 jaar) € 77,- p.p.  
* prive-les met 2 personen € 17,- p.p. per les 
* privé-les 1 persoon € 34,- p.p. per les.  
 
N.B. Deze 18 lessen worden gegeven tussen 1 april en 30 september met een tussenpauze i.v.m. de 
zomervakantie.  
 
In de zomervakantie bestaan er lesmogelijkheden voor de andere leden die niet ingeschreven zijn 
voor de serie van 18 lessen. Dit in gezamenlijke overleg met de tennisleraren.  
 
LESDAGEN 
Maandag - gehele dag Fred Groen. 
Dinsdag - gehele dag Roderik Bratianu 
Woensdag - gehele dag Roderik Bratianu 
Donderdag - gehele dag Fred Groen 
Vrijdag - gehele dag Roderik Bratianu 
Zaterdag - gehele dag Fred Groen. 
 
LESVOORWAARDEN 
- Er worden geen lessen gegeven in de periode 26-04-08 t/m 05-05-08 (meivakantie) en 28/06/08 tot  
17/08/08 (zomervakantie) en op de volgende data: 11/05/08 en 12/05/08 (Pinksteren); 
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan; 
- Een lesuur duurt 50 minuten; 
- De lesnemer moet lid zijn van TVDZ 
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.
De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les; 
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les 
niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen; 
- De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet; 
 
INSCHRIJVEN 
Uitsluitend via de Ledenadministratie van TVDZ 
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of te downloaden van 
WWW.TVDZ.NL.  
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, waarna check plaatsvindt met 
ledenadministratie of het betreffende lid wel lid is. Men dient voorkeursdagen voor les in te vullen, op 
basis van voorkeur wordt men aan trainer toegewezen. 
 
TENNISLERAREN 
 
Fred Groen, Tel:(075) 6125209, Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred@tvdz.nl 
Roderik Bratianu - Mobiel Tel: (06) 42527372 - roderik@tvdz.nl 
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Activiteitenkalender 2008 
 
 
Ook dit jaar zijn er weer leuke en sportieve activiteiten gepland: 
 
 
Datum Dag Evenement Tijd Organ.
     
Maart     

30-3-2008 zondag Wilde mix openingstoernooi -Ook voor dag-en winterleden. 11.00 uur TC 
     
April     

12-4-2008 zaterdag Kaarten en gourmetten  16.00 uur AC 
18-4-2008 vrijdag Vrijdagavondtoernooi. Met speciale actracties! 19.30 uur TC 

     
Mei     

11-5-2008 zondag Jeugd Pinkstertoernooi  10.00 uur JC 
     
Juni     

1-6-2008 zondag Afsluitingsfeest competitie. Borrel met een hapje. 16.00 uur TC 
15-6-2008 zondag Jeugdtoernooi  10.00 uur JC 

21-6-2008 zaterdag
Midsummer toernooi - Seventies party met live music + 
BBQ 16.00 uur TC 

     
Augustus     

10-8-2008 zondag Finale Clubkampioenschappen 14.00 uur  
17-8-2008 zondag Zomertoernooi  11.00 uur TC 
24-8-2008 zondag Jeugdtoernooi  10.00 uur JC 

     
September    

7-9-2008 zondag Herfsttoernooi. Dagploeg tegen de rest van de vereniging!  10.00 uur TC 
21-9-2008 zondag Ouder en Kind toernooi & Jeugd tegen Bestuur en comm. 10.00 uur JC 

     
Oktober     

5-10-2008 zondag Kaarten en tennis bij droogweer 14.00 uur AC 
19-10-2008 zondag Halloween Toernooi met Frisdrank met patat 14.00 uur JC 
26-10-2008 zondag "Janny van Diemen" Oliebollen Toernooi 13.00 uur AC/TC 

     
November     

2-11-2008 zondag 
Hello-Goodbye Toernooi - einde zomer-, start 
winterseizoen 11.00 uur TC 

30-11-2008 zondag Sint-Nicolaas kaarten 14.00 uur AC 
     
December     
14-12-2008 zondag  Kerstdrive - Banketstaaf bij de koffie. 14.00 uur AC 

 
 
NB. Data & tijden onder voorbehoud.  
Kijk voor de laatste gegevens op internet: WWW.TVDZ.NL 
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Bijzondere TVDZ leden – Groundsman Theo Nieuwenhuizen 
 

Onze groundsman Theo Nieuwenhuizen werd op 8 
januari 2008 …. 80 jaar!  
 
Tijdens de vrijwilligersavond, het etentje in restaurant 
Happy China, werd Theo door voorzitter Marcel 
Manshanden in het zonnetje gezet en met een lekker 
fles drank bedankt voor alle bewezen dienst voor de 
vereniging tot nu toe. 
 
Vanaf het prille begin van TVDZ was hij al lid.  
Tot en met heden niet meer weg te denken op en r
de banen.  

ond 

ehesen! 

et 10 jarig bestaan van TVDZ op 21 mei 1994 was opnieuw een memorabele dag. Op deze dag 
on 

ernieuwing van het gehele tennispark en de opening van 6 nieuwe kunstgrasbanen op 15 maart 

takjes en bladeren 

i het in 

amens de redactie, Winny Gontha-Lucardie 

Theo memoreert de gezellige rommelige jaren op ons 
“knollenveld” 1984-1988 (een gedeelte van de huidige 
honkbalvereniging)  
 
Het verplaatsen van het oude clubhuis naar de 
huidige plaats ging niet zonder slag of stoot.  
Het kostte de firma Saan heel veel moeite en tijd om 
dit “klusje” te klaren.  
Uiteindelijk lukte het om op tijd het 5-jarig bestaan op 
23 september 1989, op ons “eigen plekje” te vieren.  
TVDZ’s vlag werd geïntroduceerd en ten top g
 

H
werd het nieuwe clubhuis geopend met veel muziek en een groot feest. Ex-burgemeester Bob de H
deed de openingshandeling onder grote hilariteit omdat het hem veel moeite koste een tennisbal door 
een grote papieren racket te slaan, waarin de sleutel van het clubhuis verborgen was. 
 
V
2004 was voor Theo opnieuw een hoogtepunt in zijn bestaan als groundsman.  
In weer en wind is hij steeds paraat zijn werk te verrichten. Grote hoeveelheden 
heeft hij al die jaren van de tennisbanen af mogen harken. Grootste ergernis voor hem zijn de 
kauwgum en de papiertjes die leden op of onder de bankjes achterlaten. (dus beste leden: goo
de prullenbak!) Zijn grootste wens is dat hij dit werk als groundsman nog lang en in goede gezondheid 
voor TVDZ mag doen. Theo, wij wensen je nog vele gezonde en gelukkige jaren in ons midden toe. 
Met bijzondere dank voor alle inzet. 
 
N
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Ingezonden - Bericht van Meneer de Mol 
 

 
Afscheid van mijnheer de Mol. 
 
Ondanks een sterfgeval in de familie toch een stukje geschreven 
voor de ACE.  
Helaas voor een aantal TVDZ-ers heeft Meneer de Mol zijn congé 
gekregen / de zak gekregen of in tennistermen te blijven: hij is 
'afgeserveerd'! 
Redactie en het Bestuur vonden het niet meer verantwoord om 
de stukjes te plaatsen. Vroeger kreeg een medewerker nog wel 
eens een bosje bloemen of een flesje wijn met dank voor de vele 
uren, die ervoor gewerkt waren. Niet dat ik daarop zat te wachten 
hoor! 
 

Helaas kreeg onze Winny, die Meneer de Mol vele jaren achter de broek gezeten had a.u.b. een 
stukje te schrijven, de ondankbare taak om de toch voor vele anonieme Meneer de Mol van dit besluit 
op de hoogte te stellen, zonder er met hem over gesproken te hebben.  
 
Het bestuur en redactie hadden wel een concept gemaakt voor het verdwijnen van Meneer de Mol uit 
uw clubblad, maar ik houd toch liever de molle-eer aan mijzelf om afscheid te nemen. 
Ik zal de aardige leden gedenken, die vertelden, dat ze bij het uitkomen van het clubblad eerst het 
stukje van Meneer de Mol lazen, alvorens zich te storten op de uitslagen van allerlei wedstrijden en 
bestuursmededelingen.  
Meneer de Mol gaat dus nu van zijn pensioen genieten. Het gaat u allen goed. 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol 
 
 

Theater de Omval 
 
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./ fax.: (020) 600 18 97 
 

FILM:  ELKE DONDERDAGAVOND OM 20.00 UUR.  
Elke maand geven wij een filmkrant uit met informatie over de 
geprogrammeerde films. U vindt deze bij De Omval en bij de 
bibliotheek.  
Tevens staat de programmering in de Filmkrant, de Uitkrant, Het 
Parool en de Diemer Courant.  
Zie ook: http://www.theaterdeomval.nl  
(On-line reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl
 

 
Theater de Omval – programma april 2008 
 

4-apr 20:30 Hettie Heyting - Gewoon Lekker muziek 
6-apr 20:30 Drumix - The World of Drumix muziek 
11-apr 20:30 Vincent Bijlo - Mijn laatste sigaret cabaret 
13-apr 14:00 Kooman's Poppentheater - Koeskoes poppenspel 
18-apr 20:30 Menno Nicolai - Toeval muzikaal cabaret 
26-apr 20:30 Band heeft Oppas - Ik ben dikker, dikker dan jij muziek 
27-apr 11:00 Band krijgt Kinderen - Ook klein klein kleutertje houdt van pop muziek 2+ 
27-apr 14:00 Band krijgt Kinderen - Goed dat je d'r bent muziek 4+ 

 


