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Van de Voorzitter – Hans de Jong 

  
 
Het was een vreemde winter dit jaar, van oktober tot en met eind  
januari hebben we heerlijk lang kunnen tennissen met zachte 
temperaturen zodat we ook nog hebben kunnen zonnen op ons terras. 
De gebruikelijke winterstop was dit keer ook erg kort omdat Wim van 
den Haak de honneurs waarnam van Gerard voor de kantine, 
waarvoor namens alle (winter)leden hartelijk dank!  
Eind januari kwam heel onverwachts toch nog een echte winter aan 
met sneeuw en ijs en met een nieuw kouderecord tot gevolg.  
Het heeft ook ruim een week geduurd dat onze banen weer ontdooid 
waren.  
Het was voor het bestuur en de commissieleden wel goed dat er even 
niet getennist kon worden, want het voorjaar is altijd een zeer drukke 

periode van voorbereiding en planning van allerlei TVDZ activiteiten, zoals de activiteitenkalender 
opstellen, inhoud van de ACE voorbereiden, nieuwe sponsors zoeken, wervingsplannen maken 
enzovoorts.  
Daarom kunnen wij ook in deze ACE melden dat er weer heel wat interessants op het programma 
staat voor zowel jong als oud. Allereerst hebben wij ons eerste gezellige (snert-)toernooi van dit jaar al 
weer achter de rug, met dank aan Milene en Marijke.  
Als ander belangrijke activiteit is dat wij dit jaar meedoen met de landelijke vrijwilligersactie van het 
Oranje Fonds, NLDOET op vrijdag 16 maart! Wij gaan in dit kader o.a. ons clubhuis schilderen en 
voorzien van een nieuw fris kleurtje! Ook andere klussen proberen we op die dag uit te voeren, dus 
een helpende hand van de leden wordt zeer op prijs gesteld. Een klein clubje van 6 trouwe leden 
hebben op 9 maart al het gehele gebouw voorbereid, schoongemaakt en geschuurd. Waarvoor dank! 
Dan gaan we voor onze jeugd op 18 maart starten met een vriendjes- en vriendinnetjestoernooi, 
waarbij onze jeugdleden zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mogen meenemen om gratis 
kennis te maken met de tennissport bij TVDZ. 
Op zondag 1 april (het is géén grap!) doen wij weer mee met de KNLTB Open tennisdagen. Deze dag 
hebben wij weer een scala van activiteiten op het programma staan, zoals het toernooi van zowel de 
jeugd als volwassenen, zie verder het artikel in deze ACE. 
Nodig al je vrienden en vriendinnen, familie e.d. uit om op deze dag gratis kennis te maken met de 
tennissport.  
De mensen die lid worden op de deze dag kunnen gebruik maken van een speciale aanbieding om lid 
te worden van onze vereniging. Want de TVDZ leden zijn de beste ambassadeurs van onze 
vereniging, want wie kan er nu beter vertellen wat voor een leuke vereniging we zijn?  
En bedenk: hoe meer leden, des te beter voor de club!  
De oplettende lezers zullen in deze ACE zien dat wij een groot aantal nieuwe sponsors hebben 
gevonden die bereid waren een advertentie in ons clubblad te plaatsen. Wij danken onze sponsors 
hartelijk om een steentje bij te dragen aan onze vereniging en het bestuur wil graag onze leden 
aanmoedigen om ook klant te worden van deze Diemense ondernemers, die ondanks de recessie zich 
blijven inzetten voor de gemeenschap. 
Ik hoop dat ook nog enkele leden zich geroepen voelen om als vrijwilliger, bijvoorbeeld als bestuurs- 
of commissielid de handjes uit de mouwen steken, want het bestuur kan helaas niet alles alleen….  
Versterking is nog steeds nodig, dus graag opstellen in rijen van 3….  
Verder wil ik alle leden een zeer prettig, sportief, gezond en vooral blessurevrij tennisjaar toewensen! 
Tot ziens op de baan! 
Hans de Jong  
Voorzitter TVDZ  
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857 
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Bestuur:  
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer (secretaris)  Tel: (020) 9679437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333 
- vacature (promotie en PR) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Milene Smits 
- Marijke Biesbroeck 
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Roderik Bratianu 
- Donna Reestman 
- Ruben Smit (voorzitter) Tel: (06) 49652626 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Herman Smits – Tel (020) 6974424 
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl  / technischecommissie@tvdz.nl 
- Janny de Boer (voorzitter) - Tel: (020) 9679437 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Frans Heinsius - Tel: (020) 4650664 
 
Verenigingscompetitieleider (VCL):  
- Ruben Smit - Tel: (06) 49652626 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
 
Kas-commissie: 
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199  
- Joost Durville 
 
Barbeheerder: - Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
Trainers: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl 
- Roderik Bratianu - Mobiel Tel: (06) 42527372 - ro.bratianu@gmail.com 
 
Sportraad vertegenwoordiger: Hans de Jong 
 
Ereleden: Fred Groen, Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den  
Haak, Jaap Reijnoudt. 
 
Leden van verdienste: Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek, Dolly Andries 
Hans de Jong, Gerard Terwey. 

mailto:publicrelation@tvdz.nl
http://www.tvdz.nl/
mailto:secretaris@tvdz.nl
mailto:penningmeester@tvdz.nl
mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
mailto:toernooicommissie@tvdz.nl
mailto:webmaster@tvdz.nl
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Van de Redactie  
 
 
 

 
Het begon weer te kriebelen na een lange winter, want er moest 
weer een ACE de deur uit. En wat voor ACE!  Niet alleen een grote 
variëteit aan onderwerpen, maar ook keur aan nieuwe en 
opgefleurde oude advertenties. Je wordt er beslist vrolijk van en 
bijna vanzelf kooplustig. We zijn onze voorzitter Hans de Jong dan 
ook veel dank verschuldigd, dat hij dit voor elkaar heeft gekregen 
en nog wel in zijn eentje. Als ik bedenk hoeveel tijd het mij alleen al 
heeft gekost om de door Hans aangeleverde advertenties netjes in 
de ACE te krijgen, dan moet het hem onnoemelijk veel tijd hebben 
gekost om deze adverteerders te enthousiasmeren voor een 
advertentie in ons clubblad. HULDE! 
 
 
 

  
Hans heeft wat dit soort trekjes betreft iets gemeen met onze vorig jaar overleden eerste voorzitter 
Winny Gontha, die in dit blad nog eens wordt geëerd met een gepast stukje door ons erelid Wim van 
den Haak. Ook Winny reisde met een zekere vasthoudendheid stad en land af om adverteerders en 
sponsoren te winnen voor haar ‘cluppie’ en vaak niet zonder succes. 
 
 
Naast verslagen van leuke gebeurtenissen en toernooien van afgelopen winter, treffen jullie helaas 
ook een ‘in memoriam’ aan van Frans Schuckmann. Frans was oud-bestuurslid van TVDZ en Macel 
Manshanden (voorzitter in de tijd van Frans) gedenkt hem. Verder zijn er diverse mededelingen van 
het bestuur, want het nieuwe seizoen gaat weer van start.  
 
 
Dat geldt uiteraard ook voor de jeugd. De Smajesrubriek is - op twee berichten na - nu nog vrij leeg, 
maar dat wordt beslist anders, wanneer weer op volle toeren wordt gedraaid. Jullie moeten dat wel 
zelf doen. Je kunt niet van ‘ouwe opa’s met bibberende handen’ verwachten, dat die langs de lijn gaan 
zitten om jullie toernooi te verslaan.  
 
 
Om de lezer min of meer te verplichten het blad helemaal door te nemen – aan eisen zijn we nog niet 
toe – hebben we op sommige plaatsen foto’s geplaatst met een leuk bovenschrift (zeker niet te veel, 
want geestig zijn we niet). We hopen nu maar dat jullie dit ‘cool’, ‘vet’, of ‘vet en cool’ zullen vinden, 
anders moet je het zelf maar beter doen. Je bent bij dezen uitgenodigd. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Namens de redactie, 
Godfried van den Wittenboer 
 
 
 
PS.  
Wil je zelf ook een bijdrage leveren voor de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 
Ook zijn wij nog op zoek naar een fotograaf die foto’s wil maken van onze activiteiten, graag in het bezit van een 
elektronische fotocamera. 
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Mededelingen Bestuur 

 
       
OPBRENGST SPONTANE GELDACTIE 

 
Het doet mij veel plezier om jullie te kunnen melden, dat de spontane oproep om extra geld over te 
maken aan TVDZ tot op heden een bedrag van € 850,00 heeft opgeleverd. Natuurlijk alle gulle gevers 
daarvoor  hartelijk dank! Het is hartverwarmend, hoe er is gereageerd op onze oproep. Dit toont toch 
wel aan, dat er bij TVDZ nog sprake is van echte clubliefde. 
  
Mocht u vergeten zijn om een bijdrage te leveren, of heeft de dure decembermaand u daarvan 
weerhouden, donaties zijn natuurlijk nog altijd van harte welkom op het welbekende 
bankrekeningnummer van TVDZ: 39 36 37 964. 
  
Alvast bedankt !!! 
 
Janny de Boer 
Secretaris TVDZ 
 

  
HUWELIJK BARBEHEERDER TVDZ 
 
Van onze TVDZ verslaggever uit Thailand is het bericht gekomen dat onze barbeheerder Gerard 
Terweij in december 2011 in het huwelijk is getreden met de Taiwanese schone genaamd Dong. 
Een videoverslag van deze huwelijksplechtigheid is beschikbaar in de kantine van TVDZ en kan op 
verzoek worden vertoond. 
Het bestuur en de leden van TVDZ wensen Gerard en Dong een gelukkig huwelijk toe! 
 
 
KOM OP DE FIETS OP 7 EN 9 APRIL 

 
 
Op het sportpark ‘De Diemen’ wordt met Pasen door de S.V. Diemen weer het grote Sjef van der 
Heidentoernooi gehouden. Er worden grote aantallen deelnemers en toeschouwers verwacht. 
En wel op; 
Zaterdag 7 april voor de F pupillen 
Maandag 9 april voor de E pupillen 
Er worden grote aantallen deelnemers en toeschouwers verwacht. 
Om het parkeren te regulieren zijn verkeersregelaars ingehuurd. 
Van de leden van TVDZ wordt gevraagd om in verband met de te verwachten verkeersproblemen 
vooral op de fiets te komen. 
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Van de Penningmeester 

 
 
Ik ben nu één jaar penningmeester en dit is mijn eerste tekstuele bijdrage in ons clubblad. Zoals jullie 
vorig jaar maart hebben kunnen zien, heb ik toen het stokje overgenomen van Niels Honcoop, die na 
het aftreden van het oude bestuur de lopende zaken op het financiële terrein is blijven behartigen. 
Daardoor heeft de overgang bijna vanzelf plaatsgevonden.  
 
Waarschijnlijk zal jullie ook niet zijn ontgaan, dat TVDZ, evenals veel andere verenigingen, een 
moeilijke periode doormaakt. De huidige recessie zorgt er mede voor, dat een aantal leden (financieel 
gedwongen) de pijp aan Maarten heeft moeten geven. Het bestuur heeft daarom de contributiegelden 
voor 2012 niet verhoogd. Voor de wintertennissers heeft zelfs een contributieverlaging plaats-
gevonden, die er in ieder geval in heeft geresulteerd, dat het aantal leden vorig jaar niet verder is 
teruggelopen. Uiteraard hebben ook de ledenwerfacties van het bestuur hierin een positieve rol 
gespeeld. Conform het normale verloop per vereniging binnen de KNLTB hebben eind vorig jaar ook 
een aantal leden voor het komende seizoen opgezegd. Het zal desondanks een zware dobber worden 
om het aantal leden te halen dat wij als bestuur hebben begroot voor 2012. 
 

De kosten van TVDZ zijn, ongeacht het aantal 
leden, redelijk constant gebleven, met 
uitzondering van de afdracht aan de KNLTB, 
die persoonsgebonden is. Bij afname van het 
aantal leden is het dan ook van belang om de 
kosten kritisch onder de loep te nemen en 
serieus te bekijken waarop bezuinigd kan 
worden zonder aan tennisplezier in te boeten. 
 
Sommige bezuinigingen hebben een 
natuurlijke ´boost´ gekregen. Na het trieste 
overlijden van Theo Nieuwenhuisen hebben 
een aantal vrijwilligers `Theo´s taak` op zich 
genomen, om met regelmaat het sportpark te 
onderhouden en zelfs de bloembakken een 
vrolijk aanzicht te geven.  
 

De grootste kostenpost van TVDZ kreeg echter een negatieve dreun: de jaarlijkse afdracht aan de 
gemeente voor de huur van het sportpark. Nu ook de recessie bij onze gemeente heeft toegeslagen, 
heeft deze besloten de huur ieder jaar met 2,5% EXTRA te verhogen, bovenop de gebruikelijke 
verhoging ten gevolge van de inflatie. Beide verhogingen werken dus cumulatief door. De gemeente 
stelt de verenigingen weliswaar in staat hun financiën geleidelijk op de situatie aan te passen door het 
bedrag “slechts” met 2,5% per jaar te verhogen, maar het zijn en blijven toch extra kosten die de 
vereniging moet ‘ophoesten’. Bovendien betaalt TVDZ het hoogste bedrag aan huur op het gehele 
sportpark, meer dan de voetbal-, honkbal- of korfbalvereniging, zodat deze verhoging ons ook nog 
eens extra hard treft in meer te betalen euro’s.  
 
Verder ontkomen wij dit jaar niet aan degelijk onderhoud van ons clubhuis. Deze maand gaat er een 
metamorfose plaatsvinden van het clubhuis om het een meer eigentijds aanzien te geven. Hierdoor 
wordt het grootste kapitaal van onze vereniging weer voor jaren gewaarborgd tegen aanvallen van de 
wind en het Hollandse weer. Nu maar hopen dat het Meneer de Mol ook opvalt, ondanks zijn 
gebrekkige gezichtsvermogen. Gelukkig voor onze club, worden deze werkzaamheden (hoe kan het 
ook anders) uitgevoerd door vrijwilligers van de vereniging, hetgeen de clubkas aanzienlijk minder 
aantast dan wanneer deze werkzaamheden commercieel zouden zijn uitbesteed.  
 
Ook zijn wij er, door de commercieel memorabele activiteiten van onze voorzitter, eveneens in 
geslaagd meer sponsors aan ons te binden in 2012, dan in 2011 en is de spontane 
geldinzamelingsactie van Janny de Boer (naar een idee van de ochtendploeg) een groot succes 
gebleken. Uiteindelijk is ruim € 850,00 overgemaakt op de rekening van TVDZ, waarvoor nogmaals 
onze hartelijke dank. 
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Eind oktober 2011 hebben wij de contributies geïnd van de wintertennissers. Een aantal leden hebben 
die contributie gestorneerd, ondanks het feit dat zij hun lidmaatschap niet hebben opgezegd. Eind 
januari 2012 hebben we vervolgens de contributie van de jaarleden geïnd. Gelukkig was het aantal 
storneringen hier minder dan vorig jaar. Toch is er nog altijd een aantal leden dat niet de moeite 
neemt om op tijd, of in zijn geheel niet, op te zeggen. Dit ondanks het feit dat op onze website en in de 
ACE regelmatig aandacht wordt besteed aan zaken als het opzeggen van het lidmaatschap, de 
eventuele restitutie van contributiegelden, etc.  Dit kost de vereniging onnodig geld, dat we kwijt zijn 
aan de afdracht naar de KNLTB en de te maken incassokosten.  
 
Jullie zien dat we op alle terreinen werken om de kosten in het gareel te houden en met jullie steun 
gaat dat - onvoorziene omstandigheden daargelaten - aardig goed. Laat dit echter niet ophouden, 
wanneer je je  lidmaatschap beëindigt en doe dit dus op tijd:  

 
- 15 december voor jaarleden. 
- 15 december voor winterleden met KNLTB pas (WTS+). 
- 15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het  

nieuwe contributiejaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

 

 
In het kader van de actie NL DOET van het Oranje Fonds van het Kroonprinselijk paar hebben wij 
ons dit jaar aangemeld om op vrijdag 16 maart 2012 ons Clubhuis van een fris laagje nieuwe verf 
te voorzien. Deze actie hebben wij met een bijdrage van € 500,00 gedeeltelijk gesubsidieerd 
gekregen door het Oranje Fonds. Wij hebben al een aantal mensen bereid gevonden om deze dag 
als vrijwilliger te komen schilderen, maar zoals u weet "VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK", 
dus graag ontvangen wij nog meer aanmeldingen. De aanmeldingslijst ligt op de bar bij Gerard, 
dus kom op, stroop je mouwen op voor de club. 
 
Wij zorgen voor de gezelligheid en een hapje en een drankje, dus daar kan het niet aan liggen! 
Als bestuur gaan wij voor in de strijd, dus wij hebben ons al opgegeven, nu jullie nog !! 
 
Hartelijk dank alvast en graag tot 16 maart vanaf 9 uur. 
 
Janny de Boer 
 

 

TVDZ en NL DOET – 16-3-2012  Schilderen clubhuis           
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Ook dit jaar doen we weer mee aan de door de KNLTB georganiseerde ledenwerfactie "ZONDER 
JOU IS ER GEEN BAL AAN!" en wel met een OPEN DAG OP 1 APRIL 2012 VAN 10.00 UUR TOT 
17.00 UUR. 
  
Natuurlijk is het in eerste instantie bedoeld om heel veel nieuwe leden te verwelkomen en 
eventueel in te schrijven tegen een hele mooie actieprijs, maar het is ook de bedoeling om er voor 
alle leden een gezellige feestdag van te maken. 
 
Wij beginnen ‘s ochtends om 10.00 uur voor de jeugd met het Openingstoernooi, waarbij we 
natuurlijk alle jeugdleden uitnodigen om met vrienden, familie en kennissen te verschijnen en 
kennis te maken met de tennissport, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de clinics die onze 
trainers Fred Groen en Roderik Bratianu zullen geven, maar ook door (als ze al een beetje kunnen 
tennissen) deel te nemen aan een wedstrijdje van het toernooi. 
 
Na afloop is er weer een spetterend optreden van onze huisclown "Fransie" en er is muzikale 
begeleiding van onze in Diemen wereldberoemde DJ SVEN !!  
 
Rond één uur vindt er een officiële onthulling plaats van de nieuwe naam voor onze huidige baan 
één!! 
 
Hierna organiseert de toernooicommissie het openingstoernooi voor de volwassenen, gevolgd door 
een optreden van onze huiszanger van het levenslied!! 
 
Kortom het wordt een geweldige dag, waarop wij hopen veel nieuwe leden te kunnen noteren voor 
onze club, maar dat ligt natuurlijk ook aan jullie. 
Bijzonder is dit jaar dat je via Facebook mensen kunt uitnodigen en dat er hele leuke prijzen zijn te 
winnen. Dus zou ik jullie willen vragen al je vrienden en vriendinnen zich te laten inschrijven  
 
via de site: www.opentennisdagen.nl  
zodat wij als club, maar ook jullie als leden kans maken op o.a. een Clinic met RAEMON 
SLUITER, TENNISRACKETS, BALLEN ENZ.  
Onze club heeft heel hard nieuwe leden nodig en wij doen alle nieuwe leden een leuke aanbieding 
om lid te worden met een mooie korting. Breng je trouwens een nieuw jeugdlid aan, dan ontvang je 
zelf € 5,00 en voor elke nieuwe volwassene € 10,00. Dat is toch de moeite waard!! 
  
Dus ga achter de computer naar FACEBOOk en nodig al je vrienden uit voor deze bijzondere dag 
en help op hetzelfde moment onze club aan nieuwe leden. 
  
Alvast bedankt en graag tot 1 april. 
 
 
Janny de Boer 

 

  

OPEN DAG TVDZ / KNLTB op 1 april (geen grap) 

http://www.opentennisdagen.nl/
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TVDZ Nieuwjaarsreceptie 
 
 

Traditioneel hebben we natuurlijk ook dit jaar weer genoten van dit 
ouderwetse brasfestijn. In dit geval letterlijk, want bij afwezigheid van de 
Directeur van de Evenementen Commissie, lieten de dames  (Marijke en 
Milene) zien hoe geëmancipeerd zij het stuur over konden nemen en 
trakteerden zij ons op de heerlijkste hapjes. Waarvoor hartelijk dank. 
 
Ook de bar was, bij afwezigheid van Gerard goed bemand door onze 
redder in nood Wim Haak.  
 
Wij zijn Wim trouwens veel dank verschuldigd voor de prima manier 
waarop hij tijdens de "huwelijksreis" van Gerard Terweij diens rol heeft 
overgenomen.  
  
Er heerste een prima sfeer en de trouwe TVDZ-leden wensten elkaar 
natuurlijk een fantastisch en zeer sportief tennisjaar 2012. Verder werd 

er aan de oproep om bij te dragen in de kosten, groots gehoor gegeven, zodat de penningmeester ook 
na dit festijn tevreden kon zijn. Al met al een zeer geslaagde middag, die voor herhaling vatbaar is. Dit 
is één van die tradities waar we beslist aan vast moeten houden, dus graag herhaling in januari 2013. 
 
Janny de Boer 
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TVDZ  Snerttoernooi 
 
 
 

Zondag 26 februari. werden we door de activiteitencommissie 
getrakteerd op een snerttoernooi. 
Nou snert was het niet, want er werd heerlijke snert geserveerd.  Het 
werd zelfs een heel gezellig toernooi, waarvoor meer dan 20 mensen 
waren komen opdagen. Milene en Marijke hadden beiden  voor een 
paar pannen snert gezorgd, waar naar goed Hollands gebruik de lepel 
rechtop in bleef staan. Heerlijk natuurlijk, maar het gevolg was wel dat 
we na de snertpauze allemaal beduidend minder snel op de baan 
konden komen. Wel begrijpelijk natuurlijk. We troffen het daarbij 
trouwens wel met het weer, want het bleef de hele dag lekker droog.  
 
Dit toernooi was op speciaal verzoek van de winterleden opgezet, dus 
het was wel een beetje teleurstellend dat zich zegge en schrijven één 
winterlid had aangemeld om mee te doen, maar dat mocht de pret toch 
niet drukken. 

 
Ook nog even een woord van dank aan Ans, die de taak op zich genomen had om een indeling te 
maken en ik kan u verzekeren, dat het lang niet mee valt om iedereen tevreden te stellen qua indeling. 
Kortom het was een ouderwets gezellige dag met enorme hoeveelheden snert op de baan en in de 
pan. Nogmaals dank aan Milene en Marijke en natuurlijk ook Gerard. 
 
Janny de Boer 
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Diemen,         23 Januari 2012 
 
 
Op zondag 15 januari 2012 is Frans Schuckmann overleden. Na een ziekbed van ¾ jaar heeft hij de 
moedige beslissing genomen om op zijn verjaardag 15 januari via euthanasie een einde te maken aan 
zijn leven.  De wijze waarop het gezin Schuckmann zich tot het laatste toe hiermee om is gegaan 
dwingt diep en diep respect  af. Vanaf de slechte berichten medio 2011 tot het allerlaatste moment 
heeft alles in het teken gestaan van zorg en bijstand voor Frans.  
 
Ik heb Frans op meerdere manieren leren kennen. Allereerst natuurlijk als buurman in onze bekende 
Hector Petersenstraat in Diemen Zuid. Al snel ontstond er met een aantal buren een goede band. De 
HP kliek  kenmerkte zich door zeer verschillende karakters. Frans was altijd de persoon die weinig zei, 
maar zich wel duidelijk liet gelden als het erop aan kwam. Frans stond voor degelijkheid en had altijd 
oog voor de ander. Zijn sportieve kant liet hem soms met tennissen in de steek maar dat kon hem niet 
deren want hij deed toch altijd met toernooien mee. Gezelligheid met buren, lekker drankje erbij, dat 
liet Frans nooit lopen. We hadden een hechte club in onze straat. Samen grote voetbalwedstrijden 
kijken,  voetballen, volleyballen met een straat team, straatfeesten, samen met onze kinderen 
schaatsen op de sloot voor onze huizen.  De kaartavonden waren fameus. 
 
Eind 2003 werd ik door Winny Gontha benaderd of ik toch niet de voorzittershamer van Jaap 
Reijnoudt wilde overnemen. Na wat twijfel wist zij mij met haar charme over de streep te trekken.  
 

De  periode waarin ik Frans  op een heel andere manier leerde 
kennen was toen.  Het was voor mij belangrijk om een nieuw bestuur 
te vormen.  Hierbij uitgaande van sterke personen die een droom 
waar konden maken.  Nieuwe tennisbanen. Nadat ik Frans gevraagd 
had of hij wat voelde voor de rol van vice-voorzitter, zei hij meteen ja.  
In zijn bestuurdersrol had hij o.a. de taak om zich te richten op de 
toekomst, onze jeugdleden. Frans was dan ook steevast te vinden op 
de toen druk bezochte jeugdtoernooien waarbij hij overal zijn steentje 
bijdroeg, kaartjes uitdelen, toernooigeld ontvangen, scheidrechters 

regelen, prijzen bekers en medailles regelen voor de kinderen.  Dit ging Frans altijd goed af. Frans 
was vanuit het bestuur de schakel naar de jeugdcommissie en onze jeugdtrainers. 
 
Frans had iets met kinderen. Gelukkig heeft hij nog mogen genieten van zijn eerste kleinkind Noah, 
van dochter Jenneke.  Voor zijn tweede kleinkind werkt de tijd en ziekte in zijn nadeel. 

 
In de aanloop naar de heropening met de mooie nieuwe kunstgras banen was Frans voor de 
toenmalige bestuursleden de olie in de machine. Frans had door omstandigheden de tijd beschikbaar 
om allerlei ogenschijnlijk belangrijke dingen te regelen voor de heropening.  Een heropening, waar de 
toenmalige bestuursleden nog steeds trots op mogen zijn. 
 
Frans was Frans, gezelligheid daar wist hij tijd voor te maken.  Ondanks zijn ziekte wist hij toch de 
kracht op te brengen om nog eventjes langs te komen om mij te feliciteren met mijn vijftigste 
verjaardag. Alle buren waren aanwezig. Ik hoor Marianne nog zeggen: “Frans drinkt geen alcohol want 
hij zit met zijn medicijnen. Een paar tellen later vroeg ik aan Frans of hij wat wilde drinken waarop 
Frans droog met een hese stem antwoorde: “Doe mij maar een biertje.”  Dat was Frans.  
 
Frans heeft lang gevochten tegen zijn ziekte, de dagen, weken, maanden, stonden voor het gezin 
Schuckmann in het teken van strijd en de daarbij de benodigde verzorging. Dit alles mocht jammer 
genoeg niet baten. 
 
Marcel Manshanden 
Oud voorzitter TVDZ 
2004 - 2008 
 

In Memoriam Frans Schuckmann 
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WIE? 

 

 
Wie stond aan de wieg van TVDZ? 
Is 25 jaar lang de motor van TVDZ geweest? 
Na bestuur als voorzitter, ledenadministratice, p.r.ster en redactielid geleid en TVDZ  gediend te  

hebben 
Nu ons heeft verlaten 
Yntensief altijd op zoek was naar mensen en deze enthousiast betrok bij ‘haar club’. 
 
 
Graag feesten organiseerde en dan 
Omstandig aanwezig was. 
Niet van de baan was te slaan in haar jongere jaren. 
Tot bij de hoogste rangen contacten 
Had om TVDZ te promoten. 
Aandacht trekken kon zij als de beste. 
 
 
Lachen was haar handelsmerk. 
Uitgelaten blij kon ze op haar verjaardagsfeesten zijn. 
Charme van haar bewoog menig TVDZ(st)er tot het schrijven van een stukje in de 
ACE, ‘haar lijfblad’ voor/van TVDZ. 
Reuze, onvoorstelbare grote 
Dankbaarheid van alle TVDZ(st)ers , die in de loop der jaren lid waren/zijn, voor haar 
Inzet, ongelooflijk uitzonderlijk, fantastisch groot! 
Eindeloos bedankt voor jouw inspanning voor TVDZ , 
 
 
              WINNY GONTHA-LUCARDIE 
 
 
Wim van den Haak 
 
 
 
 
 
 

Ingezonden 
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Ingezonden  Zomaar een verhaal - 2 

 
De regenjas 
 
In een zomer waren vrienden en wij op vakantie in Noorwegen. We stonden op een mooie camping bij 
een fjord en even verderop kwam een waterval naar beneden. Mijn vriend Fred en ik vonden het een 
uitdaging om langs deze waterval naar boven te klauteren. 
 
 
We waren bijna op de top, toen het begon te regenen. Potverdorie, we hadden geen regenkleding 
mee. Toch maar doorklimmen. Even later waren we er dan en zie: ligt er op een rots een vierkant 
lichtbruin pakje. Ik maakte het open en ik had een prachtige plastic regenjas met pet. 
Ik zei: dat moet Onze Lieve Heer geweten hebben en dit heeft hij voor mij klaar gelegd. Het was ook 
precies mijn maat! 
Ik ben nog vele jaren met dit pakketje in mijn tas naar kantoor gereden. 
Of was dit toeval??? 
 
Loek Biesbrouck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwe tennismode 2012 
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SMASHJE – geplande Jeugdtoernooien 2012 
 

 
Beste jongens, meisjes en ouders,  
 
Op zondag 18 maart trapt de jeugd het seizoen af met het Vriendjes- en vriendinnetjes toernooi vanaf 
10.00 uur. Alle kinderen mogen vriendjes en vriendinnetjes van buiten de club meenemen. Degene 
met de meeste vriendjes en vriendinnetjes bij zich krijgt een verrassing. De kinderen die nog niet 
hebben getennist zullen in een andere categorie worden ingedeeld.  
 
Zondag 1 april is er een jeugdtoernooi op de Open Dag. Dat jeugdtoernooi begint om 10.00 uur. 
 

Op 22 april is er weer een jeugdtoernooi en het Ouder-
kindtoernooi vindt dit jaar plaats op maandag 28 mei (Tweede 
Pinksterdag), waarbij kinderen ook niet-familieleden mogen 
meenemen. Verder zijn er jeugdtoernooien op zondag 17 juni, 
zondag 8 juli en op zondag 16 september. 
 
Op zondag 14 oktober is ’s middags tot zolang het duurt weer 
het Haloweentoernooi. Degene die het leukste verkleed is zal 
een prijsje in de wacht slepen.  
 
Ouders en kinderen vinden de toernooien altijd heel erg leuk, 
dus kom ook!  

 
Voor alle toernooien geldt, aanmelden bij je tennisleraar of op jeugdcommissie@tvdz.nl , graag zo 
snel mogelijk!  
 
Groetjes en een goed tennisseizoen gewenst!  
 
De jeugdcommissie 
 
 
 
 
 

SMASHJE – Vriendjes  en vriendinnetjes toernooi  zondag 18 
maart 
 
 
Ook dit jaar is het vriendjes en vriendinnetjes toernooi weer de start van het nieuwe seizoen voor de 
jeugd in onze vereniging. 
 
Elk jeugdlid wordt uitgenodigd en opgeroepen om gezellig met een vriendje of vriendinnetje naar de 
club te komen om met de tennissport en onze club kennis te maken. Ook dit jaar zal er weer een 
prijs zijn voor dat jeugdlid dat de meeste vriendjes heeft meegenomen, dus kom desnoods met je hele 
klas.  
 
Er wordt een gezellig toernooi georganiseerd, waarbij Fred Groen aanwezig is om de kleinste en 
jongste leerlingen aanwijzingen te geven. Kortom het wordt een gezellig boel, dus kom allemaal. 
Verder zal een cameraman van TV Diemen misschien opnames maken tijdens deze dag, dus is dit 
ook je kans om wereldberoemd te worden in Diemen. 
Graag tot 18 maart vanaf 10 uur.  
 
Inschrijven bij Fred of aan de bar bij Gerard. 
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TVDZ in het nieuws  
 
Diemer Nieuws 26 jan. 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Webbsite Gemeente Diemen  
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
Huwelijk Gerard Terweij 
Gerard is deze winter in het huwelijk getreden. We wensen hem en zijn zeer beminnelijke vrouw veel 
geluk in de komende jaren. 
 
 
Verloren KNLTB- pasje 
De KNLTB-pasjes 2012 zijn er weer. Voor de goede orde: als u uw kaartje verliest of kwijt bent, moet 
een nieuw kaartje worden aangemaakt. Kosten 15€. Het bestuur wijst u er nogmaals op, dat het 
afhangen bij het gebruik van de banen verplicht is.  
 
 
Geen foto op het KNLTB-pasje 
Die leden die geen foto op hun kaartje hebben worden verzocht een nieuwe pasfoto in te leveren. De 
KNLTB heeft uw foto namelijk afgekeurd.  

 
Slijtage banen 1 t/m 3 
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan een grotere slijtage 
onderhevig dan de banen 4-6. Wij doen daarom aan iedereen het dringende verzoek om bij voorkeur 
op de banen 4, 5 of 6 te spelen. 
 
Geen Digitale ACE ontvangen? 
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres 
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken. 
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing van de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE 
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. een adreswijziging 
door verhuizing) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar. Ons ledenbestand 
blijft dan zo schoon mogelijk. 
 
 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
 
 
 
 
 

KNLTB – nieuw team voor de Voorjaarscompetitie Noord West 

 
 
 
Er is een nieuw TVDZ-team gevormd voor de voorjaarscompetitie. Na het vertrek van Casper Staat en 
Thomas Dijkman doet het ons genoegen jullie te laten weten dat we een nieuw team hebben kunnen 
samenstellen. Het  bestaat uit: 

 Harminder Machado (Dat ben ikzelf) 

 Tim van Gelderen 

 Robbert van Gelderen  

 Peter Kranendonk (Captain) 

 Laurens Kromhout 

We gaan ons uiterste best doen om kampioen te worden, of in ieder geval zo hoog mogelijk te 
eindigen. 
 

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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Nieuw competitiereglement in 2012 

 

Met ingang van 2012 is er een volledig nieuw Competitiereglement van kracht. Dit reglement 

is grotendeels gebaseerd op het al bestaande reglement, maar is vereenvoudigd. 

Bovendien zijn door samenvoeging alle gelijkluidende bepalingen uit de Districtscompetitiereglementen 

in dit ene CR terecht gekomen. De afwijkende bepalingen voor zowel landelijke competitie als voor 

regio-/ districtscompetities worden in een wedstrijdbulletin gepubliceerd. 

 

De belangrijkste wijzigingen (http://knltb.m16.mailplus.nl/nct31501866/FvMBIveFTsyiUPe) zijn in het 

CR 2012 nog gemarkeerd door een streep in de kantlijn bij het betreffende artikel. Alle 

competitieleiders ontvangen voor aanvang van het seizoen een exemplaar van dit nieuwe CR. 

 

De digitale versie is nu al te raadplegen op de website van de KNLTB. 

 

Mocht u nog vragen hebben over het competitiereglement 2012 dan kunt u deze sturen naar 

landelijkecompetie@knltb.nl 

 
 
 

      
 Zaterdag    
    

7e speeldag  10 maart 2012  7e inhaaldag  17 maart 2012 

 
 Zondag    
    

7e speeldag  11 maart 2012  7e inhaaldag  18 maart 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNLTB - Speeldagen Wintercompetitie 2011/2012 
 

KNLTB – nieuw competitiereglement 

KNLTB leden op wintersport 

http://knltb.m16.mailplus.nl/nct31501866/FvMBIveFTsyiUPe
http://knltb.m16.mailplus.nl/nct31501867/FvMBIveFTsyiUPe
mailto:landelijkecompetie@knltb.nl
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      Competitiesoort    Klasse     Gemiddelde klassesterkte 
 

Heren  3e klasse zondag  12,6 

Gemengd  1e klasse zaterdag  12,6 

Gemengd  3e klasse zondag  12,9 

Gemengd dubbel 35+  2e klasse zondag 13,1 

Heren dubbel 35+  1e klasse zondag  13,1 

Gemengd dubbel 30+  1e klasse zaterdag  13,2 

Dames dubbel 35+  2e klasse zondag  13,3 

Dames dubbel 30+  1e klasse zaterdag  13,4 

Gemengd dubbel 35+ 3e klasse zondag  13,6 

Heren  2e klasse zaterdag  14 

Dames  3e klasse zondag  14,1 

Heren dubbel 30+  1e klasse zaterdag  14,9 

Gemengd dubbel 30+  2e klasse zaterdag  15,1 

Gemengd dubbel 35+  4e klasse zondag  15,2 

Heren  4e klasse zondag  15,2 

Gemengd  4e klasse zondag  15,4 

Heren dubbel 35+  2e klasse zondag  15,5 

Dames dubbel 30+  2e klasse zaterdag  15,6 

Dames  1e klasse zaterdag  15,7 

Dames dubbel 35+  3e klasse zondag  15,8 

Gemengd  2e klasse zaterdag  15,9 

Dames ` 4e klasse zondag  16,4 

Heren  3e klasse zaterdag  16,8 

Heren  1e klasse zondag  8,8 

Dames  2e klasse zaterdag  17 

 
 
 
 
  

KNLTB Gemiddelde speelsterkte competitieteams 
 

Artist impression 
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Bericht van Meneer de Mol  

 
 
Bericht van Meneer de Mol,  
 
Aj, Aj,  Aj,  Aj ............. Wat is er nu weer aan de hand, dacht Meneer de Mol. Houd ik een rustige 
winterslaap en dan is het toch een herrie boven mijn mollenhoofd! Wordt daar een ''snert-toernooi'' 
gehouden.  
 
Een paar weken daarvoor had het heerlijk gesneeuwd en was het doodstil op de tennisbaan. Alhoewel 
af en toe hoorde ik giechelen en wat bleek: is die Gerard met een Taaise getrouwd, wat dat ook moge 

zijn. En ik snap er niks van, want ik heb haar wel eens in de 
kantine zien rondsjouwen en daar was niks taais bij - 
hartstikke zacht mag ik wel zeggen.  Enfin, Gerard had op zijn 
bruiloft opgetreden als Maharadja en was Mr. snor onder de 
snorren. En wat is hij lang! Steekt op de foto's met kop en 
schouders boven de Taaien uit! 
 
Maar terugkerend op dat snert-toernooi. Het was amper 
begonnen, toen de eersten al een bak soep achter de kiezen 
hadden. Sommigen lieten het niet bij 1, maar werkten 3 tot 4 
bakken weg. En dat was te horen ook! Wat werd er 
geknetterd na die soep. Er speelden heel wat lui mee en ik 
zag ene Janny, die bestempeld werd als Kennelijk Uitermate 
Teleurstellend en dat vond Meneer de Mol toch wel een lange 
zin. Kan je best afkorten. 

 
En dan ene Koos: loopt wat moeilijk, maar is af en toe reuze gemeen, door van die geniepige schuine 
ballen te slaan, waar niemand bij kwam. Zijn vrouwtje Ida, die volgens zeggen leden bijhoudt, wat dat 
ook mag zijn, zat toch zowaar met die Koos te knuffelen, dat de vlammen eraf sprongen. 
 
Oh ja, dan was er nog een merkwaardig lid, ene Ben. Iemand zei: ”Hij is lam?”, maar volgens mij 
stond hij goed op de benen. Wel had die zijn eigen kippensoep meegebracht. Die vond kennelijk de 
snert van Milène en Marijke niet snert genoeg. Beide dames hadden een prachtige pan gemaakt en 
toen iedereen weg was, heeft Meneer de Mol de laatste restjes opgemaakt en ik moet zeggen: 
hmmmmmmmmmmm, maar daarna? Pang, pang, pang. Het leek wel of Meneer de Mol een kanon 
afschoot. 
 
Ook ene Hans is veel op de baan te vinden en die heeft toch altijd commentaar op zijn medespelers: 
je moet in het rood slaan- je moet hoger slaan - je moet niet zo hard slaan enz. enz. Maar weet je, ik 
adviseer hem als Meneer de Mol om eens een notitieboekje mee de baan op te nemen, kan hij al zijn 
''persoonlijke'' fouten in “opnoteren”. 
 
Voor de bijdrage van Meneer de Mol zit het er bijna op. Oh ja: ik had nog vergeten te vertellen, dat ik 
op mijn laatste biologieles-examen gezakt was. Mijn leraar vroeg, wat je meestal in cellen aantrof. 
Blijkbaar was mijn antwoord: ''Veel allochtonen'' kennelijk niet het juiste antwoord. 
 
Dan als laatste nog een dierenmopje: er komt een man in een dierenzaak en vraagt: “Heeft u ook 
kakkerlakken?” ”Ja” zegt de man: “Houdt u ook slangen?” 
“Nee”, zegt de man: “Geeft u maar 36 stuks. Ik ga verhuizen en moet mijn woning weer in de 
oorspronkelijke staat terugbrengen.” 
 
Dit was het weer - tot de volgende keer. 
 
 
Doei......... 
Theodorus Victorianus Dimitrius Zacharias (T.V.D.Z.) de Mol - alias Theo de Mol 
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Tennislessen 2012 

 
 

 
De inschrijving voor de zomerlessen is weer mogelijk vanaf 
1 februari 2012.  
 
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat 
tennislessen wil een inschrijfformulier invult/instuurt.  
  
Ook lesnemers die door willen gaan, dienen voor de iedere 
volgende periode een inschrijfformulier in te sturen.  
Hierdoor is er een totaal beeld mogelijk van alle lesnemers 
bij de administratie en het bestuur.  
 

 
Hiertoe dient het „Inschrijfformulier tennislessen ZOMER 2012 ingevuld te worden. Dit formulier is 
sinds 1 februari te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op „Tennislessen.).  
 
Lesvoorwaarden ZOMER 2012 
 
Het seizoen loopt vanaf 1 april tot en met 30 september 2012.  

 Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.  

 Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.  

 Er worden geen lessen gegeven in de volgende periodes: 28.04.12 t/m 06.05.12.  
(voorjaarsvakantie) en 21.07.12 t/m 02.09.12 (zomervakantie).  

 Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan.  

 Een lesuur duurt 50 minuten.  

 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, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. 
tot maximaal 6 lessen;  

 De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet;  
 
Lesgeld:  

- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 lessen);  
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 lessen);  
- privéles (twee personen, € 306 per persoon voor 18 lessen);  
- privéles (één persoon, € 34 per les).  
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 lessen leeftijd t/m 12 jaar)  

 
Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden:  
1e Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl  
2e Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.  
3e Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen  
 
Als de inschrijvingen eind maart binnen zijn, zullen in april de indelingen worden vastgesteld en  
worden de lessers door de leraren op de hoogte gesteld.  
 
  
 
De tennisleraren 
 
 
 
 
  

file:///M:/tennislessen@tvdz.nl
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ACTIVITEITENKALENDER 2012 
   

      Datum Dag Evenement 

 

Tijd Organ 

FEBRUARI 

    26 febr. zondag Snerttoernooi   13.00 AC 

MAART 
     16 mrt   vrijdag NL DOET VRIJWILLIGERS AKTIE:  8.00 BEST. 

    SCHILDEREN CLUBHUIS       

18 mrt  zondag Vriendjes en vriendinnetjes toernooi 10.00 JC 

APRIL 
     1 apr. zondag OPEN DAG K.N.L.T.B.     9.00 AC 

1 apr.   Openingstoernooi Jeugd   10.00 JC 

1 apr.   Openingstoernooi Volwassenen   13.00 TC 

7 apr. zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 1e ronde 10.00 VCL 

14 apr. zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 2e ronde 10.00 VCL 

21 apr. zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 3e ronde 10.00   VCL 

22 apr. zondag Jeugdtoernooi    10.00 JC 

29 apr. zondag Koninginnedagtoernooi Volwassenen 13.00  TC 

MEI  
     5-mei zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 4e ronde 10.00 VCL 

12-mei zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 5e ronde 10.00 VCL 

19-mei zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 6e ronde 10.00  VCL 

26-mei zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 7e ronde 10.00 VCL 

28-mei maandag Ouder/kind toernooi   10.00 JC 

JUNI 
     10-jun zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet  TVDZ 11.00 TC/AC 

17-jun zondag Jeugdtoernooi   10.00  JC 

JULI 
     8-jul zondag Jeugdtoernooi   10.00 JC 

15-jul zondag Zomertoernooi Volwassenen   13.00 TC 

SEPTEMBER 
    2 sept. zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet Strandvliet 13.00 TC 

15 sept.. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 1e ronde 10.00 VCL 

16 sept. zondag Jeugdtoernooi   10.00 JC 

22 sept. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 2e ronde 10.00  VCL 

23 sept. zondag Barbecue Toernooi   13.00 AC 

29 sept. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 3e ronde 10.00 VCL 

OKTOBER 
    6 okt. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 4e ronde 10.00  VCL 

13 okt. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 5e ronde 10.00 VCL 

14 okt. zondag Haloween toernooi jeugd   15.00 JC 

20 okt. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 6e ronde 10.00 VCL 

27 okt. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 7e ronde 10.00 VCL 

NOVEMBER
1 nov. zondag Oliebollentoernooi   13.00  AC 
 
 
 

 

Activiteitenkalender 
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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. (On-line 
reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl  
 
Programma 2011: Zie: http://www.theaterdeomval.nl  

 
 
 

 

mailto:info@theaterdeomval.nl
http://www.theaterdeomval.nl/
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