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Van de Voorzitter – Hans de Jong 

  
Het is me het wintertje wel weer, dit jaar!  
 
De nieuwjaarsreceptie hebben we gedeeltelijk buiten op het terras gevierd in 
het zonnetje bij ca. 15 graden Celcius, terwijl er in de maanden februari en 
maart veel kou, vorst, sneeuw, hagel,en ijzel op het weerbericht stond.  

 
Het leek een beetje op het hiernaast staande 
computergrapje …. 
 
Desondanks hebben we toch nog redelijk veel 
op de tennisbaan kunnen staan!  
Want de echte tennissers laten zich niet snel 
van de baan jagen! 

 
Anderzijds was het voor het bestuur en de commissieleden wel goed dat er soms even niet getennist 
kon worden, want het voorjaar is altijd een zeer drukke periode van voorbereiding en planning van 
allerlei TVDZ activiteiten: de activiteitenkalender opstellen, inhoud van de ACE voorbereiden, bestaande  
en nieuwe sponsors (be)zoeken, wervingsplannen maken en KNLTB-seminars bezoeken, maar ook het 
incasseren van de contributie, het  bestellen en controleren van KNLTB-pasjes, het manen van 
wanbetalers ….. 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 supergezellige (snert-)toernooi van dit jaar al weer 
achter de rug, met dank aan Mylene en Rita voor de lekkere erwtensoep. 
Ook zullen de leden gemerkt hebben dat TVDZ nu ook op Facebook is te vinden met een interessante 
pagina. Verderop in deze ACE zal hier wat meer over worden verteld. 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf ben ik nog aan het bijkomen van de NLdoet-dag van 15 maart! 

 
Op deze dag hebben we met meer dan 30 vrijwilligers 
gewerkt aan het ophogen en bestraten van het terras 
en aan vele andere binnen- en buitenklussen. In 
totaal is er 10 kubieke meter zand verplaatst! 
RTV-Diemen heeft van deze dag video opnames 
gemaakt die op televisie en Youtube te bekijken 
zullen zijn. 
Het redactionele verhaal van onze secretaris Janny 
de Boer verderop in deze ACE spreekt dan ook 
boekdelen. 
De verkregen subsidies van het Oranjefonds en het 
Meerlandenfonds zijn dus goed besteed!  
 
En het resultaat mag er zijn, zie maar de 

bovenstaande foto! Meer foto’s zijn niet alleen in deze ACE te zien, maar ook op onze Facebook pagina. 
 
Het zomerseizoen gaat dit jaar weer van start met de KNLTB - Open Dag op 31 maart 2013.  
Er is weer een geweldig programma in elkaar gezet, waarover verderop in deze ACE meer verteld 
wordt. Op deze dag is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met tennis 
bij onze gezellige club.  
Dus laat zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen (van 6-88 jaar) weten dat ze welkom zijn op deze 
dag!!  Als je op de Open Dag lid wordt van onze vereniging, dan kan ik je al melden dat we een 
bijzonder aantrekkelijk (dus goedkoop) aanbod hebben voor deze nieuwe leden. Hoort zegt het voort! 
 
Rest mij nog iedereen een voorspoedig tennisseizoen te wensen en welkom op de Open Dag! 
 
Hans de Jong - 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: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl 
 
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 Biesbrouck  
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Donna Reestman  
- vacature 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6923087 

- Herman Smits – Tel (020) 6974424 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl  / technischecommissie@tvdz.nl 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Wim van den Haak 
 
Verenigingscompetitieleider (VCL):  
- Ruben Smit - Tel: (06) 49652626 
- vacature 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
 
Kas-commissie: 
- Joost Durville  
- Wim van den Haak 
- Loek Biesbrouck (reserve) 
 
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: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman, 
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt. 
 
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, 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  
 
 

Ik ga deze keer proberen het kort te houden, want er staan zoveel dingen 
in deze lente-editie van de ADE, dat een opsomming alleen al meer dan 
een pagina zou vergen. In plaats daarvan geven we  jullie wat extra foto’s 
van de vrijwilligersdag die dit jaar wel erg koud was. Op sommige foto’s is 
zelfs duidelijk te zien dat het die dag soms sneeuwde.  
 
Sta - als contrast - ook even stil bij het in memoriam van Gerard 
Kosterman, waarmee een stukje geschiedenis van dit blad wordt 
afgesloten. Gerard is bijna negentig jaar geworden en hij tekende ook 
plaatjes voor de ACE.  Zoals de afbeeldingen bij het in memoriam mooi 
laten zien geschiedde alles nog handmatig. Dat is toch heel wat meer 
werk, dan ‘eventjes’ wat foto’s plakken. Maar ook toen hadden mensen 
dat al voor de ACE over. 

 
Er is nog één ding dat ik even kwijt wil. Ik heb een hekel aan 
herhalingen, d.w.z. gelijksoortige zinnen die twee keer in 
eenzelfde nummer voorkomen. Ik doe er dan alles aan om 
een van die zinnen zo te veranderen, dat hij niet meer op 
een herhaling lijkt. Dit keer doet zich echter zo’n herhaling 
voor, die ik uit respect laat staan. Zowel de voorzitter als de 
secretaris schrijven dat zij nog aan het bijkomen zijn van de 
vrijwilligersdag, op het moment dat ze hun bijdragen aan 
deze ACE schrijven. Dat is goed te begrijpen als ze de 
vorige dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in touw 
zijn geweest, niet alleen om alles goed te laten verlopen 
(wat al veel energie vereist), maar ook nog eens om zelf 
zwaar werk te verrichten. Van mij mogen ze daarom best 
allebei schrijven dat ze nog aan het uitpuffen zijn. Alle 
andere vrijwilligers hadden dat van mij ook mogen doen, 
want ze hebben allemaal keihard gewerkt. 
Nou ja! Allemaal? En hiernaast dan? Maar toen was het ook  
nog pas woensdag. 
 
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 TVDZ activiteiten, graag in het bezit van een 
elektronische fotocamera. 
 

  



8 

 

  



9 

 

 
 

 

 
Lidmaatschapbeëindiging 
  
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de Ledenadministratie, 
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl 
In verband met de peildatum van de KNLTB en de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste 
opzegdatum: 
- 1 december voor jaarleden 
- 15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe 
contributiejaar  
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot 
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar en is daarvoor contributie verschuldigd.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ledenadministratie en het bestuur heten alle nieuwe leden van harte welkom.  We hopen dat jullie bij 
ons veel tennisplezier gaan beleven en dat jullie je bij onze vereniging thuis zullen gaan voelen. 
 
Pasfoto’s! 
Let bij het aanmelden op het volgende: 
De KNLTB accepteert alleen officiële pasfoto’s, helaas.  Ze zijn nodig voor de bondskaartjes. 
 
Adreswijziging! 
Een verzoek aan alle leden: als uw e-mailadres is gewijzigd, wilt u dit dan doorgeven! 
Alleen zo kunt u blijvend worden geïnformeerd over alle ‘ins en outs’ van de vereniging, ook de leuke 
activiteiten die worden georganiseerd.  
 
Ik probeer het bestand dan zo goed mogelijk bij te houden. 
 
Bij voorbaat mijn dank. 
 
Ida Nelemans 
 

Mededelingen Bestuur 

Van de Ledenadministratie 

mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
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Laat ik nu eens positief beginnen. Vrijdag heeft de NL Doet vrijwilligersdag plaatsgevonden. 
Op deze dag is er heel veel gebeurd door leden en niet-leden van de club, dat normaal veel geld gekost 
zou hebben en gezien de financiële situatie niet uitgevoerd zou hebben kunnen worden. De materialen 
zijn bijvoorbeeld grotendeels gefinancierd uit bijdragen van het Oranjefonds en het Meerlandenfonds. 
 
Het enthousiasme van de mensen was (in mijn ogen) geweldig. De mensen van het R.O.C. die het 
terras weer een mooi vlakke uitstraling hebben gegeven. En dan de communicatie tussen de vier 
leerlingen en de leraar die zo mooi was om te ervaren: wat een humor.  
In de kantine waren intussen medewerkers van de Makro en leden van T.V.D.Z. bezig om ons clubhuis 
op te frissen. Wat een werk hebben ook deze mensen verzet op één dag. 
En dan onze ‘klussenploeg’: die hebben lopen beulen. Sommigen liepen bijna de hele dag met 
kruiwagens vol zand en ze deden dit vlugger en fanatieker dan ik ze ooit op de tennisbaan heb gezien. 
Al met al een mooie en lucratieve dag voor T.V.D.Z. 
 
Minder positief kan ik zijn over de betalingen van de contributie. Bij de eerste incassoronde van 28 
januari 2013 werd 10% gestorneerd door de leden. Ook bij de twee ronde is het grootste deel van die 
10% wederom gestorneerd. De redenen voor deze storneringen zijn zeer divers. Sommige hebben als 
omschrijving ‘administratieve reden’. Dit houdt meestal in dat er niet voldoende saldo staat op de 
rekening en dat is uiteraard heel vervelend voor beide partijen. Regelmatig zijn het ook nog eens 
dezelfde personen, bij wie dit ieder jaar weer gebeurt. Uiteraard mogen deze leden niet tennissen, totdat 
de contributie is betaald. 
  
Schrijnender zijn de gevallen waarbij de leden gewoon aangeven dat ze het lidmaatschap op willen 
zeggen of degenen die melden dat ze dit reeds gedaan hebben, maar nooit via de juiste kanalen. Er is 
binnen het bestuur afgesproken dat elke terechte vordering geïncasseerd gaat worden, zo nodig door 
inschakeling van een incassobureau. Het is een uiterst impopulaire maatregel, maar het kan niet zo zijn 
dat de correct betalende leden opdraaien voor de wanbetalers. Bovendien kost het de leden-
administratie en ondergetekende onzinnig veel tijd om te reclameren. Alle smoezen kan ik inmiddels wel 
dromen.  
 
Het moet toch niet zo moeilijk zijn, dat wanneer je lid bent van een club, je je ook een beetje verdiept in 
de bijkomende voorwaarden en deze zijn bij T.V.D.Z. zo duidelijk als wat en ze zijn op veel plekken te 
vinden: betalen voor jaarleden in januari, betalen voor de winterleden in oktober, opzeggen voor 
jaarleden voor 1 december en voor de winterleden voor 15 september, dat is alles.  
 
Een regel die niet vermeld staat is een goed humeur meebrengen, maar dat  spreekt voor zich. Dan 
wordt het vast een mooi tennisjaar. 
 

 
Gerard Roosien 
 
Penningmeester 
 

Van de Penningmeester 
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TVDZ nu ook op Facebook 

  
 
Oplettende TVDZ leden die wel eens op de TVDZ-website kijken, zullen al gezien hebben dat TVDZ nu 
ook op Facebook is te vinden.  
 
 
Waarom TVDZ op Facebook?  
 
Ook wij willen met onze tijd meegaan 
en beter aansluiten bij de behoeften 
van onze leden. 
 
Door gebruik van Facebook kunnen we 
onze leden sneller en effectiever 
informeren over allerlei 
wetenswaardigheden van onze 
vereniging. 
 
Snellere informatie over actuele 
activiteiten van TVDZ, naar ook leuke 
foto’s van toernooien en andere 
wetenswaardigheden komen op onze 
Facebookpagina. 
 
Daarbij kunnen mensen ook reageren 
op deze verhalen en foto’s en hun 
(positieve) ervaringen met ons delen, 
door in onderstaand vakje een 
verhaaltje te schrijven: 
 

 
 
Kortom een interactieve manier van communiceren.  Als je een berichtje op de facebookpagina leuk 
vindt, dan kan je ons “liken” door op dit knopje te klikken:  
 

 
 
en dan wordt je automatisch via je facebook-account op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen 
rond TVDZ. 
 
Deze manier van communiceren is niet ter vervanging, maar aanvullend op onze website en ons 
clubblad de ACE. 
 
Voor diegene die niet meer weten hoe ze ons kunnen vinden op Facebook is hier nog even de link: 
http://www.facebook.com/DiemenTVDZ 
 
Ik hoop dat de leden dit leuk vinden en het doorvertellen aan hun vrienden en vriendinnen. 
 
Hans de Jong 
 
 
  

http://www.facebook.com/DiemenTVDZ
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Ook dit jaar werd de nieuwjaarsreceptie weer goed gezocht. 
Natuurlijk komen niet alle leden, maar een leuke groep mensen 
nam toch van de gelegenheid gebruik om elkaar een goed, 
gezond en vooral sportief 2013 toe te wensen. Bijzonder was wel 
dat we dit jaar zelfs een uurtje op het terras konden zitten, omdat 
het zonnetje lekker scheen en de temperatuur best goed was. 
Helaas is dat nu bij het ter perse gaan van deze Ace anders en 
zitten we midden maart nog met nachtvorst. Bah.! 
 
Helaas was het bestuur dit jaar genoodzaakt om het aantal 
drankjes te beperken tot twee per persoon, maar hierover is 

geen onvertogen woord gevallen en de hapjes (gemaakt door onze zeer actieve dames van de 
activiteitencommissie Mylene en Marijke) smaakte prima. Een leuke verrassing was, dat een aantal 
commissieleden na jarenlange trouwe dienst een landelijke Vrijwilligerskaart kreeg uitgereikt. Die extra 
aandacht werd erg op prijs gesteld. 
 
Janny de Boer 
 
  

Nieuwjaarsreceptie TVDZ  8 januari 2013 
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Helaas dwongen de weergoden ons om het toernooi dat op 24 februari stond gepland uit te stellen tot 
een week later op 3 maart. Dit betekende echter wel dat Mylene en Rita (invalster voor Marijke) de soep 

voor 24 februari moesten invriezen, want die was al gemaakt. Maar 
dat heeft niets afgedaan aan de smaak, want die was weer 
fantastisch. Deze datum bleek trouwens toch een gouden greep, 
want tussen twee heel slechte zondagen in, bleek deze dag 
uitermate geschikt om lekker uit de winterslaap te ontwaken en de 
spieren weer eens ouderwets op hun flikker te geven met een goede 
pot tennis.  
 
Het was uiteraard weer een typisch TVDZ toernooi. Op het ene veld 
werden uitstekende tennisprestaties geleverd, terwijl op het andere 
veld beginnende sterren aan het tennisfirmament een beetje lol 

stonden te trappen. Dit is één van de fijne dingen van ons cluppie: dat er voor beide groepen ruimte is 
en dat zij toch samen een gezellig dag kunnen maken.  Leuk ook, dat er deze keer nog niet bekende 
gezichten te zien waren van nieuwe leden, die ook eens een toernooi wilden proberen.  
 
De toernooicommissie (Wim en Ans) zorgden voor prima indelingen en nogmaals de soep, die de 
dames hadden gemaakt, was van prima kwaliteit. Ook de bar werd wegens vakantie van onze Gerard 
weer prima verzorgd door Wim van den Haak. Dit heeft hij trouwens gedurende de hele periode dat 
Gerard met vakantie was uitstekend gedaan, waarvoor hartelijk dank. 
 
Janny de Boer 
 
 

 
 
 
 
 

  

Snerttoernooi 24 februari 2013 
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Op het moment dat ik dit verslag schrijf (16 maart) zit ik nog bij te komen van de NL Doet actie, waar we 
als club ook dit jaar weer aan hebben meegedaan. Mijn spieren laten me allemaal weer even merken, 
dat ik ze gisteren een beetje te veel leed heb aangedaan. Want het was afzien in de regen en de 
sneeuw. Aan de andere kant zit ik hier ondanks de spierpijn toch ook met een ongelooflijk voldaan 

gevoel op de bank, want wat ben ik trots op mijn cluppie! Daar waren 
ze weer de ‘oude rotten’ van onze tennisvereniging. Een aantal is de 
70 al gepasseerd, maar dan nog het dak opklimmen om te schilderen 
(wat helaas tegen de storm in niet lukte), of gewoon effe veel meer 
dan honderd kruiwagens zand vullen, rijden en leeg kieperen. 
Natuurlijk waren we heel erg blij met de hulp van de jongens van het 
ROC die ‘even’ het hele terras in één dag ophoogden en opnieuw 
bestraatten en met de hulp van de groep zeer actieve vrouwen en 
mannen van de Macro, die geheel onbezoldigd en zonder band met 
onze club zich de hele dag voor ons hebben uitgesloofd, maar ik was 

toch ook ongelooflijk trots op Jos, Cees, Nico, Hans Mosterd, Joke, Gina, Tom, Hans de Jong en Gerard 
Terweij die een geweldige prestatie hebben geleverd.  
We hebben: 1. het terras opgehoogd, 2. de ‘jeu de boule’-baan onkruidvrij gemaakt, 3. de deksels van 
de zandkisten schoongemaakt, 4. de winddoeken vervangen, 5. de bankjes gerepareerd, 6. nog een 
beetje geschilderd (helaas kon het met dit slechte weer niet), 7. de hele keuken gigantisch 
schoongemaakt, 8. alle stoelen, krukken en tafels schoongemaakt en 9. alle luxaflex onder handen 
genomen. En dat allemaal op één dag. De sfeer was prima en ook de inwendige mens werd door de 
soep en broodjes van Gerard verwend.  
Kortom het was weer een fantastische dag. Apart wil ik nog even vermelden, dat ik het heel fijn vindt, 
dat wij geen voorzitter hebben die alleen de lakens staat uit te delen, maar ook een die op een 
ongelooflijke manier de handen uit de mouwen steekt. Alle voorbereidingen heeft hij dit jaar voor zijn 
rekening genomen. Hartstikke bedankt Hans, je bent een kanjer. 
Nogmaals, het was een fantastische dag en het resultaat mag er zijn. We mogen trots zijn op onze club. 
Er zijn trouwens ook nog opnamen gemaakt door RTV Diemen, dus we komen nog op televisie. Voor 
verdere info over de uitzenddatum, check onze site www.tvdz.nl. 
  
Janny de Boer 
 

 

  

NL Doet - 15 maart 2013  

http://www.tvdz.nl/
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Leo van Staveren …. en de brommer van Hans de Jong 

 
Ik koester bijzondere warme herinneringen aan de rijwiel- en bromfietsenzaak van Leo van Staveren in 
de Arent Krijtsstraat te Diemen. Hieronder is beschreven waarom…. 
 
Ruim 42 jaar geleden kwam er in Nederland een nieuw type brommer op de markt die het uiterlijk had 
van een kleine motorfiets - de Yamaha - type FS1. Ik was gelijk verkocht!  
Dit type brommer was wel even wat anders dan de gebruikelijke Kreidlers, Zundapps en niet te vergeten 
de “hippiebrommers” Puch en Tomos. 
 

Ik moest en zou zo’n Yamaha hebben, maar daar had ik 
helaas de centen niet voor, want zo’n brommer kostte 
nieuw 1600 gulden!  
 
Ik kwam toen op het idee om oude kranten en tijdschriften 
te verzamelen en die bij de oud-papierhandel te verkopen. 
Dat leverde toen in goede tijden ca. 4-5 cent per kilo op 
voor de kranten en ongeveer 3 cent per kilo voor de 
tijdschriften. 
 
Om een beetje aan de kilo’s te komen vroeg ik aan mijn 
buren of zij de oude kranten wilde bewaren en ging ik ze 
een maal per week ophalen. Van het een kwam het ander 

en binnen de kortste keren had ik een hele oude-krantenwijk opgebouwd. Ik hield in een schrift bij wie 
mijn klanten waren en met welke frequentie en op welke weekdag ik de kranten moest ophalen. En zo 
liep ik na mijn schooluren en huiswerk mijn ‘krantenwijk’.  
 
De kranten en tijdschriften werden door mij gewogen op een keukenweegschaal, in pakketjes van tien 
kilo bij elkaar gebonden en bewaard in de kelder van ons ouderlijk huis. Deze kelder was nogal vochtig. 
Dus namen de kranten tijdens de opslag nogal wat vocht op en werden dus ook zwaarder….. In het 
begin kon ik mijn vader nog wel charteren om met een bakfiets de kranten naar de oud-papierhandel te 
brengen, maar dat werd hem op laatst wat al te gortig. Echter, als ik genoeg kranten had, wilde de 
oudpapierhandel de kranten wel op komen halen, en zo geschiedde. Toen begon het echt hard te lopen 
en kon ik ongeveer 1,5 ton kranten per maand verkopen aan de oudpapierhandel.  
 
Helaas had ik nog niet het bedrag bij elkaar gespaard voor een nieuwe Yamaha, maar er bleek dat ik bij 
Leo van Staveren in Diemen een zeer jonge en mooie 2e hands kon kopen voor het bedrag van 1400 
gulden. Zo gezegd, zo gedaan! 
Ik was echter nog geen 16 jaar, dus moest ik nog een paar maandjes wachten tot het zover was.  
Dat was voor Leo van Staveren geen probleem. De brommer kon nog wel even in zijn zaak staan te 
pronken. Deze maanden leken voor mij haast niet om te gaan, maar op 6 april was het zover dat ik hem 
kon gaan ophalen. Wat ik echter niet wist, was dat mijn moeder met Leo van Staveren stiekem had 
afgesproken, dat hij de brommer ’s avonds laat op 5 april bij ons in Amsterdam Zuid zou afleveren en 
als verrassing bij ons in de huiskamer(!) onder een wit laken zou plaatsen.  
 
De volgende ochtend werd ik wakker, en toen ik de huiskamer in kwam viel mijn mond open van 
verbazing en blijdschap! Ik kon haast niet wachten om er op te gaan rijden. 
Van mijn ouders kreeg ik een helm cadeau, want zij wilden mij graag heel houden…. (Deze helm heeft 
later mijn leven gered). 
 
Aangezien ik destijds op school zat in Amsterdam Osdorp, was ik blij, dat ik dat eind niet meer hoefde te 
fietsen. Echter, het ging mij nog niet snel genoeg, dus de Yamaha moest wel enigszins worden 
opgevoerd. Hierbij werd ik goed geadviseerd door de Yamaha-specialist - monteur Paul - van Leo van 
Staveren. Paul heeft ook vele jaren mijn brommer onderhouden. 
 
De volgende onderdelen werden in de loop der tijd onder handen genomen: de cilinderkop werd 
afgevlakt voor een verkleinde compressieruimte, de uitlaatpoort uitgevijld, de roterende inlaatschijf en 
inlaat werden vergroot tot 16 mm, grotere carborateur, een grote uitlaat, het voorste tandwiel werd 
aangepast en last but not least een electronische ontsteking geplaatst. De topsnelheid kwam daarmee 
op 80 echte kilometers! 
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Vele kilometers heb ik met deze brommer afgelegd. Samen met mijn vriend Jos de Wildt - die had een 
blauwe Yamaha FS1 - heb ik reizen gemaakt naar Duitsland, Techoslowakije, Zwitserland, Frankrijk, 
Luxemburg en Belgie. 
 
Helaas werd deze brommer gestolen (ondanks 2 zware sloten). Gelukkig was mijn brommer all-risk 
verzekerd en keerde de verzekering na enige tijd de aanschafwaarde uit.  
Het was duidelijk dat mijn nieuwe weer een Yamaha moest worden en dus kocht ik bij Leo van Staveren 
een nieuw exemplaar (zie onderstaande foto). Voor alle zekerheid werd in dit exemplaar een door mij 
zelf ontwikkelde en zelfgebouwde electronische alarminstallatie gemonteerd. Het mocht niet meer 
gebeuren, dat het dievengilde met mijn Yamaha aan de haal ging.  

 
Deze brommer moest uiteraard ook weer opgevoerd 
worden, alleen nu iets minder rigoreus omdat deze al 
sneller van zichzelf was. (Waarom is mij nooit goed 
duidelijk geworden). 
Ook met deze brommer heb ik heel wat kilometertjes 
afgelegd, al dan niet samen met mijn vriendin Rita (nu 
mijn vrouw).  
Helaas heb ik met deze bromfiets een nogal zwaar 
ongeluk gehad, waarbij de helm die ik van mijn ouders 
kreeg, zeer goede diensten heeft bewezen. Een dronken 
automobilist had mij en mijn brommer total loss gereden. 
 
Na dit ongeluk en een lange revalidatieperiode heb ik 

geen nieuwe Yamaha meer gekocht. Ik heb toen mijn rijbewijs gehaald en een auto gekocht. Het neemt 
niet weg dat ik nog steeds met veel plezier terugdenk aan de periode, dat ik met mijn Yamaha het asfalt 
verslond.  
De zaak van Leo van Staveren heb ik sindsdien nog vele malen bezocht, maar dan nu voor de aanschaf 
van fietsen en fietsonderdelen voor ons hele gezin.  
Ik ben blij dat de zaak van Leo wordt voortgezet door de jonge ondernemer Van Pagée. Zo kunnen we 
weer 40 jaar vooruit! 
 
Hans de Jong 
 

 
 
 
 
 
Mijn partner op de judoschool - Cor - had indertijd een baan bij het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf in 
Amsterdam en was buschauffeur. Iedere dag reed hij met de auto naar Amsterdam, pakte de bus en 
reed vele malen op en neer naar Purmerend. 
 
Op een zaterdag zegt zijn vrouw Ans: “We moeten even naar Amsterdam om kleding te kopen.” Ze 
stappen in zijn auto en rijden langs het Noord Hollands Kanaal (dezelfde route als de bus) richting 
Amsterdam. Vrouw Ans babbelt honderduit en Cor zit niet zo goed op te letten. 
 
Even later zijn ze in Ilpendam en Cor stopt keurig bij de halte om zijn passagiers op te halen. 
Verbaasd keken enige mensen toe, waarom een personenauto bij hun halte stopte. 
 
Enfin, Cor kreeg een hoofd als een boei, zwaaide naar de mensen en vervolgde zijn ritje naar 
Amsterdam. 
 
Loek Biesbrouck 
 
 
 
 
 
 
 

Zomaar een verhaal - 6 
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In memoriam Gerard Kosterman ("Gerart") 
 
Na een lang leven van bijna 90 jaar (4 maart 1923) is mijn vader Gerard Kosterman, op 12 februari 2013 
overleden.     
 
Zoals u in de colofon kunt lezen is hij sinds het begin van TVDZ lid van verdienste geweest. Mijn vader 
was van beroep grafisch ontwerper en zodoende werd hem gevraagd om het logo en de letters van 
TVDZ te ontwerpen. De naam van het clubblad "ACE" heeft hij ook bedacht. De drie eendjes in het logo 
zijn gebaseerd op het wapen van de Gemeente Diemen. Daarnaast heeft hij pentekeningen gemaakt 
van leden in actie op de baan of gebruikte hij foto's van beroemde tennissers. Hierondert ziet u enkele 
voorbeelden. 
 
Een klein stukje van de begingeschiedenis van TVDZ is hiermee afgesloten. 
 
 
Yvonne Kosterman 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In memoriam 
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Aan alle district VCL's in district IJmond die teams hebben ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie 
Noordwest 2013  
 
   
Beste VCL, 
  
Graag willen wij u informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot uw inschrijving. Wij 
verzoeken u onderstaande informatie zorgvuldig door te nemen. 
  
Bevestiging per post 
Een overzicht van de door u aangemelde teams voor de Voorjaarscompetitie Noordwest 2013 - 
district IJmond ontvangt u morgen per post. Op dit overzicht zijn de aangevraagde promotieverzoeken 
verwerkt. Wellicht dat er geen wijziging is opgetreden t.o.v. een eerdere bevestiging. In dat geval 
ontvangt u het overzicht ter kennisname. 
  
Het is van belang om het overzicht met teams nauwkeurig te controleren en eventuele onjuistheden aan 
ons te melden. U kunt dit doen tot woensdag 30 januari. Voor wijzigingen of terugtrekkingen na deze 
datum zullen kosten in rekening worden gebracht. Overigens kunt u de opmerking onderaan het 
overzicht 'Als een aanvraag.....tussen haakjes vermeld' negeren. 
  
Promotieverzoeken / klasse indelingen 
Indien uw promotieverzoek niet (volledig) door ons is gehonoreerd, betekent dit dat er in die bepaalde 
klasse geen ruimte is. Bij enkele competitiesoorten hebben wij teams zonder promotieverzoek moeten 
promoveren op basis van (meestal) de eindstand 2012. Dit is noodzakelijk om een goede klasse en 
poule verdeling te waarborgen. Alle informatie over de promotieverzoeken en klasse indelingen leest u 
in de bijlage. 
  
Wedstrijdprogramma's en competitiebescheiden 
De indelingen en wedstrijdprogramma's zullen uiterlijk 1 maart gepubliceerd worden op onze website.  
Momenteel zijn wij bezig met het samenstellen van het wedstrijdbulletin. Hierin zijn o.a. de reglementen 
opgenomen die gelden voor de districts/regio competitie. Op woensdagavond 6 maart  
worden de competitiebescheiden (wedstrijdbulletin, wedstrijdformulieren, 
wedstrijdprogramma's) uitgereikt. Tijdens deze avond is er ook een belangrijke bijeenkomst waarbij u 
informatie ontvangt over de Voorjaarscompetitie. Een uitnodiging ontvangt u half  
februari. 
  
Inschrijfgeld 
De inschrijfbijdrage per ingeschreven team is door het bondsbestuur bepaalt op € 35,01 en is daarmee 
gelijk getrokken met de landelijke competitie. Hiervoor zal de vereniging vlak voor aanvang van de 
competitie een factuur ontvangen. 
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u succes toe met alle 
voorbereidingen. 
  
Met vriendelijke groet,  
namens de competitieleiding 
  
Roy Kruijer 
Coördinator Wedstrijdtennis 
  
  

KNLTB - Voorjaarscompetitie  2013 Noordwest 
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Direct na afloop van de KNLTB voorjaarscompetitie start in het district IJmond de KNLTB 
Zomer Veteranen Competitie. 
 
Een gezellige dubbelcompetitie voor dames 45+ en heren 50+, waarin gespeeld wordt in 
de onderdelen heren en gemengd. 
 
Wilt u wat meer weten over deze competitie? Lees dan snel verder! 
 

• gespeeld wordt op vrijdagavond of zaterdag (ochtend/middag/avond) 
• de ontvangende vereniging bepaalt op welke dag gespeeld wordt 
• de ontvangende vereniging bepaalt hoe laat gestart wordt 
• ALLE speeldagen/tijden zijn uiterlijk 8 dagen vóór de start van de competitie 
  bekend 
 
• HEREN: 4 herendubbels, met minimaal 4 heren 
• GEMENGD: 1 damesdubbel, 1 herendubbel, 2 gemengd dubbels, met minimaal 2 
  dames en 2 heren 
 
• er wordt gespeeld in klassen en in poules van (in principe) 8 teams 
• er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets – als derde set wordt een tiebreak t/m 7 
  punten gespeeld 
• alleen voor spelers/speelsters met dubbelspeelsterkte 5, 6, 7, 8 en 9 
• leeftijd dames 45+, leeftijd heren 50+ 
• leeftijdsdispensatie (max. 5 jaar te jong) toegestaan voor 1 speler per team per 
  speeldag 
• 2 banen per thuisspelend team beschikbaar, ook tijdens een (open) toernooi 
 
• toernooiverplichtingen gaan vóór het spelen van de Zomer Veteranen Competitie, 
 daar bij het invullen van de beschikbaarheid voor het open toernooi reeds 
 rekening kon worden gehouden met de competitiedata 
• formeer teams van meer dan 4 personen of zorg voor voldoende invallers, zodat u 
  eventuele vakanties/blessures kunt opvangen 
• in 2013 start deze competitie 14/15 juni 

 
Bent u enthousiast? 
 
 
Voor verdere informatie en inschrijving kunt u terecht bij de Verenigings Competitie 
Leider van uw vereniging. Inschrijven van 1 april t/m 1 mei 2013. 
 
 
 
 
  

KNLTB Zomer Veteranen Competitie (45+/50+) - 2013 
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Smashje -  Jeugdactiviteiten 
 
Ook dit jaar gaan we weer allerlei leuke dingen doen: 
  

- Zondag 14 april houden we het Vriendjes en Vriendinnetjes Toernooi, waarbij je vriendjes en 
vriendinnetjes mee mag nemen om te tennissen, ook als ze geen lid zijn van TVDZ. Het begint 
om 10.00 uur.  
- Zondag 12 mei vindt het Jeugdvoorjaarstoernooi (enkel) plaats voor jeugdleden van TVDZ. 
Ook dat begint om 10.00 uur. Je mag het dan eindelijk even zelf doen. 
- Zondag 16 juni is het Jeugdzomertoernooi (dubbel). Dat begint wederom om 10.00 uur en je 
kunt er dan met zijn tweeën tegenaan. 
- Zondag 7 juli houden we het leuke Ouder/Kind toernooi, waarbij je het met je ouders, je opa of 
je oma, of die supergoede oom of tante opneemt tegen -  je raadt het al - andere jeugdspelers 
met hun ook al ijzersterke familie. Ook hier beginnen we weer om 10.00 uur. 
- Zondag 15 september organiseren we het Jeugdherfsttoernooi, waarbij je  - alweer  vanaf 
10.00 uur – je best moet doen om zo’n mooie prijs in de wacht te slepen. 
- Zondag 13 oktober zijn we dan echt  toe aan het Haloweentoernooi. Daarbij telt eindelijk ook 
eens iets anders mee dan alleen maar tennis. De aandacht gaat dan speciaal uit naar de jongen 
of het meisje dat zich het mooist heeft verkleed. 

 
Op 17 november vindt er ook nog een Oliebollentoernooi plaats, maar gelukkig zijn wij nog niet zo dom  
dat wij daar aan mee hoeven te doen. 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Godfied van den Wittenboer 
 
 

 

Tennisclinic SWD - TVDZ 

  
In samenwerking tussen Stichting Welzijn Diemen en TVDZ en onze tennisleraar Roderick Bratianu 
heeft ook dit jaarweer zijn beslag gekregen.  
 

 

 
 
 
 
 

 
Een zevental kinderen van het basisonderwijs in Diemen hebben ingeschreven op deze tennisclinic om 
kennis te maken met de tennissport.  
Op deze wijze probeert TVDZ in samenwerking met SWD de Diemense schooljeugd aan het sporten te 
krijgen, en dan bij voorkeur lid te worden bij onze tennisvereniging. 
 
Hans de Jong  
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TVDZ in het nieuws 
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TVDZ in het nieuws (vervolg) 
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Sigarettenpeuk op de baan 
Tot onze verbijstering vonden we op woensdagochtend een sigarettenpeuk met mondstuk bij een van 
de bankjes op de baan. Wie is er in hemelsnaam zo dom om dat te doen. Een brandende peuk kan 
onherstelbare schade aanrichten aan het kunstgras. Dat je je longen verpest moet je zelf weten, maar 
verpest ook niet nog eens onze mooie banen.  
 
Leo van Staveren stopt met sponsoring TVDZ 
 

Op 2 maart 2013 is één van meest trouwe sponsors van TVDZ 
met zijn zaak gestopt. De rijwielprofessor van Diemen gaat nu 
met pensioen. 
 

In het Diemer Nieuws is hieraan onlangs een uitgebreid redactioneel artikel gewijd, wat u nog kunt 
nalezen via de link: http://content.diemernieuws.nl/pdf/DiemerNieuws28feb13.pdf 
 
Leo van Staveren, zijn vrouw Hannie en zijn trouwe personeelslid Paul hebben jarenlang TVDZ 
gesteund met een advertentie in ons clubblad de ACE.  
 

Op zijn afscheidsreceptie is de voorzitter van 
TVDZ persoonlijk de hand gaan schudden en zijn 
herinneringen de revue gepasseerd van de vele 
jaren die zijn voorbij gevlogen.  
De warme band, die de voorzitter van TVDZ 
heeft met “zijn” rijwielhandel, is in een apart 
artikel beschreven elders in deze ACE. 
 
De langdurige band met deze fietsenzaak in de 
Arent Krijtsstraat wordt gelukkig gecontinueerd 
door de nieuwe eigenaar de heer van Pageé, die 
ook heeft besloten een advertentie in de ACE te 
plaatsen. Wij hopen dat veel TVDZ- leden de 
weg naar de opvolger van Leo van Staveren 
weten te vinden. 
 

 
TVDZ kan niet meer zonder vrijwilligers 
Al eerder is in de ACE een oproep aan de leden gedaan om zich meer voor de vereniging in te zetten, 
hetzij voor functies in het bestuur en commissies, hetzij voor incidentele onderhoudswerkzaamheden in 
het tennispark. Wij hebben op dit moment vacatures bij: Bestuur, toernooicommissie, jeugdcommissie 
en zijn op zoek naar een nieuwe Vereniging Competitie Leider (VCL). Heb je interesse om mee te doen, 
laat het even weten aan onze secretaris Janny de Boer. 
 
Korting 
Wist je dat het lidmaatschap van de KNLTB je voordeel geeft bij Intersport? 
 
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. Mede namens de gemeente Diemen doen wij 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 dit E-mail adres zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te geven.  Dan 
krijgen ook zij een Digitale ACE. 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 

  

Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 

http://content.diemernieuws.nl/pdf/DiemerNieuws28feb13.pdf
mailto:aceredactie@tvdz.nl


31 

 

 
 

Bericht van Meneer de Mol  . . . . . . . .   1 maart 2013   
 

 
 
Oh jee, dat was weer schrikken. Ik was namelijk in 
december met mijn winterslaap begonnen en doordat er 
heerlijk veel sneeuw lag, werd ik niet gestoord door mensen, 
die zo nodig ook in de winter moeten tennissen. 
Maar ja hoor, vorige week dinsdag was het dan weer zo ver. 
Er werd een wilde mix gehouden. Wat je ‘wild’ noemt: totaal 
8 mensen. Maar toch: wat een herriemakers. Dat was 
vroeger toch wel anders, toen moesten ze ‘afhangen’. Wat 
dat ook mocht zijn. Ik heb n.l. nog nooit iemand aan het hek 
zien hangen! 
 
Dan was er ook nog een snerttoernooi georganiseerd. Maar 
dat liep door de vorst in de soep. Wat wel een mazzel was, 
is dat ze de snert ingevroren hebben. Als die dan weer 
ontdooid is, kan Meneer de Mol toch stiekum ook weer mee 

snoepen. Wel heb ik gehoord, dat er een invalster was om de snert te maken. Ik hoop wel, dat zij er net 
zoveel worst ingestopt heeft, als die Marijke, die het dit keer wegens omstandigheden moest laten 
afweten. Later hoorde ik, dat zij een aanval van 'Engelse ziekte' heeft gehad. Toch wel erg hè? 
 
Over ziekte en ongeluk gesproken hoorde ik toch het verhaal dat een oude tante over straat loopt te 
zeulen met twee zware plastic zakken. Een agent zag dat en hield haar staande: ''Mevrouw er viel een 
20 Euro biljet uit die zak''.”Oh ja? Verdraaid,” zegt ze: “En dank u wel, dat u mij gewaarschuwd hebt. Ik 
zal ze moeten omkeren om alles opnieuw te tellen.” Zegt de agent: ''Niet zo haastig! Waar komt al dat 
geld vandaan? Heeft u dat gestolen?'' 
Tantetje zegt: ''Oh nee! Weet je, mijn achtertuin grenst aan het parkeerterrein van het voetbalveld. Op 
wedstijddagen komen hordes van die zgn. 'supporters' en plassen door het gat van de omheining zo 
maar op mijn bloemperken! Dit heeft mij tijden geïrriteerd, want ik besteed veel tijd aan mijn tuin. Toen 
kreeg ik een slim idee. Nu sta ik op de wedstrijddagen stilletjes bij het gat in de omheining. Elke keer, 
dat een man zijn ding erdoor steekt, grijp ik hem vast en zeg: Ik heb je! Betaal me 20 Euro of ik snij hem 
eraf!''  
De politieagent schiet in de lach en zegt: ''Wel, dat klinkt me rechtvaardig in de oren!”  en vervolgt dan 
terloops: ''En wat zit er dan in de andere zak?'' 
“Wel!” zegt tantetje: ''Ze betalen niet allemaal!'' 
 
Nu dat was het dan bijna weer. Tot afsluiting: “Waarom gebruiken Belgische vrouwen geen tuinslang?” 
“Ze denken, dat die giftig is.” En dan heb ik ook nog pas in Limburg ontdekt dat ‘konijnenpijpen’ géén 
werkwoord is, want er staan heel wat konijnenpijpen op veel campings. Stilstaande sleurhutten, 
zogezegd. 
 
Nou dit was het dan toch echt weer. 
 
Doei.............tot de volgende keer. 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol alias Meneer de Mol 
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Tennislessen Lente en Zomer 

  
De inschrijving voor de tennislessen is weer mogelijk! 
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat 
tennislessen wil volgen een inschrijfformulier 
invult/instuurt.  
Ook lesnemers die door willen gaan met lessen, 
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” 
ingevuld te worden. Dit formulier is te downloaden via: 
http://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html 
 

 
Lesvoorwaarden 2013 
Het seizoen loopt van 31 maart tot en met 1 oktober  2013.  
- 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 deschoolvakanties. 
- 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 september binnen zijn, zullen z.s.m. de indelingen worden vastgesteld en  
worden de lessers door de leraren op de hoogte gesteld.  
 
De tennisleraren 

 

      

http://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html
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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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TVDZ ACTIVITEITEN KALENDER 2013 
 

   Datum Dag Evenement   Tijd Organ. 

            

MAART           

15 mrt vrijdag NL DOET VRIJWILLIGERS AKTIE    9.00 BEST. 

31 mrt zondag OPEN DAG K.N.L.T.B.   10.00 BEST. 

            

APRIL           

6 apr. zaterdag Voorjaarscompetitie Heren   10.00 VCL 

13 apr. zaterdag Voorjaarscompetitie Heren   10.00  VCL 

14 apr.  zondag Vriendjes en Vriendinnetjes toernooi Jeugd   10.00 JC 

20 apr. zaterdag Voorjaarscompetitie Heren   10.00 VCL 

27 apr. zaterdag Voorjaarscompetitie Heren   10.00 VCL 

28 apr. zondag Oranje toernooi Volwassenen   13.00 TC 

            

MEI            

11-mei zaterdag Voorjaarscompetitie Heren   10.00  VCL 

12-mei zondag Jeugd Voorjaarstoernooi (enkel)   10.00 JC 

25-mei zaterdag Voorjaarscompetitie Heren   10.00  VCL 

            

JUNI           

1-jun zaterdag Voorjaarscompetitie Heren   10.00 VCL 

9-jun zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (thuis)   11.00 AC/TC 

16-jun zondag Zomertoernooi Jeugd (dubbel)   10.00  JC 

            

JULI           

7-jul zondag Ouder/Kind toernooi   10.00 JC 

            

AUGUSTUS           

25 aug. zondag B.B.Q. toernooi   13.00 AC/TC 

            

SEPTEMBER           

8 sept. zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit)   11.00   

14 sept. zaterdag Najaarscompetitie Heren   10.00 VCL 

15 sept. zondag Herfsttoernooi Jeugd   10.00 JC 

21 sept. zaterdag Najaarscompetitie Heren   10.00 VCL 

28 sept. zaterdag Najaarscompetitie Heren   10.00 VCL 

            

OKTOBER           

5 okt. zaterdag Najaarscompetitie Heren   10.00  VCL 

12 okt. zaterdag Najaarscompetitie Heren   10.00  VCL 

13 okt. zondag Haloween toernooi Jeugd   15.00 JC 

19 okt. zaterdag Najaarscompetitie Heren   10.00 VCL 

26 okt. zaterdag Najaarscompetitie Heren   10.00 VCL 

27 okt. zondag Tennistoernooi Wijnproeverij   13.00 AC/TC 

            

NOVEMBER           

17 nov. zondag Oliebollentoernooi   13.00  AC/TC 
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