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Van de Voorzitter – Hans de Jong 

  
Na een superzachte winter waarin 
gewoon kon worden doorgespeeld is 
TVDZ begonnen aan de lente, en wat 
voor een! 
 
TVDZ bestaat 1 april 2014 alweer 30 
jaar!  Dit gaan we uiteraard vieren met 
een groot feest in de vorm van een 
Open Dag op 29 maart.  
Vanaf 10 uur ’s morgens tot 12 uur ’s 
avonds gaat er gefeest worden. 
Het aankondigingbord van deze 
feestelijk aangelegenheid is weer 
vervaardigd door Frans Heinsius, zie 
hiernaast op de foto van Trudy Kroese. 
 

 
Wat staat er allemaal op het programma op onze Open Dag op zaterdag 29 maart 2014?  
 
10.00-12.00 uur  - Jeugdtoernooi (muziek DJ Sven) 
12.00-13.00 uur - Clown Fransie / patat en kroket 
13.00-14.00 uur - Ontvangst en receptie (muziek DJ Sven) 
14.00-15.00 uur - Gratis Clinic met tennisleraar Fred Groen 
15.00-17.00 uur - Open toernooi (Volwassenen) (muziek DJ Sven) 
17.00-19.00 uur - Buffet (optreden Cor Hoop van het Zwanenkoor) 
19.00-24.00 uur - Feest / Disco op muziek uit de jaren 60-nu door DJ Rob en DJ Michiel 
 
Als je vrienden of kennissen hebt die altijd al het idee hadden om te gaan tennissen, neem ze dan 
vooral mee naar TVDZ want op de Open Dag is iedereen welkom. Op 29 maart hebben we zelfs een 
bijzondere aanbieding voor het Lidmaatschap van 2014 - je kunt dan lid worden voor € 99,--. Dus hoort 
zegt het voort! 
(Deze aanbieding geldt voor nieuwe leden die geen lid waren in 2013) 
 

Maar voordat het zover is gaan we dit voorjaar weer 
meedoen met de landelijke NL.DOET actie van het 
Oranjefonds, waarbij we ons tennispark weer eens een 
grondige beurt geven om ons 30 jarig jubileum te kunnen 
vieren. Uiteraard gaan we weer onkruid wieden, de heg 
knippen, het clubhuis opknappen, banen extra vegen etc. De 
Gemeente Diemen heeft de laurierhaag aan de banen 
geknipt (hetgeen ook hard nodig was).  
 
Onze tennisleraar Fred Groen heeft er dit jaar weer zin in 
om bestaande en nieuwe tennissers in te wijden in de 
kunsten van het tennisspel, zie verder in dit clubblad. Een 
aanmeldingsformulier is te downloaden op onze website 
TVDZ.NL dus geef je snel op! 

 
Wij danken ook alle vrijwilligers, die in de commissies weer allerlei activiteiten voor de leden hebben 
mogelijk gemaakt. Want zonder vrijwilligers geen activiteiten. Zo zoeken wij voor een aantal 
commissies, maar ook voor het bestuur nog nieuwe vrijwilligers die een paar keer per jaar de handjes 
laten wapperen. Want eind 2014 zit de zittingstermijn van ALLE bestuursleden er op en het is nog niet 
duidelijk of alle bestuursleden zich herkiesbaar stellen. Aangezien voor een vereniging continuïteit van 
groot belang is, zoeken we nog uitbreiding met een aantal bestuursleden. Kijk dus niet vreemd op als je 
gevraagd word voor zo’n functie…. ;-) 
 
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) 6979437 - 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) 
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Mylène 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  

- Evert Strubbe 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl  / technischecommissie@tvdz.nl 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Wim van den Haak 
- Rita van Leeuwen 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
Kascommissie: 
- Wim van den Haak 
- Adriane Velthuizen 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder: 
 - Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
 
Tnnisleraar/Trainer: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl 
 
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:publicrelation@tvdz.nl
mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
mailto:toernooicommissie@tvdz.nl
mailto:webmaster@tvdz.nl
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Van de Redactie  
 
 

Zonder door te hebben dat ik in herhaling val, meen ik toch blij te mogen 
zijn, dat deze klus er weer op zit. Maar het resultaat mag er zijn! 
Allemaal bijzondere bijdragen!  
 
Het meest in het oog springend is uiteraard de uitnodiging voor ons 
jubileumfeest, dat op zaterdag 29 maart wordt gevierd en de drie 
pagina’s lange foto-impressie, om die uitnodiging nog meer cachet te 
geven. Er is die dag geen ontwijken mogelijk! Kom ook! 
 
Een ander punt, dat u niet speciaal zal opvallen, maar mij zeer ter harte 
gaat, is dat wij met onze fotograaf Evert niet alleen een goede fotograaf, 
maar ook prijzenwinnaar met tennissen hebben binnengehaald. Ik wou 
als redactie al bijna roepen, dat we zo de hele wereld aankunnen, maar 

jullie zouden dan - uit jaloezie natuurlijk - direct opmerken, dat het slechts ‘snertwedstrijden’ waren. 
Uiteraard waren het ‘snertwedstrijden’, maar er werd wel hard gestreden om de snert, zoals de foto’s in 
deze ACE en op TVDZ Facebook duidelijk laten zien. 
 
Als je die foto’s uit het vroege verleden trouwens nog eens goed bekijkt, dan zie je goed hoe oud die 
zijn. Zelfs zo oud dat je je bijna niet kunt voorstellen, dat er daarvoor al iets bestond. Toch moet het 
verhaal van Frans Heinsius in deze ACE al ver voor die foto’s hebben plaatsgevonden, als Frans daarin 
met “Jongeman” werd aangesproken. 
 
Nu ziet Frans er toevallig altijd wel jeugdig uit, maar dat hij ooit ook zoveel aantrekkingskracht heeft 
bezeten, dat een man -- wiens standbeeld al tientallen jaren in Rotterdam prijkt – zo voor hem viel dat hij 
met de ouders van Frans wilde kennismaken, daar kijk ik toch echt van op. Laat Rita het maar niet 
horen! Daar kan Loek Biesbrouck niet tegen op, want die wordt slechts één op de zestig jaar -- en dan 
nog niet eens serieus -- door een man gepakt, zoals verderop blijkt. Lees en huiver! 
 
Alle gekheid op een stokje. Ik zit hier niet om schrijvers van stukjes even weg te zetten op een manier 
die meer weg heeft van een stoorzender, dan van een serieuze aankondiger. Ik behoor jullie aan te 
sporen om zelf ook eens iets over jezelf of over tennis op te schrijven.  Dat lukt echter nauwelijks, 
behalve bij Frans. Maar je hoeft niet, zoals Frans, geweldige dingen te hebben meegemaakt in je leven. 
Neem nou mijzelf in dit stukje. Wat doe ik eigenlijk? Ik schrijf gewoon kort alle dingen op over de teksten 
die ik zie en geef daar een draai aan, waarvan ik hoop (geen zeker weten dus!) dat die er niet al te 
serieus uit ziet. 
 
Doe als Frans. Schrijf je stukje als een brief aan iemand die je goed kent, maar haal daarna het ‘Hoi 
Cees’ weg. Dat is meestal niet echt interessant, tenzij veel mensen weten wie dat is, of je er een 
speciale band door wilt laten blijken. Bij Cees is dat het geval, daarom is dat bij Frans Heinsius niet 
weggehaald. 
 
Om in herhalingen te vervallen: “Ik ben benieuwd naar jullie volgende bijdragen!” 
 
     
Veel leesplezier! 
 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
 
 
 
PS.  
Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 
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Bestuursmededelingen 

  
Lidmaatschappasjes jaarleden 2014 
Enkele leden vroegen zich al af wanneer we nu de nieuwe lidmaatschaps-
pasjes krijgen en die vraag kan nu beantwoord worden. Eind maart zijn de 
pasjes voor de jaarleden beschikbaar in ons clubhuis! 
Aangezien de pasjes voorheen werden gemaakt door de KNLTB in begin 
februari, diende het bestuur een manier te vinden om pasjes van soort-
gelijke kwaliteit te maken. Hiertoe is door onze penningmeester onderzocht 
welke printer hiervoor geschikt was en tegen een niet al te hoge prijs. 

Het produceren van de pasjes doet TVDZ voortaan in eigen beheer met een speciaal hiervoor 
aangeschafte Datacardprinter en ID-Works software. Ook het ontwerpen en inrichten van de software 
bracht nog enige problemen met zich mee, die gelukkig inmiddels zijn opgelost. Hoe het 
lidmaatschapspasje er uit gaat zien, zie je op de foto. 
 
Ook de lidmaatschapspasjes van de winterleden gaan er zo uitzien, dus die worden van een beduidend 
betere kwaliteit dan voorheen.  
 
Niet tevreden met je foto? Stuur een betere foto naar email: ledenadministratie@tvdz.nl 
Oproep aan de winterleden die nog geen foto hebben aangeleverd: Wilt u dat alsnog doen? 
 
Incasso lidmaatschap (SEPA-incasso) + Procedure opzeggen lidmaatschap 
Het incasseren van de lidmaatschapgelden 2014 kon helaas niet op de aangekondigde datum worden 
uitgevoerd door de RABO-bank wegens een klein foutje in het incassobestand. Er bleek één IBAN-
nummer met kleine lettertjes in het bestand te zitten en hierom werd de gehele incasso afgekeurd. Een 
hernieuwde incasso kon niet eerder worden uitgevoerd dan op 3 maart 2014. Onze excuses hiervoor. 
Tevens bleek dat een aantal leden het bedrag om onbekende redenen heeft gestorneerd, waar de 
penningmeester niet blij mee is.  
 
Op het moment dat u storneert, en dus geen lidmaatschapgeld hebt betaald, bent u ook niet gerechtigd 
om op onze tennisbanen te spelen! 
 
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun 
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, de ACE en op het 
aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet geaccepteerd. 
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”: 
 

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 aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum: 
 
- 1 december voor jaarleden 
- 15 september voor winterleden senior (WTS) en Junior (WTJ) in het nieuwe contributiejaar  
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd. 
Indien u opzegt op de bovenstaande wijze krijgt u een bevestiging van de ledenadministratie als 
bewijs, dus bewaar die mail goed.  
Zonder dit bewijs wordt aangenomen dat er geen opzegging heeft plaatsgevonden. 

 
Scoreborden 
Met de NLdoet-dag gaan wij proberen de scoreborden weer te repareren en de defecte flapjes te 
vervangen door nieuwe.  
Een vriendelijk verzoek aan alle spelers om de flapjes met de hand in- en uit te klappen, in plaats van 
met je racket! Hierdoor gaan ze echt stuk. Twee jaar geleden hebben we alle defecte flapjes vervangen 
en nu zijn er weer een tiental stuk. Dus graag voorzichtig met de scoreborden!!! 
  

mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
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Programma 30 jarig jubileum TVDZ - 29 maart 2014 
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TVDZ 30 jaar – Een Foto-impressie 
 
 
Een kleine greep uit het fotoalbum van TVDZ van Winny Gontha en Hans de Jong van de afgelopen 30 
jaar. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
1. Linksboven:  De oprichtingsvergadering in 1984 
2. Rechtsboven:  De TVDZ banen in 1986 
3. Linksmidden:  De verhuizing van het clubgebouw in 1989 
4. Rechtsmidden:  Toernooi met verkleedpartijen 
5. Linksonder: Een lollige boel bij het Survivorsveld in 1987 
6. Rechtsonder: Opening van het nieuwe clubgebouw in1994 door Burgemeester de Hon 
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TVDZ 30 jaar – Een Fotoimpressie (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Linksboven:  De oude grijze “tennisgroen” banen van TVDZ in april 2003  
2. Rechtsboven:  Het clubhuis in april 2003 
3. Linksmidden:  Aanleg nieuw tennispark 2004 
4. Rechtsmidden: Aanleg van de nieuwe kunstgrasbanen in 2004 
5. Linksonder: Het 20 jarig bestaan van TVDZ werd gevierd met “champagne” en ballonnen 
6. Rechtsonder: Karaoke voor de jeugd bij het 20 jarig bestaan. 
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TVDZ 30 jaar – Een Fotoimpressie (vervolg) 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Linksboven:  Oliebollentoernooi in 2009 
2. Rechtsboven:  Tennispark in de sneeuw 2010 
3. Linksmidden:  Jeugdtoernooi 2010 met Donna Reestman van de jeugdcommissie 
4. Rechtsmidden:   Schilderen van het clubhuis door TVDZ leden met NLDoet in 2012 
5. Linksonder:  Onthulling Winny Gonthabaan in 2012 
6. Rechtsonder:  Ophoging terras in 2013 door TVDZ leden en ROC met NLDoet 
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Nieuwjaarsreceptie  2014 

  
 

  
 
Ook dit jaar werd de nieuwjaarsreceptie weer goed gezocht. Natuurlijk komen niet alle leden, maar een 
leuke groep mensen maakte toch van de gelegenheid gebruik om elkaar een goed, gezond en vooral 
sportief 2014 toe te wensen.  
 

  
 

  
 
Bijzonder was, dat we ook dit jaar weer een uurtje op het terras konden zitten, omdat het zonnetje lekker 
scheen en de temperatuur best goed te doen was.  
 
Helaas voelde het bestuur zich dit jaar genoodzaakt om het aantal drankjes te beperken tot twee per 
persoon, maar hierover is geen onvertogen woord geuit en de hapjes (gemaakt door de zeer actieve 
dames van onze activiteitencommissie) werden met smaak verorberd. 
Het was gezellig en er werden volop plannen gesmeed voor allerlei leuke activiteiten in 2014. 
 
Hans de Jong 
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Snerttoernooi – 2 maart 2014 

 
 

Op 2 maart was het dan eindelijk weer zover: TVDZ kwam uit de 
winterslaap. Hoewel, winter hebben we niet echt gehad en met zoveel 
winterleden is dat alleen maar gunstig voor ons. Er viel geen sneeuw en we 
hebben eigenlijk de hele winter door 
kunnen tennissen.  
 
Op 2 maart was het echter nog wel 
behoorlijk koud, dus een bakkie snert 
ging er echt wel in. Ditmaal konden we 

zelfs uit twee verschillende soepen kiezen, want had ons nieuwe lid 
van de activiteitencommissie Rita een overheerlijke traditionele 
erwtensoep gemaakt, Mylène verraste ons met een minstens zo 
lekkere Linzensoep. Beide waren erg lekker en samen met het 
roggebroodje met spek werd het feest helemaal compleet. (Dank 
jullie wel, dames). 
 
Verder genoten we ook van de show die de eenzame Wim opvoerde (Ans moest deze keer helaas 
verstek laten gaan). Want deze man beschikt over een enorme fantasie. Hij kwam niet alleen gekleed 
als erwtensoeppakket, maar had ook voor de loting allerlei leuke spelletjes voor ons in petto. Ook de 
aan het toernooi aangepaste prijzen (erwtensoep, wortels en rookworst) vielen goed in de smaak en we 

hebben enorm gelachen... 
 
De opkomst was niet grandioos, maar we hangen het principe aan 
dat we het gezellig maken voor de mensen die wel zijn komen 
opdagen.  
 
Het spelniveau lag – we zijn niet anders gewend - enorm hoog en 
het verbaasde me dan ook dat Evert, die een half jaar niet getennist 
had, er met de hoofdprijs (erwtensoep en een worst) vandoor ging. 
Maar ja, talent verloochent zich nooit. 
  

Kortom, we hebben een heerlijk eerste toernooi van 2014 mogen beleven, maar ik wil toch ook nog 
even mijn complimenten maken  aan onze Frans, vanwege het prachtige kunstwerk voor de 
aankondiging, dat hij weer gemaakt had. Hartelijk dank hiervoor. 
  
Graag verwelkomen we jullie weer op één van onze volgende toernooien. Om te beginnen natuurlijk op 
ons 30 jarig jubileum op 29 maart a.s., want dit wordt echt een groot feest, dat jullie niet mogen 
missen!!! 
 
Janny de Boer 
Secretaris 
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KNLTB-competitie beëindigd - afscheid van VCL 

  
Nadat het besluit was gevallen in de Algemene  
Ledenvergadering dat TVDZ het lidmaatschap van de 
KNLTB ging opzeggen, was dat ook het einde van een 
functionaris / rol binnen onze vereniging, te weten die 
van VCL. 
De afkorting VCL staat voor Verenigings Competitie 
Leider, voor onze vereniging was dat Ruben Smit.  De 
VCL heeft een cursus gevolgd bij de KNLTB over alles 
wat met de competitie te maken heeft, zoals spelregels, 
arbitrage, administratieve procedures rond de 
aanmeldingen e.d. 
Ruben verzorgde de organisatie rondom de KNLTB 
competitie, zoals de stukjes in de ACE over de 
competitie, de aanmeldingsprocedure voor de teams, 

het ophalen en distribueren van alle benodigde wedstrijdbescheiden, het verslag doen van de competitie 
en de uitslagen, etc. 
Als dank voor zijn inzet kreeg hij (als ex Groen Links gemeenteraadslid) een fles biologische wijn 
overhandigd namens het bestuur van TVDZ. 
 
Hans de Jong 
 
 
 
 

 

  

TVDZ in birdview 
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Hoi Cees, 

 

Ik ben nog steeds geen negentig jaar, maar ik was vorige keer toch iets vergeten en dat ik nu  nog even 

kwijt wil. 

 

Toen ik negentien jaar was, zei een vriend van mij: “’ Zullen wij een motor kopen, dan gaan we naar  

Zweden houthakken.” Ik kocht een BMW 250cc en mijn vriend een Puch. Eind november gingen we op 

naar Zweden via Kopenhagen. We hebben daar de zeemeermin over haar hoofd geaaid 

en slaapplaats gezocht. Het leek al wel hartje winter en het was zo koud dat we diverse keren voor een 

warm drankje zijn gestopt.  

 

In Zweden zochten naar een boer in het houthakgebied.  Ergens diep in het bos was het 

eindelijk raak. Verkleumd aan de deur geklopt en daar was de boer.  “Zo jongens wat komen 

jullie doen? “ en wij antwoordden:  “Nou, werken! Bomen omhakken of zagen.” De man begon heel hard 

te lachen.  “Dat werk begint pas over twee maanden.”  Maar hij liet ons binnen en we kregen een warme 

maaltijd en mochten in de schuur slapen. Ook vroeg hij of wij dat werk eerder hadden gedaan. Ik zei 

spontaan: “Ja” en hij vroeg: “Waar dan?” Ik zei: “In de woestijn” en hij zei dat dat niet kon omdat in de 

woestijn geen bomen groeien. Ik weer: “Dat klopt, nu niet meer.” Dat was lachen.  

 

De volgende dag besloten we naar huis te gaan, want het was er zo ontzettend koud en wat moesten 

we er nog doen? Onderweg in een flauwe bocht ga ik onderuit en na weer een bocht nog een keer. Blijkt 

de achtervering kapot te zijn. Heel voorzichtig zijn we toen naar een haven gereden en hebben de 

motoren op de boot gezet om zelf  terug te kunnen liften. Wat een 

ramp! Bijna de hele dag gestaan en geen auto die stopte. We zijn toen 

maar apart verder gegaan.  

 

Dat leverde nauwelijks minder ellende op, maar eindelijk na veel korte 

ritjes stopte in Duitsland een Nederlandse auto. “Zo jongeman, waar 

moet je naar toe? Naar Amsterdam? Stap dan maar in.” en daar zat ik 

in een lekker warme auto.  

 

Blijkt wat later, dat ik bij een beroemde Nederlander in de auto zit. 

Olympisch Kampioen boksen: Bep van Klaveren. Niet te geloven! Wat 

een leuke vent! Ineens vraagt hij:  “Weet je wel wat voor dag 

het vandaag is? “ “Nee” zei ik. “Nou,” zei hij “het is Sinterklaasavond!. 

Daarom breng ik je tot aan de deur en ga daarna mee naar boven om 

je ouders te ontmoeten.”  

 

Om acht uur ‘s avonds was ik weer thuis en iedereen was blij.  Bep 

van Klaveren is inderdaad blijven eten. Ongelooflijk dat ik dat heb 

meegemaakt.  Om nooit te vergeten!  Ik heb trouwens ook nog wel houtjes gehakt, maar alleen om de 

kachel aan te maken.  Aldus naar waarheid opgeschreven, speciaal voor jou Cees,  maar de anderen 

mogen het ook lezen. 

 

Frans Heinsius 

  

Ingezonden: Nogmaals voor Cees 
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NLdoet  - 21 maart 2014 

  
Ook dit jaar doet TVDZ mee met NLdoet van het Oranjefonds. Dit jaar gaan we het clubhuis aan 
de binnenkant opknappen met vrijwilligers van onze club en daarbuiten, met financiële steun van 
het Oranjefonds. 
 
Klussen die op ons lijstje staan zijn: het schuren en lakken van de stoelen en barkrukken, 
schoonmaken van vloer, ramen, deuren, keuken en bar. 

 
Ook voor buiten hebben we nog een aantal klussen zoals:  
Het knippen van de coniferenheg, onkruid wieden, harken en vegen van de banen, schoffelen van 
de jeu de boulesbaan, ophangen van de winddoeken e.d. 
 
Wij starten op 21 maart om 9:00 uur ’s morgens tot uiterlijk 17:00u. 
 
Wij kunnen nog enkele vrijwilligers gebruiken, dus doe je mee? 
 
Het bestuur 
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Omdat ik wat wormen in mijn tuin gevonden had, besloot ik, dat ik op een donderdagavond zou gaan 
vissen in de Weespertrekvaart. Vanaf de kruising richting Bijlmer en Weesp, besloot ik linksaf te gaan 
en zag opeens een parkeergelegenheid aan de overkant. Auto verderop gedraaid en teruggereden 
richting Diemen naar die parkeerplaats. 
 
Enfin, hengeltje en wormen gepakt, campingstoel neergezet en vijf minuten later zat ik te vissen schuin 
tegenover de manege aan de overkant van het kanaal, waar ik nog nooit een knol heb gezien. 
Het vissen ging goed en ca. 1-1/2 uur later had ik 7 baarzen en 4 grondels gevangen. Uiteraard zijn 
deze weer te water gelaten. Het was de eerste keer van het jaar, dat ik viste en tamelijk voldaan ging ik 
naar huis. De overgebleven wormen werden weer in de schuur gezet. 
 
 De donderdag daarop dacht ik: : “Even kijken naar de wormen.” En zowaar, die kronkelden nog dat het 
een lieve lust was. En dan te bedenken, dat een mol er heel wat van moet opeten om in leven te blijven. 
Ik besloot om  weer op dat zelfde stekje te gaan vissen en ook nu was mijn auto snel geparkeerd en zat 
ik in no time te vissen. 
 
Opeens zei een zware stem achter mij: ''Goeden avond meneer, al wat gevangen?'' Ik schrok me het 
leplazarus, omdat ik niemand langs deze weg verwachtte. Achter mij stond een levensgrote motormuis, 
in vol ornaat, die zijn motor achter mijn auto geparkeerd had, zonder dat ik daar iets van gehoord had 
vanwege de herrie op de snelweg. 
 
“Tja, goeden avond agent: 2 baarsjes en 1 grondel''. ''Fijn, mag ik dan nu uw visvergunning even zien?'' 
“Natuurlijk agent,” en ik toverde mijn vergunning te voorschijn. “Nou dat zie ik niet veel - een kleine 
visakte.” “Ik vang slechts kleine visjes agent en dat nog af en toe.”  Nou, het was dus dik in orde.  
 
Maar dan te bedenken, dat ik ieder jaar vanaf mijn 15e tot aan mijn 76e een visvergunning aangeschaft 
had en dat dit de ALLEREERSTE keer was, dat er naar mijn vergunning werd gevraagd. Een pakkans  
dus van 1 op de 60 jaar. 
 
Uiteindelijk ving ik die avond  7 vissen. 
 
Loek Biesbrouck 
 
  

Zomaar een verhaal - 10 
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Innovatie op tennisgebied 

  
 
 
Sony toont tennis-gadget en camera's 

Sony heeft tal van nieuwe producten meegenomen naar 
de CES in Las Vegas, waaronder een gadget voor 
tennisrackets, dat de snelheid van slagen kan meten.  
Foto:  AFP 

Dat meldt The Verge. 

Sony noemt het de Tennis Sensor, een klein bolletje dat op het handvat van 
het racket vastgemaakt moet worden. Het apparaatje kan vervolgens meten hoe hard er geslagen wordt 
en met welk punt van het racket de bal wordt geraakt. De data wordt via bluetooth naar een smartphone 
gestuurd. 

 
  

http://www.theverge.com/2014/1/6/5281728/sonys-tennis-racket-sensor-will-help-you-improve-your-swing-hands-on/in/5046387
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SMASHJE - Jeugdpagina  

 
OPROEP JEUGD 
  
Beste jeugdleden: Ook dit jaar organiseren wij weer een aantal toernooien om in leuke wedstrijdjes 
tegen elkaar uit te komen. Het is fijn om les te hebben, maar het is natuurlijk ook af en toe leuk om je te 
meten met anderen.  
Bij deze toernooien wordt je altijd ingedeeld op je eigen niveau, dus je hoeft niet bang te zijn om af te 
gaan en doorgaans zijn het ook hele gezellig ochtenden of middagen. 
Het eerste toernooi is al op 29 maart a.s. en wordt georganiseerd in het kader van het 30 jarig jubileum 
van onze club. De laatste jaren loopt het aantal jeugdleden terug en we zijn dus hard op zoek naar 
nieuwe kinderen en jongeren die lekker willen gaan tennissen.  
  
Nu organiseren we op 29 maart a.s. vanaf 10 uur "HET VRIENDJES EN VRIENDINNETJES 
TOERNOOI" en op deze dag mag je zoveel vriendjes, nichtjes, neefjes, zusjes en broertjes meenemen 
als je wilt. Misschien vinden zij het ook wel leuk en zo help je onze vereniging aan nieuwe leden. Het 
toernooi is van 10 uur tot 12 uur en wordt afgesloten met een optreden van Clown Franssie en een 
bordje patat met een kroket, dus heel gezellig. 
 
Graag begroeten wij jullie op 29 maart, maar je kunt je ook inschrijving voor één van onze andere 
toernooien nl: 
18 mei 2014  Ouder/kind toernooi 
15 juni 2014  Zomertoernooi 
14 sept. 2014 Jeugdtoernooi 
5 okt. 2014  Haloweentoernooi 
  
Jullie zijn van harte welkom !!! 
  
Janny de Boer 
Secretaris 
 

 

 

 

 
Alle foto’s van toernooien zijn te bekijken en te downloaden via de Facebookpagina van TVDZ: 
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ 
 
Vind je onze Facebookpagina leuk, dan graag een “like” sturen! 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Hans de Jong 
 

 

 

  

Foto’s van alle toernooien 

https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht…. 

 
TVDZ is jarig - 30 Jaar!! 
Op 1 april 2014 bestaat TVDZ al weer 30 jaar! 
Dit vieren wij groots op zaterdag 29 maart 2014. 
Kijk voor het programma elders in deze ACE! 
Feestvarkens, partybeesten en vrijwilligers opstellen in rijen van 3 en 
opgeven bij de secretaris Janny de Boer!  
 
Kom je ook feesten? 
 

Op haar sloffen 
Wist je dat sommige leden zelfs op hun sloffen kunnen tennissen? Ineke Blinkhof bleek in haar haast 
om naar de tennisbaan te komen vergeten te hebben haar tennisschoenen aan te doen. Het schijnt iets 
met een propje van doen te hebben… 
 
Ster ingeruild 
Wist je dat Toon Colijn afscheid heeft genomen van zijn “ster” wegens wateroverlast? Na jaar en dag in 
een Mercedes te hebben rondgereden, staat er nu een mooie witte Volvo voor zijn deur. Hij is er 
dolgelukkig mee. 

 
Sponsors en adverteerders TVDZ gezocht 
Ken je bedrijven of winkels die onze vereniging willen 
sponsoren, laat het dan weten aan de voorzitter Hans de 
Jong.  
Er is een sponsorbrochure 2014 op onze TVDZ website 
beschikbaar ter informatie over de mogelijkheden en 
prijzen.  
 
 

Groene vingers 
Als je jezelf eens afvraagt wie de TVDZ plantenbakken met al die leuke bloemetjes en heide onderhoud, 
dan kan ik je melden dat Ans van Klaveren en Ed Poljanic hun ziel en zaligheid hierin leggen. Dit is 
zeker een applausje waard! 

 
TVDZ is een goed doel 
Wist u dat TVDZ ook een goed doel is om te steunen? Daarom wordt in de ACE  
aandacht gevraagd voor de Vriendenloterij. Want als u een lot koopt bij de 
Vriendenloterij en aangeeft dat u TVDZ als club wilt steunen, dan gaat de helft van 
uw inleg naar het goede doel! Voor de andere helft van uw inleg maakt u kans op 
geweldige prijzen…. Dus wat let u om 1 of meerdere loten te kopen? 
 

Slijtage banen 1 t/m 3 
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan 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 het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken. 
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE 
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door 
verhuizing of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze 
benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft dan zo schoon en up to date mogelijk. 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
  

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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TVDZ in het nieuws 
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . . .     maart 2014   

 
 
 

Wouw! Goede genade - lig ik nog rustig 
in mijn mollen-nest lekker te pitten, is het 
me daar plotseling een keet boven mijn 
hoofd!  Staat daar ene Wim Haakneus te 
zwaaien met een bos uien en een grote 
winterwortel + aanhang, die kennelijk de 
soepgroenten moesten voorstellen voor 
een SNERT-toernooi. En wat een pet 
had hij op zijn kop. 

 
Ik was al weer vergeten, dat dit Janny 
van Diemen’s Snert-toernooi ieder jaar 
gehouden werd.  

 
Het aardige was, dat er niet alleen snert, maar ook linzensoep gebrouwen was en de vele, 
opgetrommelde leden lieten zich alles heerlijk smaken. Maar je moest de baan op, om het concert te 
horen van de 'Blaaspiepers'. Bij haast iedere slag hoorde je een knal! Enfin, gelukkig was er wat voor 
Meneer de Mol overgebleven, zodat die in zijn zondagsrust geen wormen meer hoefde te zoeken. 
 

Uiteindelijk hoorde ik nog een gil, toen bleek dat ene Janny de B. de 2e prijs had gewonnen, terwijl ze 
maar twee van de drie partijtjes had gespeeld. Moeten knotsgekke uitslagen zijn geweest. 
 
Dan nog even een relaas van wat iemand overkomen was in het ziekenhuis, waar die Janny werkt - het 
AMC. Meneer X was net opgenomen, toen de verpleegster telkens bij hem kwam en vroeg: ''Hoe voelen 
wij ons vandaag?'',  of  ''Zijn wij klaar om een bad te nemen?'' Hier had meneer al snel genoeg van. 
Bij het ontbijt nam hij de appelsap van het plateau en zette dit naast zijn bed. Even later kreeg hij een 
flesje om er urine in te doen die getest moest worden. Nou daar ging dus de appelsap in!  

Iets daarna kwam de verpleegster terug,  pakte het flesje met urine en zei: ''Nou, nou, wij zijn een beetje 
aan de wolkerige kant vandaag.'' Op dat moment pakte de man het flesje uit haar hand, draaide het 
dopje eraf en goot de inhoud in zijn keel, waarna hij antwoordde: ''Wel, dan laten wij het nog een keer 
doorlopen, dan is het straks beter gefilterd!'' Moest je toen het gezicht van de verpleegster zien! 
 
Als laatste! Ik zag laatst een aardige dierenadvertentie staan:” Aangeboden: gratis puppies, 1/2 Cocker 
Spaniel en 1/2 gluiperige hond van de buurman.” 
 
En hoe vindt u deze: “Aangeboden: 45 delige encyclopedie - uitstekende staat. Euro 100.-. Niet langer 
nodig, ben nu getrouwd. Vrouw weet alles beter!” 
 
Als allerlaatste nog een denkertje. Zegt de leraar tegen Berry van 8 jaar: ''Noem eens iets belangrijks 
van vandaag, dat 10 jaar geleden nog niet bestond". 
Zegt Berry: ''Ik!'' 
 
Nou, dat was het weer voor dit kwartaal. Hopelijk krijg ik nu wat rust, want een echte winter is het niet 
geweest, dus winterslapen was er niet bij! 
 
Nou doei........ 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias  
de Mol 
 
Alias Theo de Mol  
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Tennislessen 2014 

 
 
De inschrijving voor de tennislessen voor de jeugd en 
volwassenen is weer mogelijk!  
De tennislessen worden verzorgd door onze ervaren 
zelfstandig werkende leraar Fred Groen.  
Afspraken en betalingen van tennislessen hebben 
betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid en 
de tennisleraar.  
 
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat 
tennislessen wil een inschrijfformulier invult / instuurt.  
Ook bestaande lessers, die door willen gaan, dienen voor  
iedere volgende periode een inschrijfformulier in te sturen.  
 

Aanmelden gaat via TVDZ, bij voorkeur per e-mail naar  tennislessen@tvdz.nl . Hierdoor wordt een 
totaal beeld verkregen van alle lesnemers bij de administratie, het bestuur en de tennisleraar. 
  
N.B. Het opzeggen van tennislessen geschiedt bij de leraar, het opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap 
geschiedt uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl.  
 
Aanmelden tennislessen:  
Hiervoor dient het “Inschrijfformulier tennislessen” ingevuld te worden. Dit formulier geldt voor de winter- 
en de zomerlessen. Het formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op 
Tennislessen). 
 
Lesvoorwaarden 2014:  

- 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 voorjaarsvakantie en 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 gedeeltelijke 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 binnen zijn, worden de indelingen vastgesteld en zullen de lessers door de 
tennisleraar op de hoogte worden gesteld.  
 
De tennisleraar - Fred Groen  

Tel: (06) 55824186 - fred-groen@live.nl 
  

mailto:fred-groen@live.nl
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ACTIVITEITEN KALENDER 2014 
               

Datum Dag Evenement   Tijd Organ. 

            

JANUARI           

12 jan zondag Nieuwjaarsreceptie    15.00 BEST 

            

FEBRUARI           

            

            

MAART           

2 mrt zondag Snerttoernooi   13.00 AC/TC 

21 mrt vrijdag NL DOET VRIJWILLIGERS AKTIE    9.00 BEST. 

29 mrt zaterdag 30 jarig jubileum TVDZ-Open dag   10.00 BEST. 

            

APRIL           

27 apr zondag Oranje toernooi Volwassenen   13.00 TC 

            

MEI            

18 mei zondag Ouder/Kind toernooi   10.00 JC 

            

JUNI           

8 jun zondag 

Uitwisselingstoernooi Strandvliet 

(thuis)   11.00 AC/TC 

15 jun zondag Zomertoernooi Jeugd (enkelspel)   10.00  JC 

            

JULI           

            

            

AUGUSTUS           

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

            

SEPTEMBER           

7 sep zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit)   11.00 AC/TC 

14 sep zondag Jeugdtoernooi   10.00 JC 

28 sep zondag Speciaalbier toernooi   11.00 AC/TC 

            

OKTOBER           

5 okt. zondag Haloween toernooi Jeugd   15.00 JC 

26 okt. zondag Verrassingstoernooi   13.00 AC/TC 

            

NOVEMBER           

23 nov. zondag Oliebollentoernooi   13.00  AC/TC 

            

DECEMBER           

            

JANUARI            

11 jan zondag Nieuwjaarsreceptie    15.00 BEST 
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