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Van de voorzitter 

 

 
Deze ACE is helaas wat later uitgekomen dan gebruikelijk, als gevolg van 
het feit dat onze trainer Fred Groen vrij plotseling heeft moeten aangeven 
dat hij de vertrouwde tennislessen niet meer kan continueren wegens een 
vervelende en langdurige blessure. Het bestuur en de lessers zijn hier 
uiteraard niet blij mee en wensen hem een spoedig herstel. 
 
Fred Groen is de trainer die al vanaf de oprichting van TVDZ in 1984 de 
tennislessen verzorgde voor de leden en die in die 35 jaar gewoon een 
begrip is geworden binnen TVDZ. Ook mijn eigen kinderen en mijn vrouw 
hebben bij Fred Groen hun tennislessen gevolgd, en met groot plezier!  
 

Fred heeft vele jeugd- en volwassenentoernooien en workshops georganiseerd, met als hoogte- 
punten o.a. de Ouder-Kind toernooien. Hij is al die jaren een drijvende kracht geweest voor de club. 
We zullen hem zeker gaan missen! Tevens zullen wij nog op waardige wijze afscheid van Fred gaan 
nemen. 
 

Derhalve moest het bestuur zich beraden over wie zijn tennislessen kon 
overnemen, zodat de continuiteit van de tennislessen voor de leden van 
TVDZ kon worden gewaarborgd. 
 
Gelukkig kan ik u mededelen, dat wij in de nieuwe trainer Werner Krieger (zie 
de foto hiernaast) een waardige opvolger hebben gevonden van Fred Groen.  
Werner heeft al eerder (in de vorige eeuw) tennislessen gegeven bij TVDZ, 
dus ook voor een aantal oudgedienden binnen de club heeft hij reeds een 
bekende naam. 
 
Verderop in deze ACE staan alle bijzonderheden rond de tennislessen van 
Werner vermeld. 

 
Ook zijn er in deze ACE weer interessante bijdragen over de nieuwjaarsreceptie, het onvolprezen 
snert-toernooi, de activiteiten van de NL-Doet-dag, en uiteraard de vaste rubrieken van meneer de Mol 
etc.  

 

 
 

 
Verder is er nog te melden dat TVDZ dit jaar 35 jaar bestaat en dat we dit later in het jaar nog zullen 
gaan vieren! 
 
Dus ik wens iedereen veel leesplezier en tot ziens op de tennisbaan! 
 
Hans de Jong – Voorzitter 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Sportlaan 7, 1111 AC Diemen – Tel: 020-6001857 

Algemeen e-mailadres: publicrelation@tvdz.nl 
 
Bestuur 
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie)  Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester-ad-interim) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377  
- Jan Ronday (promotie, sponsoring en PR) Tel: 06-47093129 
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl 
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Janny de Boer -  Tel: (020) 6979437  
 
Activiteiten-Commissie 
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424 
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710 
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Jan Ronday 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199 
- Evert Strubbe (fotograaf) 
- Jan Ronday 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl en technischecommissie@tvdz.nl 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Wim van den Haak 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl:: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
Kas-commissie 
- Wim van den Haak 
- Tineke van der Kroon 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
 
Tennisleraar/Trainer 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186  
  fred3groen@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 
- Ans van Klaveren 
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Van de Redactie 
 
 

Dit is de eerste ACE van het nieuwe jaar en zoals altijd is dat weer 
een hele puzzel, zelfs als daar een door mijzelf geschreven 
handleiding uit 2016 voor bestaat. Als je trouwens eens terug 
bladert door al die jaargangen waar ik als redacteur aan heb 
meegewerkt, valt direct op dat ik in het begin als redacteur wars 
was van herhalingen. Ik had het er dan ook regelmatig de pest over 
in. Toch deed ik het zelf ook, zonder het door te hebben. Elk jaar 
kwamen immers – al naar gelang het jaargetijde – weer dezelfde 
onderwerpen aan de orde. Herhaling dus, niet als vervelende 
bijkomstigheid, maar als noodzaak om gebeurtenissen in de loop 
der tijd  ordelijk te laten verlopen. Kortom, ik ben van mening 
veranderd: herhaling moet. 
 
Ik vind het daarom helemaal niet erg, dat ik Jan Ronday ook dit 
jaar weer mag bedanken voor de advertentiepuzzel, die hij me dit 
jaar heeft voorgeschoteld en die hij trouwens zelf al grotendeels 

voor mij heeft opgelost door me een lijst van adverteerders voor de ACE toe te sturen vergezeld van 
het deel der pagina dat elke advertentie toekomt. Op de achtergrond, geheel buiten het zicht van 
normale stervelingen, verdient hij echter tien keer meer dank en eer, vanwege de hoeveelheid tijd en 
moeite die hij heeft opgebracht om alle adverteerders persoonlijk – in ieder geval één keer vergezeld 
van zijn echtgenote –  te bezoeken. We zijn trots op je. 
 
Behalve de advertenties, die je zelfs ongewild tot kopen aan lijken te willen zetten, bevat deze ACE 
ook andere stukjes die proberen je te enthousiasmeren om de volgende keer zelf mee te doen. 
Allereerst de Nieuwjaarsreceptie. Daarbij hoef je alleen maar aanwezig te zijn met je beste humeur 
(waren daarom niet alle leden aanwezig?), de rest volgt vanzelf.  Daarna het winterse snerttoernooi, 
met snerttennis van uitstekend niveau en snerteten met overheerlijke snert.  
 
Lees vervolgens ook niet heen over NLdoet. De Nederlandse poging om iedereen van jong tot oud in 
beweging te krijgen voor een goed doel. Zo’n goed doel is TVDZ ook! TVDZ draagt met zijn sportpark 
bij aan het in beweging houden van alle mensen in de Nederlandse samenleving, die dat willen. Onze 
leden wonen van Utrecht tot en met Midden-Beemster. Dus we voldoen aardig aan dit criterium. Het 
artikel zelf laat zien, dat aardig wat mensen van TVDZ (zelfs met aanhang), hun uiterste best hebben 
gedaan om het Tennispark een opknapbeurt te geven. Zelfs een week daarna dreunde de klap door 
en werd een resterend gedeelte van het karwei afgemaakt. Hulde aan al deze harde werkers. 
 
In weerwil van deze positieve berichten over TVDZ lijkt Loek Biesbrouck een negatief reisadvies te 
willen geven over wintersportvakanties in Roemenië. Wie van ‘horror’ houdt, kan niet om dit verhaal 
heen. Meneer de Mol laat daarna weten dat hij een hekel heeft aan snerttoernooien, tenzij hij zelf wat 
snert krijgt toebedeeld en bestudeer vooral ook de Activiteitenkalender aan het eind van deze ACE. 
Neem de data over in uw agenda, zodat u weet wat u dit jaar te wachten, of te doen staat. 
 
 
Veel leesplezier. 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
P.s. Wilt u ook iets kwijt in de ACE? Mail naar:  aceredactie@tvdz.nl 
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?  
Misschien kan deze regeling helpen! 

 
Participatieregeling Gemeente Diemen voor mensen in de bijstand 
 
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen: 
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks 
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten, 
muziekles etc. 
 
 

Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen: 
Bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888 
 
 
 

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds  
 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsport- en cultuurfonds! 
Jeugdsport- en cultuurfonds - Niet voor mensen in de bijstand 
 
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds 
 Voor vragen kunt u  dagelijks contact opnemen met  de helpdesk van het 
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.  
 
U kunt ook mailen naar 
noord-holland@jeugdsportfonds.nl .  
en op de website is de nodige informatie te vinden: 
www.jeugdsportfonds.nl   

 

 
 

Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap 

 
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, alsmede in 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, 
Sportlaan 7, 1111 PX 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 Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe 
contributiejaar. 
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd. 
 
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl.  
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Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden 

 
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de 
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren: 
 
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN: 
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende 
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot 
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:  
 
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.  
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.  
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.  
 
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het 
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.  
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op 
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl. 
 
 

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden 

 
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- 
en studentleden. Een kleine toelichting: 
 
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:  
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het 
jaar waarin je 19 wordt). 
 
Studenten lidmaatschap:  
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 
studentenkaart.  Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn 
geworden (dus het jaar waarin je 26 wordt).  
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 

studentenkaart meegeleverd te worden.   
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TVDZ - Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2019 

 
Op 6 januari 2019 werd het nieuwe tennisjaar ingeluid met de 
gebruikelijke TVDZ nieuwjaarsreceptie.  
Het bestuur organiseert deze bijeenkomst om de leden in de 
gelegenheid te stellen elkaar een voorspoedig tennisjaar toe te 
wensen onder het genot van een borreltje en een hapje.  
De hapjes werden zoals gebruikelijk hoogspersoonlijk 
uitgeserveerd door de voorzitter, tot zelfs op de tennisbaan aan 
toe…. 
In tegenstelling tot vorige jaren hield de voorzitter dit keer géén 
nieuwjaarsspeech omdat er niet zoveel nieuws was te vertellen 
en hij er voor koos om iedereen persoonlijk een voorspoedig en 
blessurevrij tennisjaar toe te wensen. Slechts een enkeling is 
dit opgevallen…. 
Het was een gezellige middag om het jaar mee te starten! 
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Snerttoernooi – 24 februari 2019 

 
Bij een snerttoernooi in februari verwacht je kou, wind en een 
enigszins gure, grijze dag….  
Maar niets van dat alles! 24 februari 2019 bleek een zonnige dag met 
lenteachtige temperaturen van 17 graden Celcius en nauwelijks wind! 
Een warmterecord aller tijden voor de maand februari werd twee 
dagen later gescoord van 18,4 graden Celsius. 
Smaakte de snert hierdoor minder lekker?  
Gezien de tevreden geluiden van de vele aanwezige leden, die met 

het toernooi meededen, was dat niet het geval. De soep van de activiteitencommissie viel goed in de 
smaak en de grote pan ging dus schoon leeg! 

 
Ook op sportief gebied werd er goed gescoord. Uiteindelijk werd de 
uitslag na 3 zinderende partijen duidelijk. Felicia Veenendaal ging met 
de eerste prijs naar huis (een fles rode wijn) met een score van 24 
games.  
De gedeelde 2

e
 prijs ging naar Marianne Selhorst en Ahmet Yasar die 

met de score van 23 gewonnen games ieder een koker met 
tennisballen als prijs in ontvangst mochten nemen.  
De aanmoedigingsprijs ging naar Ineke Blinkhoff omdat zij de meeste 

punten had weggegeven. 
Na de uitreiking was het terras nog tot laat gevuld met mensen, die met een drankje nog heerlijk 
genoten van het lentezonnetje. 
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TVDZ – NLDOET - 15 maart 2019 

 
Ondanks het slechte weer had zich weer een flinke ploeg 
opgegeven om tijdens NL Doet ons park een flinke 
opknapbeurt te geven.  
 
Groot respect voor deze mensen die altijd maar weer klaar 
staan voor ons kluppie. Er werden kleedkamers geschrobd, 
het meubilair werd weer geschilderd, de baan helemaal 
schoon geveegd, bloemperken onkruidvrij gemaakt, 
bloemplantjes neergezet en een gedeelte van de enorme 
heg gekortwiekt. Kortom pakken werk werden verzet. Rond 
een uur of twee was de koek een beetje op en zijn we 
afgetaaid. We hebben ook nog folders rondgebracht en 

hebben geflyerd in de Diemense winkelcentra om iedereen te informeren over onze Open Dag op 31 
maart. Op vrijdag een week later waren een aantal leden die niet op de NLdoet-dag aanwezig konden 
zijn, opeens druk in de weer om het resterend snoeiwerk aan de coniferenhaag uit te voeren!! Hulde!! 
 
Namens de club wil ik iedereen die meegeholpen heeft om deze dag tot een succes te maken hartelijk 
danken.  
 
Janny de Boer (en kleindochter Jessy Joy). 
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Zomaar een verhaaltje 28 

 
Afgelopen week zaten Harry en ik wintersportverhalen 
te bespreken. Toen ik daarna thuis kwam bedacht ik, 
dat ik Harry nog niet over mijn ''horror'' vakantie verteld 
had.  
 
Nou hier komt het dan: Ik had al op vele plaatsen 
geskied van Noorwegen tot Zwitserland en Oostenrijk, 
toen mijn oog viel op een mooi gebied in Roemenië: 
’Poyana Brasov'. Met de kinderen meteen een prachtig 
hotel geboekt met een schitterend zwembad, direct 
onderaan de skipiste, die 's avonds verlicht was. 
 
Doordat wij op zaterdag aankwamen en de banken dan 

gesloten waren, dacht ik eraan bij de AMRO Bank alvast wat geld te wisselen. De bankman zei, dat zij 
geen Roemeens geld in voorraad hadden en verwees mij naar de Grenswisselkantoren in het 
Centraal Station. Daar heengegaan kreeg ik een pak Leien voor mijn f 200. Enfin we vlogen naar 
Roemenië en er werd mij door de douane gevraagd wat ik daar kwam doen. “Nou wat denk je” zei ik, 
wijzend op onze skikleding. De man vroeg toen of ik wat aan te geven had, waarop ik nee zei. Toen 
moest ik al mijn zakken legen en hieruit pakte hij mijn portefeuille. Aha, begreep ik uit zijn woorden, je 
hebt geld gesmokkeld! Ik legde netjes uit hoe dat gegaan was en dat ik dat officieel in Nederland 
gewisseld had. Ik werd afgevoerd door 2 Marechaussees en die wilden mij laten tekenen, dat ik 
erkende Roemeens geld gesmokkeld te hebben. Pas veel later hoorde ik, dat je geen geld mocht 
uitvoeren en niet invoeren. Ik weigerde die verklaring, waarna mijn pak Leien in beslag genomen werd 
en ik f 400.- boete moest betalen, anders mocht ik niet weg. Ook wilde de douane mij aanwrijven, dat 
ik een overhemd gesmokkeld had, daar die nog in het cellofaan zat. Woest trok ik het hemd eruit en 
verfrommelde het. Toen mocht het mee! Inmiddels was ik al 1,5 uur weg en de bus met alle andere 
gasten stond te wachten. Nou we konden verder - op naar ons hotel.  
 
Even later werd er door de gids medegedeeld, dat het hotel overboekt was en dat er dus mensen in 
een dependance moesten slapen. Men dacht direct aan de familie Biesbrouck met de kinderen! Nou 
dat viel niet in goede aarde, en ik zei dat ik niet akkoord ging, daar ik al voorvoelde met 3 paar ski’s 
van de kinderen en mijzelf wie weet hoever zou moeten sjouwen. De gids kwam naar mij toe en zei, 
dat er dan geloot moest worden en of ik dat goed vond. Ja, dat is prima zei ik. Vervolgens ging zij met 
de hoed rond en men pakte hieruit een lootje. Bij mij aangekomen zei ik, dat ik niet mee lootte, want ik 
zat met de kinderen in het hotel! Enfin enkele dames die alleen gingen wandelen gingen naar de 
dependance.  
 
Het hotel was prachtig, maar voor de kinderen kon je alleen frisdrank bij het eten kopen, bier met 
buitenlands geld bij de receptie en in de bar alleen dure cocktails van f 10.- per stuk. Zoals verteld was 
er een zwembad. Helaas zat er geen water in. Dan 's avonds maar extra skiën op de verlichte piste, 
maar helaas daar lag geen sneeuw!  
 
Het ski-gebied was inderdaad prachtig en de leraren waren studenten met een behoorlijke taal-
achtergrond, dus geen boerenjongens zoals in Oostenrijk.  
 
Als laatste had ik de kinderen beloofd om de rest van onze Leien op te maken door naar de enige 
gelegenheid met muziek te gaan. Toen ik daar drankjes bestelde, vroeg men mij wat ik wilde eten. 
“Nou niks, we hebben net gegeten.” “Dan krijgt u ook geen drinken.” Van armoede de volgende dag 
dan maar ons eten in het hotel laten staan en daar in de muziekgelegenheid weer apart voor ons eten 
moeten betalen.  
Enig lichtpuntje was, dat wij voor het eerst van ons leven ‘zwarte beer' uit de Karpaten gegeten 
hebben.  
 
Maar u begrijpt: NOOIT meer naar Roemenië! 
 
Loek Biesbrouck  
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TVDZ in het Nieuws 1 
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TVDZ in het nieuws 2 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
Werken vanwege de schoolstaking. 
De kleindochter van Janny de Boer heeft een originele invulling gegeven aan de stakingsdag van de 
leraren op 15 maart. Ze heeft bij TVDZ als vrijwilliger meegewerkt om ons park weer meer kleur te 
geven. Van jongelui, die zo aardig zijn, fleurt TVDZ vanzelf op.          
 
Overlijdensbericht 
 

Op zondag 6 januari 2019 is ons Lid van 
Verdienste Dolly Andries – Hogewoud 
overleden. Dolly was in 1984 samen met haar 
zoon één van de eerste leden van TVDZ 
(lidnummer 3 en 4).  
Dolly is sinds 1997 actief geweest bij TVDZ, 
eerst als lid en later als voorzitter van de 
activiteitencommissie. Ze heeft samen met 
Janny van Diemen, Lia Houthuisen en Gerard 
Terweij veel activiteiten georganiseerd met 
diverse hapjes en aanverwante zaken.  
Ook organiseerde zij de klaverjasavonden in 
het clubhuis. Naast tennissen speelde ze   

graag een partijtje bridge en was ook niet onverdienstelijk bezig met naald en draad. Bovendien was 
één van de 20 natuurgidsen van Diemen. In het voorjaar, de zomer of de herfst, probeerde ze de 
geïnteresseerden bekend te laten raken met de natuur van het Penbos, het Diemerbos of het 
Peneiland en alles waar men onderweg over struikelt. Ook was ze actief als vrijwilligster in ons 
culturele gebouw de Omval, als KGB-groep. Ze draaiden 1 tot 2 voorstellingen per week o.a. cabaret, 
toneel, kindervoorstellingen enz.  
 
Creatief met tennisballen - Massage 

Last van nekpijn? Dan is deze simpele 
massage met behulp van tennisballen iets 
voor jou!  
 
Nekpijn kan het leven flink verpesten. 
Bovendien kom je er niet eenvoudig vanaf. 
Gelukkig kun je dure behandelingen nu 
vergeten. Je hebt alleen maar een tennisbal 
nodig. Nekpijn kan vele oorzaken hebben. 
Een daarvan is ongetwijfeld een verkeerde 
houding en een zittende levensstijl.  

Te weinig beweging is de oorzaak van vele bot- en gewrichtsproblemen. 
TVDZ kan je een simpele massagetechniek leren waarbij je een tennisbal en een yoga-mat gebruikt. 
Raadpleeg voorafgaand aan de oefeningen een arts of je deze massage mag uitvoeren. 

1. Houd de bal achter je hoofd. 
2. Ga op de grond liggen, bij voorkeur op een yoga-mat. Zorg ervoor dat de benen gebogen zijn. 

Zo rust het hele lichaamsgewicht op de billen. 
3. Ga zo liggen dat je hoofd op de bal rust. Zo zorgt het lichaamsgewicht ervoor dat de bal je 

spieren masseert. Het is belangrijk dat je tijdens de oefening diep blijft ademhalen. Ontspan je 
en laat de bal masseren. Leg de bal vervolgens hoger en lager en herhaal de oefeningen. Je 
mag je hoofd lichtjes naar links en naar rechts buigen. 

 
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.  
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing of een ander 
bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar.  
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl  
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . .   maart 2019 

Wat was het weer eens een pokkenherrie boven mijn hoofd, toen de 
tennisclub een ''snert'' toernooi ging organiseren. 

Gebleken was, dat er meer spelers dan vorig jaar op  af waren 
gekomen, maar ze schijnen het  toch leuk gevonden te hebben. 
Gelukkig bleef er voor Meneer de Mol ook een portie over, zodat hij 
later, onder uw clubhuis, een potpourri van windjes kon laten. 

Op de wilde Mix-avond speelt er ook ene Ineke. Die moet wel van 
goede huize komen, daar die gehaald en gebracht wordt met een luxe 
slee. En....keurig op tijd hoor, wanneer zij de bestelling heeft 
doorgegeven.  Wel moet ene Gerard haar aanmoedigen om haar 

glaasje te ledigen, wanneer de chauffeur staat te wachten. 

Verder schijnt er gedonder te zijn met de lampen. Zou het kunnen dat nieuwe bewoners in de palen 
klimmen als het felle licht hen stoort? Ene Hans is de monteur geloof ik, want ik hoor hem altijd 
knopjes voor de lichten aandraaien, Hij blijft proberen alle banen van licht te voorzien. 

Nou tot slot maar weer wat opmerkingen: 

Een vrouw houdt haar handen voor de ogen van haar man en zegt: ''Dit raad je nooit!! Schat ik heb 
een verrassing voor je''. Op het volgende plaatje zie je dan zijn auto met een enorm ingedeukte 
motorkap! 

Waarom gaan Limburgers met een doorschijnend brooddoosje naar hun werk? Dan kunnen ze zien of 
ze de trein naar huis of naar hun werk nemen! 

Het blijft toch de vraag: waarom mannen fluiten op het toilet? Antw.: “Het helpt ze te onthouden, welke 
kant ze moeten afvegen.”  

Zegt de ene vrouw tegen de andere: “Hoe weerhoud je hem om jouw e-mails te lezen?” Zegt ze: 
''Maak er een map van en zet er ’Instructie/Handleiding’ op! 

Nou dat was het weer. 

Tot de volgende keer 

Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol 

(Alias Meneer de Mol.) 
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TVDZ – Tennislessen – Nieuwe trainer 

TVDZ bied aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij een 
professionele leraar, t.w. Werner Krieger. Werner Krieger is een ervaren zelfstandig werkende leraar. 
Afspraken over en betalingen van tennislessen hebben betrekking op een overeenkomst tussen het 
TVDZ-lid en de tennisleraar.  
Op deze pagina vindt u de nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, het telefoonnummer 
etc. 

LESDAGEN 
Woensdag, vrijdag en zaterdag 
 
Lestijden Jeugd:    Lestijden Senioren:    
  
Woensdag: 15.00u. tot 18.00u.   Woensdag: 18.00u. tot 21.00u. 
Vrijdag:  16.00u. tot 18.00u.   Vrijdag:  18.00u. tot 21.00u.  
      Zaterdag: 09.00u. tot 15.00u. 
PRIJZEN:  

   Privéles 30 minuten € 25,- 

   Privéles van 60 minuten € 50,- 

   Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 125,-) 

   Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 85,-) 
 
LESVOORWAARDEN 
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist. 
- Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier lidmaatschap TVDZ met pasfoto te zijn 
ingeleverd 
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie 
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan aan de trainer (niet aan TVDZ) 
- 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, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen; 
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet; 
 
INSCHRIJVEN 
Voor Tennislessen aanmelden bij voorkeur via e-mail: tennislessen@tvdz.nl. 
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of zijn te downloaden van de 
TVDZ website: https://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html 
 
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, of per email naar: 
tennislessen@tvdz.nl waarna een check plaatsvindt met ledenadministratie of de betreffende 
aanmelder lid is van TVDZ.  Men dient voorkeursdagen voor de les in te vullen. Op basis van die 
voorkeur worden de groepen dan samengesteld door de trainer. Na aanmelding neemt de trainer 
contact met u op. 
 

Uw tennisleraar: 

Werner Krieger,   

Meerkoet 195, 1113 EA, Diemen - Tel: 06-28956296  

E-mail: tennislessen@tvdz.nl 
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TVDZ – Aktiviteitenkalender 2019 

 

 
 
 

 
 

Activiteitenkalender 2019

Datum Dag Evenement Tijd Organ.

JANUARI

06 jan zondag Nieuwjaarsreceptie 15.00 BESTUUR

FEBRUARI

24-feb zondag Snerttoernooi 13.00 TC/AC

MAART

15 mrt vrijdag NL DOET VRIJWILLIGERS AKTIE 9.00 BESTUUR

31-mrt zondag Open Dag 12.00 Best/TC/AC

APRIL

5-apr vrijdag Ahmet Avondtoernooi I 20.00 AY

28-apr zondag Lente toernooi 13.00 TC

MEI 

18-mei zaterdag Sportmarkt Loswalfestival Diemen 12.00-17.00 BESTUUR

26-mei zondag Taartentoernooi 13.00 AC/TC

JUNI

09 juni zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (UIT) 11.00 AC/TC

14 juni vrijdag Ahmet Avondtoernooi II 20.00 AY

JULI

7 juli zondag Zomertoernooi 13.00 AC/TC

AUGUSTUS

16 aug vrijdag Ahmet Avondtoernooi III 20.00 AY

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

SEPTEMBER

1 sep zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (THUIS) 11.00 AC/TC

7 sept zaterdag Markt Diemerfestijn 10.00 BESTUUR

27 sept vrijdag Ahmet Avondtoernooi IV 20.00 AY

OKTOBER

13 okt. zondag Tennistoernooi Taart 13.00 TC

25 okt. vrijdag Ahmet Avondtoernooi V 20.00 AY

NOVEMBER

24 nov. zondag Oliebollentoernooi 13.00 AC/TC

DECEMBER

JANUARI 

5 jan zondag Nieuwjaarsreceptie 15.00 BESTUUR


