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Van de voorzitter 

 
Het begin van het nieuwe jaar 2020 werd zoals gebruikelijk gevierd 
met een hapje en een drankje  tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het is 
maar goed dat we geen activiteiten in de weken erna hadden gepland, 
want het was de natste maand februari ooit! 
Het snerttoernooi is daarom ook verplaatst naar 1 maart.  
Op 13 maart is de NLDoet-dag en gaan we vanaf 9.00 uur met een 
aantal vrijwilligers allerlei klussen opknappen bij TVDZ, dus je bent 
hierbij van harte uitgenodigd!  
 
Daarna hebben we het bekende Ahmet avondtoernooi op het 
programma op vrijdag 27 maart vanaf 20:00 uur. 
Na het succes van vorige jaar hebben wij opnieuw een OPEN DAG op 
29 maart met een open tennistoernooi en een optreden van de 
swingende rockband N-Join!  
 

 
Dus niet alleen tennissen maar ook 
dansen en swingen op de maat van de 
rock- en popmuziek van N-Join!  
 
Verder is er die dag de mogelijkheid om 
een tennisclinic bij te wonen van de 
tennisleraar! 
 
Ook heeft u de mogelijk voor een 
gereduceerde prijs lid te worden van 
onze club, dus laat het je vrienden, 
vriendinnen, buren en kennissen weten. 
Nodig ze uit om kennis te maken met 
TVDZ! 
 
 

 
Op 17 april is alweer de volgende activiteit: Het Lentetoernooi! Op 1 mei het tweede Ahmet 
avondtoernooi, op 24 mei het onvolprezen taartentoernooi en op 7 juni het uitwisselingstoernooi met TV 
Strandvliet. Kortom: er is genoeg te doen bij TVDZ! 
 
Wij hopen dat al deze activiteiten niet gedwarsboomd worden door de perikelen rondom het Corona-
virus. 
 
De gemeente Diemen heeft dan ook alle sportverenigingen het volgende laten weten: 
 
Burgemeester Erik Boog van Diemen: “De gemeente is in nauw contact met de GGD, de Veiligheidsregio 
en het RIVM. Alle instanties doen wat zij moeten doen. We houden de situatie goed in de gaten. Mensen 
die vragen hebben moeten de informatie van het RIVM volgen.” Voor de inwoners van de regio blijft het 
algemeen handelingsperspectief gelden: handen wassen met water en zeep; niezen en hoesten in de 
elleboog; afwenden als een ander hoest of niest en maak gebruik van papieren zakdoekjes.  
Bewoners met vragen kunnen terecht op: 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.  
Als ze daarna nog vragen hebben kunnen ze bellen met het landelijk informatienummer: 0800-1351 
 
Ik wens iedereen een gezond en sportief tennisjaar toe! 
 
Hans de Jong – Voorzitter 

  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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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) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377  
-Vacature – (promotie, sponsoring en PR) 
 
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 
 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199 
- Evert Strubbe (fotograaf)  
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
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 
- Werner Krieger,  Mobile: (06) 28956296  
  E-mail:  tennislessen@tvdz.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 
- Ans van Klaveren 
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mailto:technischecommissie@tvdz.nl
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Van de Redactie 
 
 

De kopij is weer verwerkt en nu is het mijn beurt om u te enthousiasmeren 
over de inhoud. Dat is niet moeilijk want de onderwerpen stromen binnen. 
Je hoeft je rug maar te keren en ze worden aangeblazen door de wind.  
 
Allereerst de wind zelf. Merkt u ook niet, hoe heerlijk het is gebruik te 
maken van die wind bij het spel. Het voorspelbare spel van de tegenstander 
er volledig door te ontregelen. Niet door hard slaan, juist niet, maar door 
zachte hoge ballen, die uiterst vatbaar zijn voor de wind en daardoor de 
normaal perfect anticiperende tegenstander in verwarring achterlaten. Het 
Snerttoernooi had hinder van de wind, wordt verderop in dit nummer 
beweerd, maar ik niet. Ik was dan ook een van de enigen die aanwezig was 
op het afgelaste toernooi, samen met Charles. Die was het met me eens 
dat je wel met droge voeten op de banen moest kunnen komen, voordat je 

kon tennissen. Dat ik juist daarvoor bijna van mijn fiets was gewaaid – ik hing dertig graden uit het lood – 
telde niet mee. 
 
Dan de advertenties. Jan Ronday (wie volgt hem op?) en Hans de Jong zijn weer op pad geweest voor 
advertenties bij de sponsoren. Dat heeft geleid tot nieuwe advertenties om ons blad op te fleuren. 
Welkom, ze zien er vrolijk uit, maar voor elk van deze advertenties geldt, koop er eens iets en laat 
merken dat je lid bent van TVDZ, dan merken onze sponsoren dat ze het niet voor niets doen. Jan en 
Hans, namens de leden dank voor jullie inzet. 
 
Ook was het even schrikken. Niet alleen om het stukje over Corona van de voorzitter en de 
burgemeester, maar om de gemeente Diemen die zomaar bedacht had, dat een aantal van onze banen 
wel geschikt zou zijn als leslokaal .Het spreekt voor de gemeente dat ze hiervoor contact hebben 
opgenomen met het bestuur van TVDZ, maar aan de andere kant bestaan er voor elke gemeente - ook 
voor Diemen - bestemmingsplannen om de burger, dus ook verenigingen, tegen onbesuisde plannen van 
de gemeente te beschermen. Ik heb me er al vaker over verbaasd, dat dit soort overtredingen van de 
gemeente tegen bestemmingsplannen nooit aan de orde worden gesteld. Misschien woon ik in ZuId-Oost  
daarvoor ‘one bridge to far’. 
 
Verder besteden we in dit nummer van de Ace nogmaals aandacht aan de tachtigste verjaardag van 
Gerard , maar ook aan de Nieuwjaarsreceptie en Meneer de Mol. Loek Biesbrouck gaat met ‘Zomaar een 
verhaaltje’ trouwens meer bekendheid  proberen te vergaren voor TVDZ om de ledenwerving te 
bespoedigen. We hopen allemaal dat dit lukt en wensen hem veel succes. 
 
 
 
Veel leesplezier. 
 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
P.s. Wilt u ook iets kwijt in de ACE? Mail naar:  aceredactie@tvdz.nl 

 
 

  

mailto: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 ook  dagelijks contact opnemen met  de helpdesk van het 
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.  
U kunt ook mailen naar: noord-holland@jeugdsportfonds.nl .  
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag 
van € 225,- per jaar (voor sport) en € 300,- per jaar (voor cultuur) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, € 300,- 
per jaar (voor sport en cultuur) voor kinderen van 4 tot 11 jaar en € 420,- per jaar (voor sport en cultuur) 
voor kinderen van 12 tot 17 jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van dit bedrag, 
dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) attributen te vergoeden. 
 
Op de website is ook de nodige informatie terug 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  
 

mailto:noord-holland@jeugdsportfonds.nl
http://www.jeugdsportfonds.nl/
file:///D:/TVDZ%20ACE/TVDZ/ACE%202013/ACE%204%202013/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 het 
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 5 januari 2020 

 
Op 5 januari 2020 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 en de leden van de 
activiteitencommissie. 
In tegenstelling tot vorig jaar hield de voorzitter wel een 
nieuwjaarsspeech, niet alleen omdat er het een en ander aan 
nieuws te vertellen was, maar ook om de vrijwilligers van TVDZ in 
de diverse commissies in het zonnetje te zetten en hen te 
bedanken met een cadeaubon.  
Het was een gezellige middag om het jaar mee te starten! 

 

 
 
Foto’s: 
 
Godfried  
Van den 
Wittenboer 
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Snerttoernooi 1 maart 2020 

 
'HET TOERNOOI WAS ZO GOED ALS DE SNERT WAS.'  
 
Het lukte niet op zondag 23 februari 2020 ons jaarlijkse snerttoernooi te spelen  
wegens het stormachtige snertweer, dus werd het een week verschoven.  
 
Ans had weer een goede connectie met haar lijntje met boven, want de zon 
scheen zelfs.  
Maar de harde wind speelde wel parten bij het slagenspel. Waar zou de wind 
de bal nu weer heen blazen? De punten woeien meestal naar diegenen, die de 
wind in de rug hadden.  
 
De eerste ronde verliep zonder uitvallers. maar wel met grote verschillen in 
games. De tweede ronde kon onder het genot van een zonnetje gespeeld 
worden, maar de wind was ook nu de grootste spelbreker.  

 
Na deze ronde gebeurde waar iedereen voor 
kwam en was het eindelijk de tijd om de 
erwtensoep met roggebrood en katenspek te 
proeven.  
Deze voortreffelijk snert was door Hans en 
Rita gemaakt.  
 
Sommigen lieten zich nog een tweede kop 
soep inscheppen. Mylène had echter voor 
genoeg stokbrood, roggebrood en katenspek 
gezorgd, zodat iedereen aan zijn trekken 
kwam.  
 
Na deze snertpauze kon de derde ronde 

beginnen, maar deze dreigde door plensende regen een soepzooitje te worden. Gelukkig konden na vijf 
minuten de wedstrijden worden hervat, maar de wolken lieten de warmtebron niet meer toe zijn vrolijke 
warme zonnestralen op de enthousiaste spelers te werpen.  
Blauwbekkend kwamen de spelers van de laatste ronde dan ook van de baan het clubhuis in.  
Ans noteerde de uitslagen. Nadat de rekenkamer op onnavolgbare wijze aan de slag was gegaan,  
rolde er de volgende uitslag uit:  
 
Aanmoedigingsprijs. Omdat hij de meeste games had weggegeven, kreeg hij een netje vol bankbiljetten 
om tennisles te nemen. zodat hij de volgende keer misschien wel winnaar zou kunnen worden: Loek.  
 
Er waren 4 spelers die 2 maal gewonnen hadden. Nu gingen de games tellen:  
 
1e prijs: 15-3=12 games: Ecio  
2e/3e prijs: 15-8=7 en 16-9=7 games: Janny en Ineke  
4e prijs: 15-9=6 games: Charles  
Deze winnaars kregen om in de sfeer van het toernooi te blijven een groot blik soep naar keuze:  
erwten-, kippen- of tomatensoep.  
 
Het was een in alle opzichten geslaagd toernooi!  
 
Rita, Hans, Mylène, Gerard, Dong, Godfried, Ans, Frans en Wim worden hartelijk bedankt  
voor hun inzet bij het goede verloop van dit toernooi.  
 
We nodigen alle leden uit om op 29 maart 2020 mee te doen aan het grootse OPEN TOERNOOI.  
Tot dan! 
 
Wim van den Haak. 
  



16 

 

 

  



17 

 

 

Snerttoernooi 1 maart 2020 - Vervolg 

  

Foto’s: Godfried van den Wittenboer / Hans de Jong 
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     Diemerplein 40-42 – (020)7230503 

 

                            

   Boxspring DESIRE Vlakke uitvoering Vanaf €1.599,- Elektrisch verstelbaar vanaf €2.399,- 
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Bijzondere verjaardag bij TVDZ 

 
Op 21 december 2019 werd er in het clubhuis van TVDZ een bijzondere verjaardag gevierd: 
Onze barbeheerder Gerard Terweij werd 80 jaar!  
Dat zou je niet zeggen als je hem nog dagelijks ziet dartelen achter de Bar! 
Dit werd uiteraard gevierd met een mooie slagroomtaart met zijn foto er op! 
Wij wensen Gerard nog vele jaren in goede gezondheid met zijn vrouw Dong! 
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Noodlokalen de Kersenboom 

 
Eind januari 2020 werd de voorzitter van TVDZ op het gemeentehuis ontboden om even van gedachten 
te wisselen over ontwikkelingen op het Sportpark de Diemen. Aldaar bleek de wethouder een ‘verrassing’ 
in petto te hebben: Of TVDZ een paar tennisbanen kon inleveren voor een tijdelijke uitbreiding van de 
Kersenboom en de kinderopvang, omdat deze zaten te springen om extra ruimte. De voorzitter heeft 
daarom aldaar nog enkele andere voorstellen gedaan om TVDZ buiten schot te houden. Het moge 
duidelijk zijn dat uw voorzitter ‘not amused’ was over het voorstel van de gemeente en heeft dit z.s.m. 
voorgelegd aan het voltallig bestuur.  
De bestuursvergadering hierover was kort: Hier gaan wij niet mee accoord! Dit hebben wij de gemeente 
Diemen ook luid en duidelijk laten weten en we hebben haar vriendelijk verzocht elders een oplossing te 
zoeken, aangezien TVDZ al eerder concessies heeft moeten doen door de komst van de Kersenboom. 
TVDZ heeft immers al de Jeu de boulesbaan en de helft van de capaciteit van de tennismuur en de 
fietsenstalling moeten afstaan. 
 
Vervolgens heeft de Gemeente Diemen uiteindelijk een andere oplossing gevonden binnen het 
parkeerterrein naast de Kersenboom. (zie foto’s) 
Deze ontwikkeling is ook logisch: Diemen groeit! Afgelopen jaar heeft de gemeente de 30.000e inwoner 
mogen verwelkomen en de komende jaren groeit Diemen tot een gemeente met 35.000 inwoners. We 
zijn natuurlijk ontzettend blij dat zoveel mensen, waaronder veel jonge gezinnen, Diemen weten te 
waarderen en hier graag willen wonen en sporten. Dat betekent echter ook dat de druk op de 
basisscholen toeneemt. Die druk zien we ook bij brede school De Kersenboom. Daar is extra ruimte 
noodzakelijk. De school en de gemeente hebben daarom een plan gemaakt voor tijdelijke lokalen bij de 
Kersenboom vanaf het schooljaar 2020-2021. 
  
Tijdelijke huisvesting 
  
De tijdelijke huisvesting bestaat uit twee verdiepingen en biedt ruimte voor kinderopvang en onderwijs. 
De beoogde locatie is het terrein tussen het hoofdgebouw van de Kersenboom en tennisvereniging 
TVDZ. Door aanpassing van het hekwerk rond het schoolplein kan hier een gedeeld plein worden 
gemaakt en blijft de verbinding tussen hoofd- en bijgebouw mogelijk. De fietsroute vanuit de wijk (via het 
bruggetje) naar het sportpark blijft behouden. In de bijlage  op de volgende pagina is het schetsontwerp 
toegevoegd. 
Voor TVDZ betekent dit, dat een deel van de laurierhaag wordt afgehaald t.b.v. het benodigde fietspad 
(dat ook toegangsweg is voor hulpdiensten zoals ambulance en brandweer).  
  
Bij de beoogde herinrichting van het sportpark nemen we de noodzakelijke parkeerruimte mee. De 
sportverenigingen worden ook betrokken bij de plannen rond deze herinrichting.  

 

 
 
Tijdspad 
  
Op 5 maart 2020 worden de plannen voor de tijdelijke huisvesting door de gemeenteraad behandeld. 
Vervolgens neemt de gemeenteraad op 26 maart een besluit.  
Bij een positief besluit van de gemeenteraad en het succesvol selecteren van een marktpartij, kunnen de 
werkzaamheden in de zomer uitgevoerd worden. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 beschikt de 
Kersenboom dan over een nieuwe, tijdelijke lokalen.  
 
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang. 
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Noodlokalen de Kersenboom - vervolg 

 
Luchtfoto van het ontwerp van de tijdelijke huisvesting: 
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Zomaar een verhaaltje….. nr. 32. 

 
Vanaf mijn kleuterjaren was ik bevriend met Rob de Vries. Deze woonde in en na de oorlog in de 
Sparrenweg nr. 20 hs. Ikzelf woonde toen in de 3e Oosterparkstraat 90 3e etage en als tieners waren wij 
altijd de hort op. Rob had ook familie in de Pretoriusstraat waar zijn neef Joop het meest onhandelbare 
kind was voor zijn ouders. Er was altijd narigheid en toen hij 18 jaar werd, dacht zijn vader, die een 
marktstal had op de Albert Cuypstraat, weet je wat ik koop voor mijn zoon ook een stal, dan wordt hij 
vanzelf wat rustiger.  
 
Zo gezegd, zo gedaan en Joop kreeg van pa zijn eigen stal. Joop had die stal echter één dag later al 
verpatst en ging met het geld flierefluiten.  
 
Later stond Joop vooral bekend als 'Zwarte Joop', die eerst de kroeg Casa Blanca op de Zeedijk had 
gehad. Niemand wist ooit, waar dat geld vandaan was gekomen.  
 
Rob was leerling bij ons op de judoschool van Lou Spel op de Plantage Middenlaan en na de les gingen 
hij en ik vaak wat drinken in de stad. Op een dag vertelde Rob, dat hij bij zijn neef in de vakantieperiode 
mocht invallen om achter de bar te staan. Leuk voor hem en uiteraard ook leuk voor mij, want ik had toen 
even gratis drinken.  
 
Later had Zwarte Joop ook de club Casa Rosso op de Oude Zijds Achterburgwal en daar mocht Rob ook 
eens invallen. Rob vertelde mij, dat hij bij Joop een rondleiding gehad had en dat Joopj boven de club als 
een kapitein achter een aantal monitoren zat, die alle zalen en kamers in de gaten hielden.  
 
Volgens Rob had hij daar ook twee of meer vluchtroutes, mochten er mensen achter hem aan zitten. 
Voor zo’n soort gelegenheid had hij een schoenendoos klaar staan met nogal veel pecunia, zodat hij niet 
op zwart zaad zou komen te zitten. Ikzelf heb trouwens John Bluming bij hem aan de bar zien zitten, die 
als een soort uitsmijter voor hem werkte.  
 
Binnenkort zal er een film uitkomen over Zwarte Joop. Ik ben benieuwd welke feiten er in deze film 
verwerkt zijn.  

 
Loek Biesbrouck 
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TVDZ in het Nieuws  

 
 Diemernieuws 20-2-2020: 
 

 
 
Diemernieuws 27-2-2020:  
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
Gelezen:  

Wat blij zijn we, dat TVDZ geen lid meer is van de KNLTB….. 
 
Te verwachten valt immers dat het lidmaatschap van de KNLTB door 
deze boete omhoog gaat met minstens € 1,50 per lid… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Literaire Avond: 

Onze vaste schrijver in de ACE Loek Biesbrouck is nu ook opgenomen in 
het literaire circuit.  
Kom kijken en luisteren op 23 april in Theater de Omval! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dropshot: 
 

 
 

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. Graag even mailen naar: Ledenadministratie@tvdz.nl 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten. Mail naar: 
aceredactie@tvdz.nl 
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Meneer de Mol    maart  2020 

 
 
Het is toch niet te geloven wat een pokkenweer het de laatste 
tijd is. De regen gutst omlaag en alleen de regenwormen 
hebben het naar hun zin en tja.... dus ook Meneer de Mol, 
want die lust wel een vet hapje. 
 
Het voordeel was bovendien, dat het boven mijn hoofd de 
laatste tijd erg rustig bleef. Ik had al gehoord, dat er een snert 
toernooi was afgelast, wat duidelijk is met zo’n snertweer.  
 
Enfin, zit er een lid van TVDZ in de kantine weer eens een 
zgn. 'mop' te vertellen: “Zit er een kat in de boom en die ziet 
beneden aan de slootkant een vogel. Hij wilde hem al gaan 
vangen, toen hij zag dat die vogel een lekkere vette 
regenworm aan het opsmikkelen was. “Hè, nog effe wachten, 
want dan heb ik een gevulde vogel”, dacht de kat. Hij neemt 
een snoekduik en belandt in de sloot. Zegt het moppen 
tappende lid: “Wat is nou de moraal van het verhaal?” Nou, 
niemand wist het. “Ik zal het verklappen,” zegt dat lid: “Hoe 

sterker het verlangen, hoe natter de kat!”  
Snapt u het? Ik niet in ieder geval. 
 
Nou is dat snerttoernooi de week daarop toch nog doorgegaan. Gelukkig waren er maar weinig 
deelnemers, maar heel veel snert, zodat ieders buikje goed gevuld werd en er toch nog over bleef. 
‘Tennistoernooi’ kon je het echter bijna niet noemen. Door de wind vlogen de ballen alle kanten op, 
behalve de goede en de laaghangende zon verpestte de rest. Vorige kampioenen eindigden hierdoor in 
de laagste regionen! Enfin, die Wim had weer bijbehorende prijzen bedacht, dus dat was wel weer aardig. 
 
Nu nog wat mopjes mijnerzijds: Leraar: “Piet, hoe noem je nou een persoon, die alsmaar door blijft 
kletsen, terwijl de mensen er niet meer in geïnteresseerd zijn?” Zegt Piet: “Een leraar!” 
 
Nou dan als laatste. Drie leugens in zeven woorden: eerlijke Arabier met eigen auto zoekt werk. 
 
Het zit er weer op voor vandaag. Hoop op een mooie zomer.  
 
Doei.................. 
 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol 
 
Alias Meneer de Mol 
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Activiteitenkalender 2020 

 

 
          

Datum Dag Evenement Tijd Organ. 

JANUARI         

05 jan zondag Nieuwjaarsreceptie  15.00 BESTUUR 

          

FEBRUARI         

23 feb zondag Snerttoernooi 13.00 TC/AC 

          

MAART         

13 mrt vrijdag NL DOET VRIJWILLIGERS AKTIE    9.00 BESTUUR 

27 mrt vrijdag Ahmet Avondtoernooi I 20.00 AY 

29 mrt zondag Open Dag 12.00 Best/TC/AC 

          

APRIL         

19 apr zondag Lente toernooi 13.00 TC 

          

MEI          

  1 mei vrijdag Ahmet Avondtoernooi II 20.00 AY 

24 mei zondag Taartentoernooi 13.00 AC/TC 

          

JUNI         

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

12 juni vrijdag Ahmet Avondtoernooi III 20.00 AY 

          

JULI         

5 juli  zondag Zomertoernooi 13.00 AC/TC 

          

AUGUSTUS         

14 aug vrijdag Ahmet Avondtoernooi IV 20.00 AY 

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

          

SEPTEMBER         

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

12 sept zaterdag Markt Diemerfestijn 10.00 BESTUUR 

17 sept donderdag Ahmet Avondtoernooi V 20.00 AY 

          

OKTOBER         

11 okt. zondag Koekjestoernooi 13.00 TC 

          

NOVEMBER         

  6 nov. vrijdag Ahmet Avondtoernooi VI 20.00 AY 

22 nov. zondag Oliebollentoernooi 13.00  AC/TC 

          

DECEMBER         

          

JANUARI          

10 jan 2021 zondag Nieuwjaarsreceptie  15.00 BESTUUR 
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TVDZ– Tennislessen 2020 – Trainer Werner Krieger 

TVDZ biedt 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 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 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 het inhalen of een 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 opsturen 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 

 


