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Van de Voorzitter  
 

Een jubileumjaar voor de covid-19 ellende…. 
 
Als je terugkijkt op 2020 en de eerste maanden van 2021, dan kun je stellen 
dat het voor iedereen in Nederland en ook voor de leden van TVDZ een 
bijzonder jaar was met de Corona / Covid-19 toestanden. 
Ook voor de bestuursleden van TVDZ was het een jaar met vallen en 
opstaan…  
Alles was anders: vanaf het voorjaar 2020 hadden we te dealen met 
lockdowns, zich steeds wijzigende overheidsvoorschriften die niet bepaald 
uitblonken in duidelijkheid, leden die mopperden dat ze dan weer wél 
mochten tennissen, dan weer niét, dan weer alléén enkelspel spelen. 
Kantine gesloten, kantine weer open, dan weer gesloten, idem dito met de 
kleedkamers en douches. Dan bovendien nog een avondklok….. 

BOA’s die controleren en niet helemaal op de hoogte zijn van de voorschriften, en vervolgens weer 
wél…. TVDZ Website, Facebook en het mededelingenbord steeds wéér aanpassen aan de veranderende 
voorschriften. Toernooien organiseren en vervolgens weer afblazen. Een Algemene Ledenvergadering 
(ALV) uitstellen totdat de kantine weer open kan en we weer met groepen mogen samenkomen. En wij 
hadden gehoopt op een coronavrij voorjaar…. 
 
Is er dan niks positief? Jazeker wel!!! 
  
Doordat tennis een van de weinige buitensporten was die nog mocht worden beoefend door de overheid, 
heeft dat TVDZ vanaf het najaar van 2020 wel weer héél veel nieuwe (voornamelijk winterleden) 
opgeleverd! Dit betekende wél heel veel werk voor onze ledenadministratie Janny de Boer!  
Dit leidde tot de verzuchting van Janny:: “Heb ik net weer 5 nieuwe leden ingeschreven, mailtjes 
verstuurd om te bedelen voor fotootjes, foto’s gescand, pasjes gemaakt, incassobestanden aangemaakt, 
komen er wéér nieuwe inschrijvingen binnen….. Ik kan wel aan de gang blijven!” 
“Per nieuw lid kost me dat bijna een half uur!” Ook de penningmeester heeft het daar druk mee.  
Wij zijn hen heel veel dank verschuldigd! Hulde! 
  
Deze toeloop van nieuwe leden blijft hopelijk echter nog even aanhouden, want TVDZ heeft voor nieuwe 
leden weer een interessante aanbieding om vanaf 1 april jaarlid te worden. Er zijn al de nodige 
winterleden die besloten hebben om bij onze club te blijven tennissen en dat is een positieve 
ontwikkeling!!  
Dus heb je nog vrienden of kennissen die overwegen te gaan tennissen, attendeer hen dan op de 
onderstaande welkomstactie van TVDZ: 
 

Dus blijven we de moed er in houden en proberen we in 
deze ACE positief vooruit te kijken op 2021.  
 
Wel staat er nog geen volle activiteitenagenda in deze 
ACE, want het heeft bepaald geen zin om iets te 
organiseren als het niet mag.  
 
Maar zodra het weer kan, gaat we direct weer leuke 
toernooien verzinnen met de toernooicommissie en de 
activiteitencommissie!  
 
Heb je ideeën? Laat het ons weten! 
 

Wél hebben we de naar 28 mei verplaatste NL Doet-dag alvast in de activiteitenkalender gezet, want ons 
tennispark en clubhuis is nodig toe aan wat onderhoud. Dus reserveer deze datum alvast in je agenda 
want we kunnen wel wat vrijwilligers gebruiken! 
 
Namens het bestuur wensen wij u allen een voorspoedig en gezond tennisjaar 2021! 
 
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) 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) 
- Johan Snijder (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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Van de Redactie 
 

 

 

 
Weet u nog afhangen is? De kaartjes van jou en je medespelers in een 
plastic houder doen, de tijd waarop je begint aangeven op de houder die 
een tijdwijzer bevat en de houder bevestigen op het grote bord dat 
daarvoor is gemaakt. Het was al jaren in onbruik geraakt omdat het niet 
nodig was, Maar nu we gedoemd waren te singelen, waren er eigenlijk 
dubbel zoveel banen nodig en er zijn er nu eenmaal maar zes. Afhangen 
werd dan ook weer heel gewoon op de dagen dat ik singelde, zo druk was 
het. Een half uurtje spelen en dan mocht het volgende paar weer de baan 
op, als alle banen bezet waren. Het liep prima. Als van ouds, dacht ik bij 
mezelf, maar ik ben dan ook al wat ouder. 
 
Helaas is ook dat weer ten einde en moeten we weer dubbelen. Nou ja 
moeten? Breek me de bek niet open! Na elk half uur was het alsof je de 

tien kilometer had hardgelopen. De tien kilometer? De marathon zul je bedoelen! Wat een crime dat 
singelen. Het ergste was nog dat ‘lekker’ overslaan naar elkaar, dat ging maar achter elkaar door. Bal uit, 
direct weer een nieuwe in het spel, bal mis direct een nieuwe. Het hield niet op. Het beste kon je nog een 
partijtje spelen, dan kon je tenminste af en toe recupereren door een bal op te halen of zo, of tijdens het 
serveren langzaam aan doen. 
 
Maar we mogen weer dubbelen. Heb jij de bal niet dan knapt je maat het wel op. Ik kon weer sets van 
drie kwartier spelen, zonder in problemen te geraken. Lichamelijk dan. Sportief gezien lag dat iets 
complexer, maar gelukkig kan ik goed tegen mijn verlies. Het afhangen op tijd zal wel weer uit de mode 
raken, tenzij we er heel veel fanatieke leden bijkrijgen die op maandagochtend, woensdagochtend of 
vrijdagochtend, of op sommige avonden willen tennissen. 
 
Over de inhoud van deze ACE valt niet zoveel te melden. Er is weinig opzienbarends gebeurd, behalve 
dan dat het definitieve ontwerp van het sportpark de Diemen op tafel ligt, Bekijk dat goed Diemenaren, 
want het gras is zo groen, dat er best een addertje onder verscholen kan zitten, maar misschien ben ik 
teveel Amsterdammer. Vermeldenswaard is ook dat we binnenkort allemaal met retensers gaan spelen.  
Wat dat is leest u verderop in dit nummer, maar als topamateurs – want zo voelen we ons immers 
allemaal – kunnen we uiteraard niet achterblijven en hebben we deze vinding nodig om ons op het 
voorfront van de tennisgala te kunnen handhaven. 
 
Smakelijk om te lachen, maar aanzienlijk minder smakelijk om zelf mee te maken is het verhaal van Loek 
Biesbrouck over zijn afgescheurde pees. Hij heeft het leuk verwoord in zijn verhaaltje, maar we hopen 
wel dat we hem toch spoedig weer mogen tegenkomen op de tennisbaan. Beterschap Loek 
 
Een mooie geste vanuit het bestuur is om alle leden aan te moedigen producten te kopen van onze 
sponsoren. Deze firma’s ondersteunen ons al jarenlang en nu zij het vanwege de coronacrisis zwaar 
hebben ligt het voor de hand, dat wij hen onze klandizie gunnen 
 
  
Verder 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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Steun de sponsors van TVDZ!! 

 
 
Onze sponsors hebben in deze coronatijd extra zwaar.  
Vele bedrijven hebben al een tijd de deuren moeten sluiten en lopen veel omzet mis. 
De steunmaatregelen van de overheid zijn weliswaar nuttig, maar dekken veelal niet de kosten die de 
ondernemers hebben, zoals huur, personeel, voorraadverlies etc. 
 
Dus als je als TVDZ-lid producten of diensten nodig hebt, is het wel zo fijn als je onze sponsors steunt 
met je aankopen!  
 
 

 
 
 
 
Denk dan aan bovenstaand lijstje van bedrijven die ons al die jaren door dik en dun hebben gesteund! 
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Het college van B en W heeft in de week van 5 maart het definitieve ontwerp vastgesteld voor de 
herinrichting van Sportpark De Diemen. Hierin is nog een aantal aanpassingen gedaan op basis van 
wensen en opmerkingen van de verenigingen en omwonenden naar aanleiding van het voorlopig 
ontwerp. Zo komt er nog meer groen op het sportpark, komt het nieuwe bruggetje op een andere plek, is 
er meer ruimte gemaakt voor fiets parkeren en wordt voor de besproeiing van het waterveld voor 
Hockeyclub Diemen regenwater gebruikt. 

 

 
 
 
Sportieve wensen 

“Sportpark De Diemen wordt zoveel als mogelijk ingericht volgens de sportieve wensen van de 
verenigingen”, aldus wethouder Jeroen Klaasse van sport en recreatie. “Maar dat niet alleen. Voor het 
waterveld van de hockeyvereniging kiezen we voor een duurzame variant. Het sportpark krijgt een 
groene, natuurlijk uitstraling en we houden rekening met de wens van omwonenden om het (te) 
hardrijden van brommers over de nieuwe fiets- en voetgangersbrug te ontmoedigen.” In het definitieve 
ontwerp voor het sportpark is ruimte gevonden voor meer bomen. Voor de circa 35 bomen die voor de 
herinrichting gekapt moeten worden, komen er circa 45 terug. Het sportpark krijgt een nog groenere 
uitstraling door meer ruimte voor het groen tussen het voetbal – en hockeyveld en een groene heuvel met 
bomen ten zuiden van het Beach veld. Naar aanleiding van opmerkingen van direct omwonenden is het 
nieuwe fiets- en voetgangersbruggetje verplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat brommers over de 
Maalderij in een keer het sportpark op kunnen rijden. Voor fietsers is er meer parkeerruimte gecreëerd 
door een extra fietsenstalling ten zuiden van de bestaande kantine. 

  

Definitief ontwerp sportpark de Diemen 
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TVDZ in de sneeuw 
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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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Nieuwe technische ontwikkelingen tennisrackets 

 

 
 

Bron: Telegraaf – met dank aan Harry van der Klok.  
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Zomaar een verhaaltje – nr. 36 – Met blessure in de blubber 

 
Begin november was ik met Hans de Jong aan het tennissen. Ik 
maakte kennelijk een vreemde beweging en ik hoorde ''pang'' en 
mijn rechterarm hing naar beneden. Erge pijn in mijn bovenarm.  
Hans liep met mij mee naar het terras en ging met 4 vingers diep 
in mijn arm drukken. Zowaar kon ik mijn arm weer een beetje 
omhoog krijgen…. 
 
Half januari realiseerde ik mij, dat ik al 11 weken pijn had 
gehouden en ging naar het Medisch Centrum Zuid, waar de 
fysiotherapeut constateerde, dat er toch echt een pees 
afgescheurd was en dat ik een echo moest laten maken om te 
weten te komen wat de vervolgbehandeling ging worden.  
 
Afspraak gemaakt bij het Center in Hoptille op woensdag 27 
januari om 08.30. Vroeg opgestaan en de Tomtom meegenomen. 

Er werd gezegd, dat het moeilijk was te vinden, maar de auto moest bij de parkeergarage rechts 
neergezet worden. Dan moest ik de weg oversteken en aan de overzijde de trap naar beneden nemen.  
 
Ik vond de garage Hoptille-2 en kon mijn auto beneden parkeren. De weg overgestoken, maar er was 
daar GEEN trap, wel een pad de dijk af naar beneden.  
 
Ik dacht, nou dat zal wel een foutje zijn en liep de dijk af naar het gebouw wat ik zag. In een flits zag ik 
een dame haar fiets neerzetten en het gebouw binnengaan, tot.......... ik onderuit plofte, languit in de 
gladde klei blubber! Onbewust had ik wel met beide armen afgeslagen zoals bij het judo en lag een paar 
momenten stil op mijn rug. 
  
In eerste instantie lukte het mij niet om op te staan, daar alles spekglad was. Met grote moeite en met 
behulp van mijn toch geblesseerde arm opgekrabbeld stond ik op straat. Naar het gebouw gelopen, 
aangebeld en werd binnen gelaten. Ik vroeg of dit Hoptille was. “Maar nee,” zei de jongedame, “dat is 
hierachter.” Ik vertelde dat ik gevallen was en zag er niet uit! Zij kwam de receptie uit en zei: “Weet u wat, 
ik loop met u mee”. Zij had haar mobieltje ingeschakeld, dus we dachten, dat we er nu snel zouden zijn 
en liepen naar dat andere gebouw. Onderweg zei ze, dat ze Ramona heette.  
We zagen nr. 473 en dachten dat 465 dus vlakbij zou zijn. Nee dus, het hield op. Wat nu? Er kwam een 
andere dame aangelopen en mijn begeleidster vroeg of zij wist waar 465 was. Antwoord: “Daar werk ik in 
de receptie!!” Omgekeerd en haar gevolgd. Zij belde alvast voor mij, dat we er aan kwamen, want ik was 
al een half uur te laat door te verdwalen. 
 
Gelukkig werd ik toch nog geholpen en ja, de pees was afgescheurd. Met een goede behandeling zullen 
andere spieren de functie overnemen en kan ik over 4/5 maanden weer tennissen.  
 
In de consternatie had ik geen goed bedankje aan Ramona gegeven. Daarom heb ik haar op vrijdag 29 
januari met mijn vrouw Marijke een bosje bloemen gebracht met een mooie bedankkaart. Zij en haar 
collega's van Hicondo waren blij verrast door dit bedankje voor de lieve en spontane hulp van Ramona.  
 
Zo zie je maar, dat er niet alleen relschoppers in Nederland zijn.  
 
Loek Biesbrouck 
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TVDZ in het nieuws 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TVDZ bekeken vanuit de lucht 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
 

Gekke bekken 
Tijdens de tennissport worden soms de meest 
rare bekken getrokken, maar deze zijn toch 
wel het leukst! 
 
 
Dubbelspel:  
Hier even niet…. Nu weer wel! 
 

 
Wereldvrouwendag ook gevierd bij TVDZ      

 
Grote toeloop nieuwe leden TVDZ verklaard….. ;-) 

Conversatie meneer en 
mevrouw de Mol… 

 

Dubbelspel mag weer!!! 

 

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 2021 

 
 

 
Ik wil jullie dit keer vertellen, dat wilskracht helpt waar het aan handigheid schort en dat 
is beschreven in het boek ''De jongen, de mol, de vos en het paard'' van Charley 
Mackesy. Het gaat o.a. over een naar taart hunkerende mol, met de mol als kampioen 
van tuttige teksten. De meeste oude mollen zouden willen, dat ze minder naar hun 
angsten hadden geluisterd en meer naar hun dromen, o.a. lief zijn voor jezelf.  
Het paard zegt dan onder meer: “Als zich donkere  wolken samen pakken, blijf 

doorgaan.” “En als dat niet helpt” zegt de mol: “Staat het water tot aan de lippen, neem dan een taartje.”  
 
Tja, ook Meneer de Mol heeft een nare tijd achter de rug. Er was die extreme kou, waardoor wij mollen, 
dieper moesten graven om het een beetje warm te krijgen en niet vergeten, dat mijn eetbare wormpjes 
ook dieper in de grond zaten. Daardoor heeft Meneer de Mol een blessure aan zijn rechter voorpoot 
gekregen vanwege een verkeerde beweging. Enfin alles zal wel weer overgaan en als er weer wat 
reuring in jullie tennisclub is, valt er voor mij ook weer eens een ander lekker hapje te snaaien.  
 

Om jullie nog wat op te peppen hier een paar leuke dingen:  
 
A. Vrouw loopt naakt door de kamer en vraagt aan haar man: 
“Wat vind je meer opwindend? Mijn mooie gezicht of mijn sexy 
lichaam?” De man bekijkt zijn vrouw aandachtig en antwoordt 
haar: ''Je gevoel voor humor!''  
 
B. Man tegen de rabbijn: :”Ik heb het verlangen om eeuwig te 
blijven leven. Wat kan ik daaraan doen?” “Trouwen!” zegt de 
rabbijn! “Ga ik dan eeuwig leven?” vraagt de man. “Nee,” zegt 
de rabbijn, “maar dat verlangen zal verdwijnen!“ 
 
C. De lerares vraagt aan Hans in de klas: ''Wat voor soort 
vrouw zou jij later willen hebben''? Zegt Hansje:'' Ik wil een 
vrouw zoals de maan'' Zegt juf: ''Wow, wat een keuze. Je wilt 
dus dat ze mooi is''? “Nee,” zegt Hans, ''Ik wil dat ze 's avonds 
komt en 's morgens weer verdwijnt''.  
 
D. Hoe krijg je een haardroger door de douane. Een leuke 
jonge dame zegt in het vliegtuig tegen haar buurman, die 
priester is: “Vader mag ik u om hulp vragen?” “Natuurlijk” zegt 
hij, “Wat kan ik voor je doen?” “Ik kocht voor mijn moeder een 
dure haar\droger voor haar verjaardag. De doos is nog 
ongeopend, maar de waarde is hoger dan door de douane is 
toegestaan en ik ben bang dat hij in beslag genomen wordt. Is 
het mogelijk, dat u hem voor mij onder uw rok meeneemt?” 
“Nu, dat wil ik wel, maar denk eraan, dat ik niet zal liegen.” 
“Met uw eerlijke gezicht Vader, ben ik er zeker van, dat 

niemand iets aan u zal vragen.” Toen ze bij de douane kwamen, liet zij de priester eerst gaan, De douane 
vroeg: “Heeft u iets aan te geven?” “Van de top van mijn hoofd tot aan mijn middel heb ik niets aan te 
geven.” Deze opmerking was voor de ambtenaar vreemd, zodat hij vroeg: “en van uw middel tot aan de 
vloer?” “Ik heb een prachtig instrument, dat bedoeld is voor gebruik door vrouwen, maar tot op de dag 
van vandaag ongebruikt is.” Lachend zei de douane: “Gaat u maar door, Vader. Volgende alstublieft.” 
  
 
Nou dat was het weer voor deze keer. Houd moed en ik zie met verlangen naar een 
pannenkoekentoernooi uit!   
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol - Alias Meneer de Mol. 
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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 

 

  

mailto:tennislessen@tvdz.nl
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NL Doet dag uitgesteld naar vrijdag 28 mei 2021 

 
 

ACTIVITEITEN KALENDER 2021   
          

Datum Dag Evenement Tijd Organ. 

          

APRIL         

1-apr vrijdag Start Welkomst actie nieuwe leden 12.00 BESTUUR 

          

MEI          

28-mei vrijdag NL Doet-dag 09.00 BESTUUR 

          

JUNI         

          

JULI         

          

AUGUSTUS         

29 aug zondag B.B.Q. toernooi ??? 13.00 AC/TC 

          

SEPTEMBER         

          

OKTOBER         

          

NOVEMBER         

          

DECEMBER         

          

JANUARI          

9 jan zondag Nieuwjaarsreceptie ?? 15.00 BESTUUR 
 

 

Oranje Fonds stelt NLdoet 2021 uit 

Beste Janny de Boer, 

 

Het Oranje Fonds stelt NLdoet 2021 met 2,5 maand uit. Gezien de huidige 

coronabesmettingscijfers en de verlengde lockdown vindt het Fonds het niet 

verantwoord om de grootste vrijwilligersactie van Nederland door te laten gaan 

op 12 en 13 maart. NLdoet wordt daarom verplaatst naar het weekend van 28 en 

29 mei. 

   

   

https://click.e.oranjefonds.nl/?qs=ebf1e67a1f3f38d1c4ded9e214dc346a23c6bebd81b59564c4e216ed9293ddc3617c873321bfb3c4feeb24f83c579fdf5565532c27bed825#_blank

