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Van de Voorzitter – Job Schouten 

  
 
In maart van dit jaar is onze groundsman Theo Nieuwenhuizen op de 
respectabele leeftijd van 82 in zijn slaap overleden. Hem is een 
langdurig ziekbed bespaard gebleven, maar voor zijn vrouw moet dit 
natuurlijk een verschrikkelijke schok zijn geweest. Vlak voor de 
crematieplechtigheid gaf zij mij te kennen dat zij liever geen toespraken 
wilde. De tekst van mijn voorgenomen toespraak heeft Jaap Reijnoudt 
echter verwerkt in zijn In Memorie Theo Nieuwenhuizen, elders in dit 
nummer.  
 
Door dit plotselinge wegvallen van Theo is er echter een probleem 
ontstaan bij het onderhoud van de banen. Als we een financieel een 
florerende vereniging zouden zijn geweest, dan was dit probleem 
waarschijnlijk snel opgelost door een nieuwe betaalde kracht aan te 
trekken.  
Echter, een kostenpost van € 6.000,00 is in onze huidige financiële 
situatie een zware post, waarop wij graag willen bezuinigen. In de 
vorige aflevering van ACE heb ik al gewezen op de geringe inzet van 
TVDZ-leden voor onze vereniging. Gelukkig zijn daar ook 
uitzonderingen op, maar helaas moet ik vaststellen, dat slechts een 
klein aantal van onze leden zich actief opstelt.  
Het verbaast mij dan ook terecht, dat bij andere verenigingen zich wel 
een groot aantal vrijwilligers met hun club bezighouden, maar waarom 
lukt dat nou niet bij TVDZ? Een actieve opstelling naar je vereniging 
toe, hoeft niet altijd te betekenen dat je lid van een bepaalde commissie 
wordt, maar wel dat je een aantal uren per jaar kleine noodzakelijke 

werkzaamheden voor je club verricht. Daarbij valt te denken aan het aanharken van de banen (met 
drie of vier personen is het zo gebeurd), eventuele kleine reparatieklusjes, het aanvegen van het 
terras of dak van het clubhuis, het maaien van het grasveldje, ondersteuning bij bardiensten, etc.  
Al deze werkzaamheden kunnen in groepjes van drie of vier worden gedaan. Het zou de gezamenlijke 
verbondenheid met TVDZ alleen maar vergroten en de club onnodig hoge kosten besparen. Wil deze 
club overleven, dan moet de meestal gehoorde instelling van “wat doet de club voor mij?” veranderen 
in “wat doe ik voor mijn club!” Wees daarom niet verbaasd, als u de komende maanden door 
bestuurs- of commissieleden wordt benaderd met de vraag in hoeverre u beschikbaar bent voor kleine 
incidentele werkzaamheden.  
 
Het zal inmiddels algemeen bekend zijn dat de mediators hun bemiddelingsopdracht hebben 
volbracht. Zij presenteren elders in dit nummer hun eindcommuniqué. Inzage in diverse documenten 
en gesprekken met verschillende betrokken partijen hebben geresulteerd in een groot aantal 
adviezen, op grond waarvan het bestuur en de pachter in overleg zijn gegaan, met Roderik Meeder 
als gespreksleider.  
 
Tijdens het tweede gesprek heeft het bestuur de intentie uitgesproken om tot een vergelijk met de 
pachter te willen komen op basis van duidelijke, schriftelijk vastgelegde afspraken, waaraan beide 
partijen zich in de toekomst dienen te houden. 
  
Deze intentieverklaring was een belangrijke doorbraak in het gezamenlijke overleg, waarbij de pachter 
te kennen gaf dat hij zich ten opzichte van het bestuur loyaal zou opstellen.  
Zonder nu in details te treden, zijn de belangrijkste eindresultaten van de overeenkomst dat er niet 
meer in het clubhuis wordt overnacht en dat er in samenspraak met bestuur en een nog op te richten 
clubcommissie gewerkt zal worden aan een opener karakter van het clubhuis.  
Met deze duidelijke afspraken is wat ons betreft de angel eruit en kunnen we weer gezamenlijk verder.  
 
Job Schouten 
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Ereleden: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen, Yvonne Kosterman, 
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt 
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Nieuwenhuizen, Gerard Terwey. 
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Van de Redactie – Hans de Jong 

 
 

Na de barre winter is een goede start gemaakt van het nieuwe 
tennisseizoen. De weergoden zijn ons met de toernooien nog gunstig 
gestemd geweest. Toch is één toernooi een weekje uitgesteld in 
verband met de regen.  
 
Nu ik het toch over regen heb: in deze ACE wordt ook aandacht 
besteed aan een nuttige internettoepassing voor tennissers: de 
buienradar (zie artikel Internetclicks). Het gebruik daarvan betekent 
vaak dat je toch nog kunt tennissen, en dan niet tussen de druppels 
door…. 
 

 
Inmiddels hebben er 4 succesvolle toernooien plaatsgevonden waarvan in het clubblad uitgebreid 
verslag wordt gedaan inclusief foto‟s. Het seizoen startte goed met een zeer goed bezocht 
openingstoernooi. Ons erelid Winny Gontha was ook bij het openingstoernooi als toeschouwer 
aanwezig. Ook het Senioren- en oudere jongerentoernooi was ook goed bezocht. Ook zijn er 2 
jeugdtoernooien gespeeld waarbij de animo niet ontbrak. 
 
Het vijfde toernooi van dit jaar dat op 6 juni zal worden gespeeld is een uitwisselingstoernooi met de 
tennisvereniging Strandvliet. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, het maximale aantal 
deelnemers was al snel bereikt. Maar toeschouwers om onze 20 TVDZ-ers die zich in de strijd gaan 
werpen aan te moedigen zijn uiteraard van harte welkom! Met deze steun moet worden verwacht de 
wisselbeker binnen te halen, en lukt dat niet, dan kunnen we dat alsnog proberen te doen in het najaar 
wanneer de returnwedstrijd bij Strandvliet plaatsvindt. Wil je daaraan meedoen, geef je dan bijtijds op! 
 
En op zondag 13 juni is er weer een jeugdtoernooi. De aanvangstijd en het thema zijn nog even een 
verrassing. Maar er zijn zeker mooie prijzen te winnen! 
 
Verder in dit nummer alles over de interne competitie, de stand van zaken in de KNLTB 
voorjaarscompetitie en de KNLTB najaarscompetitie 2010. 
Verder wens ik iedereen veel leesplezier toe en alvast een prettige vakantie! 
 
Namens de redactie, Hans de Jong 
 

 



 6 

 

In Memoriam – Theo Nieuwenhuis 

 
In memoriam: Theo Nieuwenhuis, een van de oudste groundsmen in Nederland. 
 
“Onze” Theo is op ruim 80-jarige-leeftijd onverwacht overleden en op 18 maart j.l. te Zaanstad, onder 
overweldigende belangstelling, gecremeerd. Een man van weinig woorden, die voor zijn overlijden 
had bepaald: dat, bij zijn begrafenis, alleen zijn Pastoor het woord mocht voeren. Hieronder de tekst, 
die ik, als voorzitter, namens alle leden, had willen uitspreken. 
 

 “De dood van Theo was een donderslag bij 
heldere hemel: of zoals onze oud-voorzitter Jaap 
Reijnoudt mij afgelopen weekend schreef: 
Krankzinnig eigenlijk, vrijdag j.l. nog op onze 
banen, samen met hem en Gerard koffie 
gedronken en nu dood.  
Nooit gedacht, een man als hij: oud-marinier in 
Curaçao en Nieuw Guinea geweest, nooit ziek, 
fysiek en psychisch sterk, plezier in het leven, een 
ijzersterk huwelijk, wederom plannen voor deze 
zomer om met zijn vrouw per auto naar Oostenrijk 
te vertrekken en dan dit einde. 
 
Jaap Reijnoudt vertelde mij de volgende 
anekdote. Theo, hij moest toen al ver in de 70 zijn 
geweest, ging in de Bijlmer een voetbalwedstrijd 
fluiten. Gezien zijn conditie had hij hiervoor 
speciale dispensatie van de KNVB gekregen.  
Hij had Jaap uitgenodigd om eens getuige te zijn 
hoe dit soort wedstrijden uit de hand kunnen 
lopen.  
Het waren twee allochtone elftallen; er was veel 
rumoer zowel in het veld als vanaf de kant, 
waarbij de scheidsrechter, Theo dus, luidruchtig 
werd uitgejouwd.  
Binnen 5 minuten trok Theo voor twee spelers 

van beide partijen een gele kaart. Het schelden was meteen afgelopen en tot de rust bleef het 
doodstil.  
 
Na de rust begaat een van de twee spelers een grove overtreding, Theo trekt meteen een rode kaart 
en wordt direct belaagd door de medespelers, één van deze spelers begint aan hem te trekken en te 
sjorren. Dat had hij dus nooit moeten doen; Theo haalt met zijn linker vuist uit en raakt hem vol op zijn 
kaak. Hoewel een kop groter dan Theo gaat de man meteen plat.  
Later hebben beide voorzitters van deze verenigingen hem gecomplimenteerd met zijn kordate “no 
nonsense” optreden en zelfs de KNVB-waarnemer was tevreden.  
 
Afgelopen winter ging Theo vrijwel dagelijks naar het sportpark om te zien of alles nog in orde was, 
waarvan hij mij direct telefonisch verslag deed. 
Vorige week belde Theo me, met de mededeling, dat de tennisbanen waren gekeurd en dat bepaalde 
banen aan extra slijtage onderhevig waren en hij zou er wel weer voor zorgen dat er vaker op de 
andere banen zou worden gespeeld.  
Dat was Theo ten voeten uit: 

- altijd aanwezig; 
- een man van weinig woorden en daardoor misschien niet altijd diplomatiek; 
- maar wel recht door zee, zonder er doekjes omheen te wikkelen; 
- met als slotzin: maak je geen zorgen, ik regel het wel. 

Om daarna meteen de hoorn erop te gooien; kortom weinig woorden en recht door zee: eigenlijk nog 
steeds een marinier. 
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Ruim 20 jaar is Theo nauw verbonden geweest aan onze tennisvereniging, eerst als lid van de 
technische commissie, later als groundsman. Bij de bouw van het nieuwe clubhuis trad hij op als 
toezichthouder en was in deze functie dan ook een “pijn in de nek” voor de aannemer. Elke handeling 
werd door Theo kritisch gevolgd en becommentarieerd en indien nodig kortweg afgekeurd.  
 
Theo had een uitzonderlijke goede band met medewerkers van de Gemeente Diemen, die hij steeds 
weer wist te strikken voor werkzaamheden op het tennispark.  
Met een slof sigaretten of een fles jonge jenever wist hij meer te bereiken dan het bestuur via de 
officiële paden. En als ik met hem bepaalde kwesties besprak, onderbrak hij me vaak met de 
woorden:”  niet verder over smoezen, heb ik al geregeld”. 
 
Twee of drie jaar geleden heb ik hem verboden om het dak van het clubhuis op te gaan. Ik wilde niet 
dat hem iets zou overkomen; hij vond het belachelijk en was oprecht verontwaardigd. Hij was toch 
zeker geen ouwe kerel! Toen wij een afspraak hadden gemaakt met een aannemer en samen met 
hem het dak wilden inspecteren, was Theo ook als een van de eerste op dat dak. 
 
Met het overlijden van Theo heeft onze vereniging een markante persoonlijkheid verloren, weliswaar 
soms een mopperkont, maar een mopperkont met een gouden hart, die zich altijd voor de vereniging 
heeft ingezet. Wij zullen hem zeer missen.  
 
Namens alle leden van TVDZ wens ik de nabestaanden, in het bijzonder zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte en kracht toe, om het verlies van Theo te dragen. 
 
Job Schouten, voorzitter 
 
 
 

Nieuws van de Mediators 

 
 

Eind vorig jaar zijn wij begonnen om samen met 
het bestuur onze opdracht helder te formuleren.  
Al snel werd ons duidelijk dat we ons zouden gaan 
richten op de pachtovereenkomst en de 
communicatie rond dit document. 
 
Om een zorgvuldig beeld van de ontstane situatie 
te krijgen hebben wij kennis genomen van wel 24 
verschillende documenten. Tevens hebben wij 
verschillende gesprekken gevoerd met 
bestuursleden, Gerard Terwey en een aantal leden. 

 
Uit al deze informatie bleek dat iedereen het goede voor heeft met onze tennisclub. Toch was er een 
situatie ontstaan waarbij er een sfeer van wantrouwen was ontstaan en helaas een vruchtbare 
oplossing niet meer mogelijk bleek. 
 
Als mediators hebben we vervolgens een aanpak gekozen om een schriftelijk advies uit te brengen en 
een proces te begeleiden om partijen weer met elkaar aan tafel te brengen. Met name het laatste was 
voor ons de belangrijkste wens en weg naar succes. 
 
Gelukkig is het laatste door een intensieve samenwerking en positieve houding van alle direct 
betrokkenen gelukt. 
 
Hierdoor kan nu op basis van de vastlegging van onderlinge afspraken tussen Gerard Terwey en het 
bestuur en ons advies een nieuwe weg worden ingeslagen. 
 
Jakob van Gorkum 
Roderik Meeder 
Jaap Reijnoudt 
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Openingstoernooi – 28-3-2010 

 
Een grote groep prijsbeluste enthousiastelingen was zondag 28 maart komen opdagen om voor het 
eerst in 2010 de krachten eens officieel te meten en een mooi prijsje voor de neus van de andere 
deelnemers weg te kapen.  
De regie van dit gebeuren lag in handen van de volledig vernieuwde Toernooicommissie, waarvan 
alleen Janny de Boer en Ans van Klaveren nog waren te bewonderen, omdat Frans Heinsius - als 
gevierd clown en derde nieuw lid - nog kunstjes in de sneeuw van Andorra moest vertonen aan een 
eveneens afwezig groepje leden van TVDZ.  
Janny en Ans, die voor het eerst in deze samenstelling opereerden, weerden zich echter voortreffelijk 
en bezorgden de aanwezigen een spannende, doch inspannende dag, waarop de gezelligheid hoogtij 
vierde. Soms leek het optreden zelfs van te voren ingestudeerd, want dat je zo‟n komische naams- en 
baanverwarring moet herhalen om echt leuk te laten zijn, bedenk je niet ter plekke. Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat ze alles en iedereen binnen de kortste keren weer in goede banen hadden 
geleid.  
 
Het openingstoernooi begon overigens met een minuut stilte voor de twee weken daarvoor overleden 
groundsman Theo Nieuwenhuizen, die dit teken van respect volledig verdiende. Hij vond het altijd een 
eer om ervoor te mogen zorgen, dat de banen er juist op deze dagen vlekkeloos bij lagen en was er 
trots op, als dit ook weer was gelukt. Het was trouwens direct te merken, dat hij er niet meer was.  
Vlak voor het toernooi begon moest baan 1 (dank je Ed!) nog even worden schoongeveegd, omdat er 
zoveel rommel uit de bomen op was gewaaid. Na die ene minuut stilte barstte het toernooi echter in 
volle hevigheid los. Er werden stevige partijtjes tennis uitgeknokt, waarbij het de bedoeling was om 
binnen 30 minuten zuivere speeltijd in elke ronde zoveel mogelijk games te scoren met de partner, die 
je door Janny en Ans was toegewezen voor die ronde. Een extra handicap voor de ouderen onder ons 
was, dat de oudere jeugdleden tot ieders vreugde inmiddels ook toegang hadden gekregen tot dit 
toernooi. Die slaan niet alleen een aardige bal, maar hebben daarbij ook nog de mentaliteit om te 
willen winnen. Bovendien heet datgene, wat wij bij onszelf „ouder worden‟ noemen, bij hen „groeien‟. 
Daar valt, met andere woorden, nog maar met moeite tegen te scoren, als dat al zou lukken. Maar we 
zullen ze te pakken nemen, als ze weer tegen het bestuur spelen…..  

 
De energie, die we werkelijk met bakken kwijt 
raakten tijdens het spelen werd op een aller-
charmantste manier aangevuld door Dong, die ons 
als vriendin van Gerard Terwey in de boot nam, 
door ons zeer sierlijk gevouwde bootjes voor te 
zetten, die ze gevuld had met rijst en sateh.  Het 
smaakte heerlijk en bleek een welkome aanvulling 
van onze danig aangetaste energiehuishouding. 
Na dit door iedereen erg gewaardeerde intermezzo 
ging de strijd weer in volle gang verder. Er werd 
gerend, er werd geslagen; het leek wel of iedereen 
met iedereen de strijd aan wilde gaan. Gelukkig 
maar voor de verliezers uit elke ronde stond er een 
straffe wind met veel harde vlagen, waardoor veel 
van hun verlies viel te verklaren. 

 
Om de strijd enigszins eerlijk te laten verlopen waren de deelnemers aan de hand van de door henzelf 
opgegeven speelsterkte ingedeeld in twee groepen: groep 1. „de beteren‟ en groep 2. „de iets minder 
beteren‟. Voor de speelsterkte „oersterk‟, die door één lid was ingevuld, werd geen aparte groep 
ingeruimd door de wedstrijdleiding. Hij zou tegen zichzelf in het geweer hebben moeten treden. 
Echter, we zijn vooralsnog geen club die zich op metafysische banen beweegt, maar een 
tennisvereniging die met beide benen op de grond staat. 
 
Bij de beteren in groep 1 deed de oudere jeugd niet alleen leuk mee, ze sleepte er tevens de eerste 
en een derde prijs in de wacht. De uitslag in die groep was 1. André Lopes, 2. Jos van Swaaningen en 
3 ex aequo  Harminder Machado en Chris Heuckeroth. Bij groep 2 was de uitslag 1. Aad Gorree, 2. 
Ineke Blinkhof en Hans de Jong, waarbij Aad Gorree verplicht werd om naar groep 1 te promoveren.  
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Vervolg Openingstoernooi – 28-3-2010 

 
Zij allen kregen een van de prachtige prijzen, die weer door Koos van Raalte beschikbaar waren 
gesteld. Helaas kom ik er op dit moment eerst achter, dat ik helemaal die mooie petten vergeten ben, 
die Hans de Jong als prijzen cadeau had gedaan.  
We hadden het zojuist toch over ouderdom: gelukkig maar dat de jeugd nog groeit…. 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
 

  
 

  
 

 



 10 

 

Senioren & Oudere Jongeren Toernooi – 9-5-2010 

 
Oorspronkelijk was dit toernooi gepland op zondag 2 mei, maar hevige regenbuien op die dag deed 
de Toernooicommissie ertoe besluiten om het toernooi een week te verzetten, met het risico dat de 
animo wat minder zou zijn. Op 9 mei ging immers in Amsterdam ook de Giro d‟Italia van start en 
wellicht nog belangrijker: het was Moederdag! 
 
Ondanks deze perikelen en het ook nog schrale lenteweer viel de opkomst niet tegen. Wel hebben we 
een aantal getrouwe deelnemers die dag gemist, maar hun afwezigheid werd gelukkig voldoende 
gecompenseerd door de aanwezigheid van nieuwe prijsbeluste deelnemers.  
Dankzij de inzet van Ed Poljanic, Godfried van den Wittenboer en later ook Frans Heinsius die driftig 
met hark en bezem de strijd aangingen, lagen de banen er bij aanvang van het toernooi weer piekfijn 
bij. Theo Nieuwenhuizen zal dit vanaf zijn wolkje met een glimlach hebben aanschouwd.  
Nadat iedereen was gearriveerd en ingeschreven kon het toernooi beginnen.  
 
Alle deelnemers speelden vier wedstrijden, waarin zij zoveel mogelijk games moesten zien te winnen 
om zich uiteindelijk te kunnen laven aan een van de flessen spiritualiën, die rijkelijk stonden uitgestald 
op de tafel van de wedstrijdcommissie, waarop uiteraard ook alternatieve prijzen lagen voor 
prijswinnaars die alcohol niet op prijs stelden. 
 
Na elke wedstrijd werd er een kwartier gepauzeerd, een expliciet kenmerk van een seniorentoernooi 
om Gerard Terwey ook nog een beetje zaken te laten doen, en waarbij vooral zijn broodje bal gehakt 
een aanrader is. De meer jeugdige deelnemers, waaronder een paar oudere jongeren, speelden daar 
tussendoor nog hun eigen toernooitje.  
 
Tijdens deze pauzes werden door Frans Heinsius, namens de toernooicommissie, heerlijke hapjes 
geserveerd. Een speciale vermelding verdient hierbij de schaal met haring, aangeboden door Ben de 
Kok! Voor de haringliefhebber een reden om eens naar de Amstelveenseweg te gaan, waar hij zijn 
stal heeft. Een schaal haring van hem met hetzelfde doel was de week daarvoor ook al in de kantine 
verorberd tijdens het slechte weer, want die schaal was toch al klaar gemaakt en kon uiteraard niet tot 
de week daarna worden bewaard. Twee keer iets aanbieden voor hetzelfde toernooi! Dat is toch echt 
een aardig gebaar! 
 
De beide leden van de wedstrijdcommissie, Janny de Boer en Ans van Klaveren, zouden om beurten 
spelen, zodat het toernooi een goed georganiseerd verloop zou hebben. Maar tijdens haar eerste 
wedstrijd werd Ans helaas weer geconfronteerd met een langer bestaande heupblessure, waarna zij 
van verdere deelname moest afzien. Janny de Boer wist haar echter met succes te vervangen en 
dankzij haar inzet wisten de „gezusters Janny en Ans „Williams‟‟ totaal 25 punten te scoren, waarmee 
zij gezamenlijk de eerste plaats veroverden.  
De nog jeugdige speler Harminder Machado werd met 24 punten goede tweede, waarmee hij een 
punt voor bleef op de oudere generatie in de persoon van Bram van Eijck (23 punten). 
 
De toernooicommissie. 
 

 



 11 

   
 

Foto‟s Senioren & Oudere Jongeren Toernooi – 9-5-2010 
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SMASHJE – Vriendjes en vriendinnetjes toernooi – 25-4-2010 

 
Elk jaar opnieuw blijkt dit een van de meest favoriete, maar voor de wedstrijdcommissie ook meest 
chaotische, toernooien te zijn. Het exacte aantal deelnemers blijft tot de laatste minuut onzeker, maar 
na inschrijving moet er wel meteen een indeling op sterkte worden gemaakt. Dat betekent, rustig 
blijven achter je laptop in een voor dit doel te kleine kleedkamer, met tientallen kinderen die eigenlijk 
meteen willen weten, wanneer en met wie ze moeten spelen. Donna Reestman kan dat en zij blijft, om 
in jeugdtermen te blijven: gewoon super cool. 
 
Ik raakte dan ook lichtelijk in paniek toen bleek dat onze Donna nog niet was gearriveerd. Uiteindelijk 
probeerde ik haar per mobiel te bereiken, maar op dat moment zag ik haar met krukken het tennispark 
ophinken; een blessure tengevolge van een ongelukkige tik met een hockeystick. 
Zij nestelde zich meteen achter de laptop, waarna de inschrijving en indeling van de wedstrijden kon 
beginnen. Hoewel de aanvangstijd ruimschoots was overschreden, bleven er deelnemers 
binnendruppelen, zodat er genoeg gelegenheid was om alvast een balletje te slaan.  
Uiteindelijk konden de wedstrijden beginnen en het was opvallend, hoeveel ouders dit jaar spontaan 
scheidsrechterden. Ook daarvoor: hulde!  
 
De deelnemers aan dit toernooi werden in drie groepen opgedeeld. De winnaars in groep C bleken 
geen van allen lid van TVDZ te zijn, vandaar dat hun achternamen onvermeld zijn gebleven, evenals 
die van Esmée in groep A. Wat betreft de winnaars in groep A, zou ik willen zeggen: schrijf ook in voor 
het toernooi “jeugd tegen bestuur” op zondag 5 september. Het is een uitdaging, maar ik heb jullie 
zien spelen en jullie kunnen deze uitdaging aan! 
 

Een heugelijk feit om te 
vermelden is ook, dat dit 
toernooi niet ongemerkt aan de 
regionale pers is voorbij 
gegaan.  
In opdracht van de Diemer 
Courant heeft fotograaf Isabel 
Nabuurs een schitterende actie 
vastgelegd van twee meiden, 
die aan het net beiden tegelijk 
een bal willen smashen.  
Deze foto is gepubliceerd op 
de voorpagina van de Diemer 
Courant van 28 april 2010.Wie 
zich op deze foto herkent, kan 
deze gratis per e-mail 
bestellen voorzitter@tvdz.nl.  
 

 
Foto: Isabel Nabuurs 
 
De uiteindelijke winnaars van het vriendjes- en vriendinnetjestoernooi zijn: 
 
Groep A   Groep B   Groep C 
 
1 Jules Gorissen  1 Jason Wong   1 Stephano 
2 Annelinde Paans  2 Amaka Enem   2 Marc 
3 Esmée   3 Esha Ramkisoensing   3 Chelina 
 
Ook Disha Dhesi heeft een prijs gewonnen, zij had namelijk de meeste vriendjes en vriendinnetjes 
meegenomen! 
 
Groetjes namens de jeugdcommissie. 

 

mailto:voorzitter@tvdz.nl
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SMASHJE – Bling-Bling toernooi – 16-5-2010 

 
Jeugdtoernooi zondag 16 mei 2010 een succes 

 
Dit keer was het thema van het 
jeugdtoernooi: “Bling-bling”.  
Donna Reestman speelde op 
schitterende “bling-bling” 
tennisschoenen en de meisjes 
Esha Ramkisoensing en Tanya 
Singh droegen beiden een 
zwart T-shirt met veel “bling-
bling”.  
Ook de bekers mochten er zijn, 
het goud spatte van de 
wedstrijdtafel af! 
 
Ondanks de inzet van Fred 
Groen viel de opkomst dit keer 
jammer genoeg wat tegen. Het 
aantal deelnemers bleef onder 
de twaalf, zodat er slechts op 
twee banen kon worden 
gespeeld. Een extra probleem 

voor Donna Reestman en Ruben Smit, die beiden voor de organisatie zorgden, was de 
onmogelijkheid om een aparte poule samen te stellen voor beginners. De twee enige beginners 
werden noodgedwongen in poule B ingedeeld, waarbij ze beiden met een sterkere partner moesten 
samenspelen.  
De andere deelnemers hebben dit allemaal sportief opgenomen, zodat ook de twee beginners een 
echt toernooi hebben kunnen spelen.  
 
Donna voelde zich voldoende hersteld van haar blessure om dit keer wel mee te spelen en werd in 
een van de wedstrijden geconfronteerd met de snoeiharde services van Harminder Machado, die er 
weer eens behoorlijk op los beukte.  

 
Ondanks een gekneusde pols 
werd Harminder in de A-groep 
tweede én hij won de meeste 
games van alle elf deelnemers. 
Eerste werd Stan Reesman. 
Mitchell Arnst werd net geen 
tweede, maar derde. 
 
In poule B vond de grootste strijd 
plaats om de tweede plek. Stijn 
Groenveld werd tweede, op de 
voet gevolgd door Tim Biervliet. 
Door als enige van alle 
deelnemers al zijn wedstrijden te 
winnen werd Sven Versteeg 
overtuigend eerste. 
 
 
 

 
Op zondag 13 juni is er weer een jeugdtoernooi. De aanvangstijd en het thema zijn nog even een 
verrassing... Graag tot dan! 
 
De jeugdcommissie 
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FOTO‟s – Bling-Bling toernooi – 16-5-2010 
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
 
Wijziging ingang TVDZ 
Met ingang van zondag 13 juni 2010 wordt de toegang tot het tennispark TVDZ gewijzigd. Vanaf die 
datum wordt de toegang vanaf de nieuwe parkeerplaats de officiële toegang tot het tennispark en 
wordt de oude toegang aan de zijkant definitief afgesloten, waarbij de inrit een permanente 
bestemming krijgt als parkeerplaats voor de pachter. 
 
Slijtage banen 1-3 
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan een grotere slijtage 
onderhevig dan de banen 4-6. De gemeente heeft ons laten weten dat zij niet een halve tennismat 
gaan renoveren. Wij doen 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) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft 
dan zo schoon 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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Interne competitie TVDZ 
 
 
Naar aanleiding van vragen door enige leden uit onderstaande lijst heeft Fred Groen het initiatief 
genomen om een interne competitie op te starten. Daarmee is de mogelijkheid geschapen om 
onderling te spelen om het kampioenschap van de winter. 
 
De gegevens die ik van Fred Groen heb gekregen over de gespeelde wedstrijden in deze winter 
geven te denken. Op de lijst van deelnemers aan de wintercompetitie stonden Angelo Hooker, Guido 
IJsselsteijn, Jeff Tjon, Robbert van Gelderen, Tim van Gelderen, Thomas Dijkman, Caspar Staat, 
Johnny Sanwiradi, Ruben Smit, Koen van de Heijden, Peter Kranendonk, Andre Lopes, Laurens 
Kromhout, Harminder Machado, Carlos Lopes, Chris Heuckeroth en Slawek Stanciewiz, in totaal 17 
personen. Maar er was precies een persoon, die 3 keer heeft gespeeld en die zijn standen ook heeft 
doorgegeven.  
Nu is het in een schema met 17 personen mogelijk om totaal 16 x 17 = 272  partijen te spelen, als 
ieder 1 keer tegen elkaar speelt. Het is dus vreemd dat er maar 3 gespeelde partijen zijn doorgegeven 
en dat nog door één persoon. 
Die persoon is Harminder Machado en hij heeft daardoor gewonnen. Ik feliciteer hem van harte met 
het behalen van het interne winterkampioenschap, maar wens hem meer tegenstanders toe bij de 
zomercompetitie. Harminders inspanning leverde hem een set van 3 „Tretorn plus‟ ballen op, die was 
uitgeloofd door de Toernooicommissie voor de winnaar. 
 
De interne competitie is inmiddels door Janny de Boer overgenomen, maar na verschillende oproepen 
om je op te geven voor de interne zomercompetitie, heeft de spelleider geconstateerd dat de response 
op de verstuurde mailings zeer laag was. 
Het begeleiden van een interne competitie vergt tal van voorbereidingen die allemaal tijd kosten en de 
inspanningen die daarvoor geleverd wordt is vrijwilligerswerk. Wellicht dat ieder van de bovenstaande 
jaarleden alsnog iets van zich laat horen na dit gelezen te hebben, zodat in ieder geval duidelijk wordt 
of er behoefte aanwezig is om onderling competitie te spelen. 
  
Ikzelf sta ook op de lijst en heb een keer gespeeld in de interne wintercompetitie.  
Ik ondersteun de interne competitie van harte en roep alle spelers van de lijst en andere 
belangstellenden op om zoveel initiatief te tonen, dat er op het eind van de zomercompetitie een meer 
evenwichtig beeld ontstaat over de krachtsverhoudingen tussen de spelers in de interne competitie. 
    
Voor de goede orde:  
 
De interne competitie gaat om 
ENKELSPEL - 2 GEWONNEN SETS ( Bij de stand 6-6 de set beslissen met een tie-break). 
 
De Interne zomercompetitie loopt van 1 APRIL 2010 T/M 30 SEPTEMBER 2010  
De interne wintercompetitie loopt van 1 NOVEMBER 2010 T/M 31 MAART 2011 
 
De interne competities worden begeleid door de Toernooicommissie. 
 
De standen en uitslagen worden op het formulier ingevuld en in de brievenbus in de hal van het 
clubgebouw gedaan. 
Het formulier om de partijen te registreren is in het clubgebouw aanwezig. 
 
Nieuwe spelers kunnen zich melden via E-mail toernooicommissie@tvdz.nl. 
Afmelden vindt via hetzelfde E-mailadres plaats. 
 
 
 
Chris Heuckeroth  
 
 
 
 

mailto:toernooicommissie@tvdz.nl
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KNLTB – Voorjaarscompetitie Noord West 

 
 
Tussenstand Voorjaarscompetitie Noord West 
 

 
Voorjaarscompetitie Noordwest 2010 
5102 zaterdag 2e klasse Heren dubbel 35+  

1  D.V.H. A´veen 1  4 15 

2  SPAARNDAM 2  4 14 

3  BENNEBROEK 2  4 11 

4  ELZENHAGEN 1  5 9 

5 *  WOC 1  4 6 

6  OVERHOUT 2  5 6 

7 *  Diemen Zuid 1  4 5 

8  DE KEGEL 1  4 2 
 

 
Voorjaarscompetitie Noordwest 
2010 
8522 zaterdag morgen 2e klasse 
Jongens t/m 17  

1  KONTAKT 2  4 16 

2  BOOGAERD 2  5 12 

3  Diemen Zuid 1  4 11 

4  KONTAKT 3  4 10 

5  HBC 1  5 7 

5  MERLENHOVE 2  5 7 

7  BLOEMENDAAL 1  4 6 

8  BENNEBROEK 1  5 3 
 

 
Voorjaarscompetitie Noordwest 2010 
9101 zaterdag 5e klasse Heren  

1  SMASHING PINK 2  3 17 

2  POPEYE 9  3 15 

3  ALGEMENE 4  4 10 

4  BUITENVELDERT 10  3 8 

5  Diemen Zuid 2  4 8 

6  DDV 7  3 7 

7  DIEMEN 5  4 7 
 

 
Voorjaarscompetitie Noordwest 
2010 
9086 zaterdag 5e klasse Heren  

1  OUDERKERK 3  5 27 

2  TIE BREAKERS 3  4 17 

3  DE MEER 4  4 16 

4  GEINBURGIA 2  4 14 

5  AMVJ 5  4 10 

6  DIEMEN 6  4 9 

7  Diemen Zuid 1  5 9 

8  STRANDVLIET 3  4 0 
 

 
Opvallend is dat de jeugd op dit moment in de ranglijst er het beste voor staat.  
 
Chris Heuckeroth 
Verenigings Competitie Leider (VCL) - telefoon: 020-6991755  
e-mail cprheuck@xs4all.nl 
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KNLTB – Najaarscompetitie 2010 

 
 
NAJAARSCOMPETITIE 2010 
 
Inschrijven voor de KNLTB najaarscompetitie is weer mogelijk.  
De uitgebreide informatie hieronder is overgenomen uit een KNLTB schrijven. 
 
Sluitingsdatum 
De inschrijving dient digitaal aangeleverd te zijn voor uiterlijk donderdag 1 juli 2010.  
Opgaven die na deze datum binnenkomen, worden op een wachtlijst geplaatst en zullen voor zover 
mogelijk nog worden opgenomen. Wel geldt in dat geval een verhoogde inschrijfbijdrage van € 10,-- 
per team.  
 
Bij te weinig deelname behouden wij ons het recht voor om een onderdeel te laten vervallen. Wij 
zullen de VCL dan tijdig informeren. 
 
Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt per team € 27,66.  
Het secretariaat van de vereniging ontvangt hiervoor een factuur. Op het terugtrekken van een reeds 
ingeschreven team (na sluitingsdatum) maar vóór 15 augustus staat een reglementaire boete van € 
113,-- per team, na deze datum € 227,-- per team.  
 
Indeling  
De indeling vindt plaats op speelsterkte en zoveel mogelijk op beperkte km-afstand. Er wordt in  
principe in poules van 6 teams gespeeld, dus 5 wedstrijddagen en er wordt bij deze competitie geen 
promotie- of degradatieregeling toegepast. 
 
Baanbeschikbaarheid 
Woensdag: De VCL is verplicht om een planning te maken zodanig dat wedstrijden bestaande uit  
6, 5 en 4 partijen in ten hoogste 4, 3, respectievelijk 2, aansluitende speelronden worden gespeeld.  
Zaterdag : De VCL is verplicht om een planning te maken zodanig dat wedstrijden bestaande uit  
4 partijen in ten hoogste 3 aaneensluitende speelronden worden gespeeld.  
Zondag: De VCL is verplicht om een planning te maken zodanig dat wedstrijden bestaande uit 6 en 5 
partijen in ten hoogste 4, respectievelijk 3, aaneensluitende speelronden worden gespeeld. 
 
De vereniging is verplicht het hiertoe benodigde aantal banen beschikbaar te stellen, óók als er  
gelijktijdig met de competitiespeeldag een (open) toernooi/clubevenement plaatsvindt. Het spelen van 
een open toernooi heeft voorrang op het spelen van de najaarscompetitie, daar bij het invullen van de 
beschikbaarheid voor het open toernooi reeds rekening gehouden kan worden met de competitiedata. 
 
Speeldata + begintijden 
 

Woensdag (jeugd) 13.30 -14.30: Zaterdag (senioren) 09.00 - 16.00: Zondag (jeugd) 09.00 - 12.00: 

15 september 2010 18 september 2010 19 september 2010 

22 september 2010 25 september 2010 26 september 2010 

29 september 2010 2 oktober 2010  3 oktober 2010 

6 oktober 2010 9 oktober 2010 10 oktober 2010 

13 oktober 2010 16 oktober 2010  17 oktober 2010 

20 oktober 2010 * 23 oktober 2010 * 24 oktober 2010 * 

27 oktober 2010 * 30 oktober 2010 * 31 oktober 2010 * 

* Inhaaldagen 
 
Afdelingen met 4 ploegen spelen 6 wedstrijden (en hebben dus slechts 1 officiële inhaaldag) 
Afdelingen met 5 ploegen spelen 4 wedstrijden 
Afdelingen met 6 ploegen spelen 5 wedstrijden (= uitgangspunt & meest voorkomend) 
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Senioren 
 
Deelname 
Deelnemers: geboren in 1992 of eerder. Deelnemers mogen in 2010 ook al in een andere competitie 
gespeeld hebben. 
 
Soort competitie 
Categorie 3/4/5: staat open voor deelnemers met de dubbelspeelsterkte van 3, 4 en/of 5. Voor de 

teamsamenstelling mogen ook spelers met een lagere dubbelspeelsterkte meedoen. 
Categorie 5/6/7: staat open voor deelnemers met de dubbelspeelsterkte van 5, 6 en/of 7. Voor de 

teamsamenstelling mogen ook spelers met de dubbelspeelsterkte 8 en/of 9  
  meedoen. 
Categorie 7/8/9: staat uitsluitend open voor deelnemers met de dubbelspeelsterkte 7, 8 en/of 9. 
 
Indien een invaller in het team meedoet, dient hij/zij qua dubbelspeelsterkte wel te passen in de 
bovenstaande categorieomschrijving. 
 
Samenstelling teams 
Gemengd:  tenminste 2 dames en 2 heren. 
Heren:   tenminste 4 heren. 
Dames:  tenminste 4 dames. 
 
Aantal partijen per wedstrijd 
Gemengd:  1 damesdubbel, 1 herendubbel, 2 gemengddubbels. 
Heren:   4 herendubbels. 
Dames:  4 damesdubbels. 
 
Duur van een partij 
In deze competitie worden vier dubbels gespeeld om twee gewonnen sets. 
 
 
Jeugd 
 
Onderdelen jeugd:  
Minitennis t/m 8 jaar woensdagmiddag 
Elke wedstrijd bestaat uit 4 enkelpartijen, deze worden gespeeld door minimaal twee spelers. 
Elke partij duurt 30 minuten. Er is per team 1 baan gedurende 1 uur nodig. Er wordt verplicht gespeeld 
met de stage 3 bal. Een team kan bestaan uit 4 kinderen, maar ook uit 2 kinderen die ieder  
2 wedstrijden spelen. De samenstelling van een team maakt niet uit. Het team mag bestaan uit 
4 meisjes, 4 jongens, 3 jongens en 1 meisje, 1 meisje en 1 jongen, 2 jongens of 2 meisjes, etc. 
Deelname geboren in 2002 of later. 
 
Driekwart tennis t/m 10 jaar woensdagmiddag 
Elke wedstrijd bestaat uit 4 enkelpartijen op een ¾-baan, deze partijen worden gespeeld door 
minimaal twee spelers. Elke partij duurt 30 minuten. Er wordt verplicht gespeeld met de stage 2 bal. 
Een team kan bestaan uit 4 kinderen, maar ook uit 2 kinderen die ieder 2 wedstrijden spelen.  
De samenstelling van een team maakt niet uit. Het team mag bestaan uit 4 meisjes, 4 jongens,  
3 jongens en 1 meisje, 1 meisje en 1 jongen, 2 jongens of  2 meisjes, etc. Deelname geboren in 2000 
of later. 
 
Gemengd hele baan t/m 10 jaar woensdagmiddag 
Elke wedstrijd bestaat uit 5 partijen, t.w. 1 jongensenkel, 1 meisjesenkel, 1 gemengd dubbel,  
1 jongensdubbel en 1 meisjesdubbel te spelen met tenminste 2 meisjes en 2 jongens. (op een hele 
baan). Alle onderdelen t/m 10 jaar spelen korte sets met als derde set een beslissende tie break.  
(korte sets = de speler die vier games wint, wint de set, vooropgesteld dat er een marge is van twee 
games of meer. Indien de stand vier gelijk wordt bereikt moet een tie-break worden gespeeld). De  
beslissende tie break gaat tot zeven punten. De jeugd t/m 10 jaar speelt verplicht met de stage 1 bal. 
Deelname geboren in 2000 of later. 
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Jongens hele baan t/m 10 jaar woensdagmiddag 
Elke wedstrijd bestaat uit 6 partijen, t.w. 4 enkels en 2 dubbels, te spelen met tenminste  
4 jongens. (op een hele baan). Alle onderdelen t/m 10 jaar spelen korte sets met als derde set een 
beslissende tie break. (korte sets = de speler die vier games wint, wint de set, vooropgesteld dat er 
een marge is van twee games of meer. Indien de stand vier gelijk wordt bereikt moet een tie-break 
worden gespeeld). De beslissende tie break gaat tot zeven punten. De jeugd t/m 10 jaar speelt  
verplicht met de stage 1 bal. Deelname geboren in 2000 of later. 
 
Meisjes hele baan t/m 10 jaar woensdagmiddag 
Elke wedstrijd bestaat uit 6 partijen, t.w. 4 enkels en 2 dubbels, te spelen met tenminste  
4 meisjes. (op een hele baan). Alle onderdelen t/m 10 jaar spelen korte sets met als derde set een  
beslissende tie break. (korte sets = de speler die vier games wint, wint de set, vooropgesteld dat er 
een marge is van twee games of meer. Indien de stand vier gelijk wordt bereikt moet een tie-break 
worden gespeeld). De beslissende tie break gaat tot zeven punten. De jeugd t/m 10 jaar speelt  
verplicht met de stage 1 bal. Deelname geboren in 2000 of later. 
 
Gemengd t/m 12, 14 en 17 jaar zondagochtend 
Elke wedstrijd bestaat uit 5 partijen, t.w. 1 jongensenkel, 1 meisjesenkel, 1 gemengd dubbel,  
1 jongensdubbel en 1 meisjesdubbel te spelen met tenminste 2 meisjes en 2 jongens. Bij alle partijen 
worden 2 sets gespeeld met eventueel een beslissende tie break (i.p.v. een derde set).  
De beslissende tie break gaat tot zeven punten, met een verschil van twee. Deelname t/m 12 jaar  
geboren in 1998 of later, t/m 14 jaar geboren in 1996 of later, t/m 17 jaar geboren in 1993 of later. 
 
Jongens t/m 12, 14 en 17 jaar zondagochtend 
Elke wedstrijd bestaat uit 6 partijen, t.w. 4 enkels en 2 dubbels, te spelen met tenminste 4 jongens. 
Bij alle partijen worden 2 sets gespeeld met eventueel een beslissende tie break (i.p.v. een derde set). 
De beslissende tie break gaat tot zeven punten, met een verschil van twee. Deelname t/m 12 jaar   
geboren in 1998 of later, t/m 14 jaar geboren in 1996 of later, t/m 17 jaar geboren in 1993 of later. 
 
Meisjes t/m 12, 14 en 17 jaar zondagochtend 
Elke wedstrijd bestaat uit 6 partijen, t.w. 4 enkels en 2 dubbels, te spelen met tenminste 4 meisjes. 
Bij alle partijen worden 2 sets gespeeld met eventueel een beslissende tie break (i.p.v. een derde set). 
De beslissende tie break gaat tot zeven punten, met een verschil van twee. Deelname t/m 12 jaar  
geboren in 1998 of later, t/m 14 jaar geboren in 1996 of later, t/m 17 jaar geboren in 1993 of later. 
 
Voor meer informatie: regio.noordwest 
 
Chris Heuckeroth 
Verenigings Competitie Leider (VCL) - telefoon: 020-6991755  
e-mail cprheuck@xs4all.nl 
 
 

 
 

mailto:cprheuck@xs4all.nl
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TVDZ Activiteitenkalender 2010 

 
 

Activiteitenkalender 2010     

       

Datum Dag Evenement   Tijd Org. 

       

Juni       

5-6-2010 zaterdag 
KNLTB voorjaarscompetitie 
Noordwest 7e ronde   

  
Jongens t/m 17 Diemen Zuid 1  
(8522)  08:30 uur VCL 

  Heren  Diemen Zuid 2 (9101)  11:00 uur VCL 

6-6-2010 zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet  10:00 uur TC 

13-6-2010 zondag jeugdtoernooi   09:00 uur JC 

  Primus Inter Paris (PIP) competitie 2e ronde 13:00 uur JC 

20-6-2010 zondag barbecue toernooi   13:00 uur AC 

Juli       

 elke dag Interne Zomer Competitie   JC/TC 

Augustus       

 indeling TC Voorronden Clubkampioenschappen   JC/TC 

September       

5-9-2010 zondag 
Ouder Kind Toernooi en jeugd / 
bestuur  10:00 uur JC 

12-9-2010 zondag Finales Clubkampioenschappen  11:00 uur JC/TC 

18-9-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 1e ronde 10:00 uur VCL 

19-9-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 1e ronde 08:30 uur VCL 

  Herfsttoernooi   13:00 uur TC 

25-9-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 2e ronde 10:00 uur VCL 

26-9-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 2e ronde 08:30 uur VCL 

  Primus Inter Paris (PIP) competitie Finales  Amstelpark JC 

Oktober       

2-10-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 3e ronde 10:00 uur VCL 

3-10-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 3e ronde 08:30 uur VCL 

9-10-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 4e ronde 10:00 uur VCL 

10-10-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 4e ronde 08:30 uur VCL 

16-10-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 5e ronde 10:00 uur VCL 

17-10-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 5e ronde 08:30 uur VCL 

24-10-2010 zondag Oliebollen toernooi   13:00 uur AC 

30-10-2010 zaterdag Halloween toernooi   14:00 uur JC 

November       

6-11-2010 zaterdag KNLTB wintercompetitie 1e ronde  10:00 uur VCL 

7-11-2010 zondag KNLTB wintercompetitie 1e ronde  10:00 uur VCL 

20-11-2010 zaterdag KNLTB wintercompetitie 2e ronde  10:00 uur VCL 

21-11-2010 zondag KNLTB wintercompetitie 2e ronde  10:00 uur VCL 

28-11-2010 zondag Snerttoernooi   13:00 uur AC 

December       

11-12-2010 zaterdag KNLTB wintercompetitie 3e ronde  10:00 uur VCL 

12-12-2010 zondag KNLTB wintercompetitie 3e ronde  10:00 uur VCL 
 
 
NB. Data & tijden onder voorbehoud.  
Kijk voor de laatste gegevens op internet: WWW.TVDZ.NL  
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Internetclicks – Hans de Jong 

 
Er zijn een heleboel mensen die zich afvragen wat nu het nut is van internet. Heel vaak heb ik de zin 
gehoord: “Ik kan ook zonder internet leven.”, wat zonder meer waar is.  
Maar als fervente tennisser kan ik het toch niet nalaten om af een toe een praktische tip te geven over 
het gebruik van internet. Het gebeurd regelmatig dat de dag dat als je wilt tennissen geplaagd wordt 
door af en toe een buitje regen. Vaak betekent dit dat je het besluit neemt: vandaag dan maar geen 
tennis! 
Maar als ervaren internetter laat ik me dan niet uit het veld slaan, en ga kijken op de website: 
http://www.buienradar.nl/ 
 
Op deze Buienradar kun je de voorspelde regenbuien precies volgen op het scherm. Je kunt kiezen 
bijv. voor een 2 uurs voorspelling, 3 uurs of 24 uur.  
En wat blijkt vaak: tussen de buien door kun je soms gewoon tot op de 10 minuten precies voorspellen 
wanneer het droog wordt op de tennisbaan. Heel vaak is het lang genoeg droog om 2 volledige 
partijen tennis te spelen!  
Dan heb je toch nog lekker kunnen spelen, in plaats van te mopperen op het regenachtige weer…. 

 

 
 
Hans de Jong – Webmaster TVDZ 

 

Theater de Omval 
 
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./ fax.: (020) 600 18 97 
 

FILM:  ELKE DONDERDAGAVOND OM 20.00 UUR.  
Elke maand geven wij een filmkrant uit met informatie over de 
geprogrammeerde films. U vindt deze bij De Omval en bij de 
bibliotheek. Tevens staat de programmering in de Filmkrant, de 
Uitkrant, Het Parool en de Diemer Courant.  
(On-line reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl 
 
 
 

 
Theater de Omval – programma 2010: Zie: http://www.theaterdeomval.nl  

http://www.buienradar.nl/
mailto:info@theaterdeomval.nl
http://www.theaterdeomval.nl/
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