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Van de voorzitter - Hans de Jong 

 
Wanneer voor vele TVDZ-leden de vakantie nog moet gaan 
beginnen, is de vakantie voor mij juist afgelopen.  
Aan het fotootje hiernaast kan je wel zien dat ik mij heb 
vermaakt in mijn “privézwembad” in Spanje.  
 
Het was een geweldig voorjaar met een geslaagde NLdoet-
dag.  
De stoelen en barkrukken zien er weer goed uit en de heg is 
sinds jaren niet meer zo mooi geweest.  
Ook hangen er 5 nieuwe tennisdoeken die met vereende 
krachten zijn opgehangen.  
 

Vele vrijwilligers hebben zich weer uitgesloofd om allerlei klussen in en om het clubhuis uit te voeren. 
Hierdoor was alles weer pico bello in orde voor het feest van 29 maart. Wat zou een club zijn zonder 
deze harde kern van vrijwilligers? Hartelijk dank voor jullie inzet! 
 
Het 30-jarig jubileumfeest van TVDZ was een gezellig en goed bezocht evenement. Op deze gezellige 
Open Dag hebben zich 12 nieuwe leden aangemeld als lid van onze club, die ik bij dezen dan ook van 
harte welkom heet! Het uitgebreide verslag van deze dag tref je verderop aan in dit blad. 
 

De club ontving van een diverse gasten cadeaus, waarvan 
er één zeker niet onvermeld mag blijven, te weten van Theo 
en Maria de Mol. (zie foto hiernaast). Op het kaartje stond: 
“Met dank voor het jarenlange verblijf onder uw clubhuis…. 
En we zullen vandaag niet mopperen over de herrie!”  
 
Het is met een aantal toernooien echter niet zo gelopen 
zoals we gehoopt hadden qua weer. Het Oranjetoernooi viel 
een beetje in het water en met het daarvoor in de plaats 
georganiseerde Moederdagtoernooi ging het ook al niet veel 
beter. Jammer voor de toernooicommissie, die zich 
daarvoor extra had ingespannen. 
 
Ook het geplande Uitwisselingstoernooi met Strandvliet op 
8 juni ging helaas niet door, maar nu vanwege te weinig 
inschrijvingen aan de TVDZ-zijde. Dit moeten we dus beter 
doen…. 
 
Daarom nog even extra aandacht voor het opnieuw 
geplande Uitwisselingstoernooi Strandvliet op zondag 13 juli 
a.s. om 11.00 u bij TVDZ.  
 

Er zijn al wat inschrijvingen binnen, maar het moeten er nog veel meer worden. We willen die 
wisselbeker nu wel weer eens winnen! Voor soepen en een uitgebreide lunch wordt gezorgd.  
Dus TVDZ-ers schrijf je zo spoedig mogelijk in voor deze altijd erg sportieve activiteit! 
 
Ik kan het ook niet laten om ons geplande BBQ-toernooi op 24 augustus nu reeds onder de aandacht te 
brengen. De voorzitter zal ook dit jaar weer heerlijk vlees inkopen bij onze sponsor Piepenbrock en dit 
hoogst persoonlijk klaarmaken voor de leden. Dus reserveer ook deze datum in je agenda! 
De Algemene Ledenvergadering, in de wandelgangen ALV genoemd, is dit jaar gepland op donderdag 
13 november 2014, dus pin ook deze datum alvast maar stevig in je agenda! 
 
Ik wens alle TVDZ-leden alvast een prettige en zonnige vakantie toe en tot ziens op de toernooien! 
 
Hans de Jong - voorzitter  
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857 
Rabobank rek.nr. 39.36.37.964 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl 
 
Bestuur:  
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer (secretaris)  Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333 
- vacature (promotie en PR) 
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Mylène Smits  
- Marijke Biesbrouck  
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Donna Reestman  
- vacature 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck  

- Evert Strubbe 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl  / technischecommissie@tvdz.nl 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Wim van den Haak 
- Rita van Leeuwen 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
Kascommissie: 
- Wim van den Haak 
- Adriane Velthuizen 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder: 
 - Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
 
Tnnisleraar/Trainer: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl 
 
Sportraad vertegenwoordiger: Hans de Jong 
 
Ereleden: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman, 
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt. 
 
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek, 
Dolly Andries, Hans de Jong, Gerard Terwey. 
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mailto:secretaris@tvdz.nl
mailto:penningmeester@tvdz.nl
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mailto:toernooicommissie@tvdz.nl
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Van de Redactie  
 
 

Het vlotte niet erg met de kopij voor dit zomernummer, vond ik. Totdat ik 
daarover een mailtje stuurde naar onze onvolprezen voorzitter, die net 
terug was van vakantie. Het was of ikzelf op vakantie was geweest. Wat 
een stortvloed aan e-mails voor deze ACE ineens! Gelukkig kende onze 
voorzitter mijn beperkte capaciteiten (mijn korte termijngeheugen werkt 
niet meer bij de telling tijdens het dubbelspel, want dat was altijd het 
werk van mijn partner) en had hij de e-mails netjes genummerd. Maar 
niet alleen dat, hij had ook de layout van een aantal e-mails verzorgd. 
Wát een energie vanwege de vakantie en wát een service!  
 
Het kwam me namelijk goed uit. Ik schrijf op mijn leeftijd (72), samen 
met iemand anders nog een artikel over een statistisch onderwerp voor 
een Amerikaans tijdschrift en dat moet binnenkort af. Voor mij 

vrijwilligerswerk, voor hem zijn baan. Vandaar die haast, maar daar gaat deze ACE uiteraard niet over.  
 
We blikken via artikelen terug naar het afgelopen kwartaal en proberen een zo goed mogelijke indruk te 
geven van het reilen en zeilen (lees tennissen) van onze vereniging. Ditmaal uiteraard een uitgebreide 
terugblik met foto’s op de viering van ons jubileum en het daaraan voorafgaande ‘NL doet‘. Keurig is te 
zien dat voorbereidende werkzaamheden door vrijwilligers leiden tot een geslaagd feest. (Ook weer 
georganiseerd door wie anders dan vrijwilligers). 
 
Gelukkig beschikt TVDZ over een vaste kern van vrijwilligers. Maar hebt u zich wel eens gerealiseerd 
dat u absoluut niet voor die prijs ergens anders zou kunnen tennissen voor 6 maanden? Bij ons is dat 
voor het gehele jaar. Dat komt door het vrijwilligerswerk van die kern, samen met Gerard. Vergeet 
daarom nooit dat deze vreugde ophoudt, zo gauw deze vrijwilligers, of Gerard er de brui aan geven. Wil 
je daar invloed op uitoefenen, meld je dan zelf aan voor een paar uur werk per maand voor een 
commissie die je wel iets lijkt. Het is uiteindelijk in je eigen belang. 
 
Maar je ziet het ook hier weer gebeuren, het korte termijngeheugen speelt oproer. Want ik had u moeten 
vertellen dat mijnheer De Mol zijn best weer heeft gedaan (nog bedankt voor de mooie plant trouwens) 
en dat hij er, naar wij hopen, toch niet mee op houdt, ook al is het na twintig jaar? Ook Loek Biesbrouck 
heeft de pen weer ter hand genomen (of was het inmiddels toch het toetsenbord?). Ditmaal zelfs met 
twee verhaaltjes. Bovendien is daar, geïnstigeerd door het bestuur, zelfs een nieuwe rubriek door 
ontstaan: “ Van TVDZ-ers voor TVDZ-ers”. We gunnen Loek deze reclame van harte, want hij heeft zich 
op de achtergrond altijd voortreffelijk ingespannen voor de vereniging. Maar dat kan niet bedoeld zijn 
voor iedereen, die iets te koop aanbiedt, want dan wordt ik de gratis reclameman (voor de leden) en 
treed ik af. Daar doe ik geen vrijwilligerswerk voor, dat moeten ze zelf maar doen. 
 
Mijn korte termijngeheugen liet me weer in de steek. Ik liet me te snel meevoeren door emoties en 
vergat daardoor de rest. Dat is ook nu weer gebeurd. Ik ben vergeten wat ik nog meer te melden had. 
Maar dat kan nooit belangrijk zijn geweest, anders had ik het wel onthouden. 
 
 
Desondanks veel leesplezier! 
 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
 
 
 
PS.  
Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 
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Mededelingen Bestuur 

 
Zomeraanbieding TVDZ 
Ook deze zomer is het weer mogelijk voor niet-leden om voor € 30,- in de maande juli en augustus te 
tennissen. De zomerkaartjes zijn bij de bar verkrijgbaar. Laat het je vrienden en kennissen weten! 
 
Aanbieding Lidmaatschap TVDZ 
Als je lid wordt in juli of augustus 2014 betaal je voor het jaarlidmaatschap tot eind december 2014 
slechts € 75,- en als jeugdlid slechts € 50,-. Laat het je vrienden en kennissen weten! 
 
Tennistoernooi Generali 
Op vrijdag 12 september a.s. van 16.00 tot 21.00 uur zijn de tennisbanen verhuurd aan Generali voor 
een tennistoernooi. Hierdoor zijn 5 banen in gebruik, alleen baan 6 en de oefenkooi is te gebruiken in 
deze periode voor de TVDZ-leden. Houd hiermee rekening als u afspraken wilt maken op deze dag en 
tijd. 
 
Algemene Leden Vergadering TVDZ 
Dit jaar is de Algemene Leden Vergadering, in de wandelgangen de ALV genoemd,  gepland op 
donderdag 13 november 2014. Zet deze datum dus alvast in je agenda! 
 
Lidmaatschappasjes 2014 
Niet tevreden met je foto? Stuur een betere foto naar email: ledenadministratie@tvdz.nl met vermelding 
van je naam en lidnummer. 
Oproep aan de winterleden die nog geen foto hebben aangeleverd: Wilt u dat alsnog doen? 
 
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, de ACE en op het 
aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet geaccepteerd.  
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:  
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie, 
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl  
 
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:  
- 1 december voor jaarleden  
- 15 september voor winterleden senior (WTS) en Junior (WTJ) in het nieuwe contributiejaar  
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot 
het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.  
Indien u opzegt op de bovenstaande wijze krijgt u een bevestiging van de ledenadministratie als bewijs, 
dus bewaar die mail goed.  
Zonder dit bewijs wordt aangenomen dat er geen opzegging heeft plaatsgevonden. 
 

mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
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Aankondiging Uitwisselingstoernooi Strandvliet 13 juli 2014 

 
Het uitwisselingstoernooi met tennisvereniging 
Strandvliet dat oorspronkelijk op 8 juni gepland was, 
maar wegens te weinig inschrijvingen aan TVDZ-zijde is 
afgelast, staat nu gepland voor zondag 13 juli om 11:00 
uur op de banen van TVDZ 
 
Schrijf u snel in op de intekenlijst in het clubhuis.  
 
De toernooicommissie 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aankondiging Barbecue toernooi 24 augustus 2014 

 
Op 24 augustus 2014 is weer het jaarlijkse 
Barbecuetoernooi gepland, met uiteraard weer heerlijk 
vlees van onze sponsor Keurslagerij Piepenbrock.  
 
Ook staan de uitstekende salades weer op de planning. 
Dus dit toernooi mag je niet missen! Schrijf het daarom 
alvast in je agenda! 
 
Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen, dus schrijf 
je bijtijds in, zodat we weten hoeveel gasten we kunnen 
verwachten i.v.m. de inkoop. 
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NLdoet-dag 21 maart 2014 

 
Ook dit jaar deed TVDZ mee met NLdoet van het Oranjefonds. Op 21 maart 2014 
waren de eerste vrijwilligers al voor 9:00 uur present.  
Dit jaar hebben we het clubhuis aan de binnenkant opgeknapt met vrijwilligers van 
onze club en financiële steun van het Oranjefonds.  
Klussen die op ons lijstje stonden waren: het schuren en lakken van de stoelen en 
barkrukken, schoonmaken van vloer, ramen, deuren, keuken en bar.  
De scoreborden werden gerenoveerd evenals de barkrukken door het technisch 
team Nico en Joost. Ook zijn we druk in de weer geweest met het knippen van de 

coniferenheg, onkruid wieden, harken en vegen van de banen, schoffelen, vegen, inrijgen van haken, 
ophangen van de winddoeken e.d. Alle vrijwilligers bedankt!!! 
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30-jarig Jubileum TVDZ - Open dag 29 maart 2014 

 
Op zaterdag 29 maart was het al vroeg een drukte rond 
het Clubhuis, want om 10 uur begon het Jeugdtoernooi 
onder begeleiding van DJ Sven.  
 
Fred Groen deelde de aanwezige jeugd in en ging met ze 
aan de slag. 
Rond 12 uur kwam Clown Fransie met een leuk 
optreden. Fransie liet de aanwezige jeugd goed mee 
doen met allerlei goocheltrucs. Als laatste truc had 

Fransie voor alle aanwezige kinderen de opdracht 
om te onthullen wat voor verassing hij in petto had. 
Ze moesten over een bord heen wrijven net zolang 
tot “patat en kroket” zichtbaar werd. Dat lieten de 
kinderen zich geen 2 keer zeggen en stormden op 
de kantine af! 
 
Om 13.00 uur was de ontvangst van de gasten gepland en een receptie (met 

muziek van DJ Sven). Talloze relaties van 
onze vereniging kwamen de felicitaties en 
cadeaus overbrengen. De voorzitter van 
TVDZ hield een toespraak en nodigde enkele 
oude leden uit om nog een stukje van de 
historie van onze 30 jarige vereniging op de 
dissen. Zo vertelde Wim van den Haak over 
de betekenis van het oude logo van TVDZ 
met de 3 eendjes uit het wapen van Diemen 

en werden verhalen opgediept uit het prille begin van TVDZ. Enkele feiten werden onderstreept door 
een van de aanwezige oud oprichters van TVDZ.  
 
Zo rond de klok van 14.00 uur startte de gratis clinic van tennisleraar Fred Groen. Zelfs een aantal 
ervaren tennissers bleken nog het een en ander van Fred Groen te kunnen opsteken. Het ballenkanon 
maakte overuren en de lessers ook. (vervolg op p. 17)  
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30-jarig Jubileum TVDZ - Open dag 29 maart 2014  (vervolg) 

 
 Om 15.00 uur werd het startsein 
gegeven voor het Open toernooi voor 
Volwassenen, onder een gezellig 
muziekje van DJ Sven. Na het sportieve 
toernooi kregen de winnaars Frans, Ed 
en Loek onder luid applaus een 
paashaas als prijs uitgereikt.  
Tijdens deze dag zijn 12 nieuwe leden 
geworven, die op de jubileumactie waren 
afgekomen en zo op een gezellige 
manier iets konden proeven van de sfeer 
van TVDZ. 

 
Om 17.00 uur werd het startsein gegeven voor het warme 
en koude buffet. Er waren heerlijke door de 
activiteitencommissie vervaardigde salades en niet te 
versmaden satéstokjes, die de voorzitter zelf had 
gemaakt en Cor Hoop van het Zwanenkoor zorgde er met 
zijn onvervalste volksliederen voor, dat die door iedereen 
volop werden meegezongen.  
 
Opeens werd een ietwat vreemde figuur op de 
tennisbanen waargenomen, die met een enorme paal 
stond te zwaaien. Alle aanwezigen vroegen zich af wat dit 
nu weer moest betekenen… 

 
Uiteindelijk bleek het Frans te zijn die een zeer bijzondere paaldance act ten beste gaf, geholpen door 
zijn lieftallige assistent Wim van den Haak. Ook het voltallige bestuur werd in deze act betrokken met 
een onderdeel dat deed denken aan de ouderwetse meiboomviering. 
 

Na 19.00 uur werd het avondfeest gevierd 
met disco op muziek uit de jaren 60 – 
maar nu gepresenteerd door DJ Rob en 
DJ Michiel en de aanwezigen dansten er 
lustig op los.  
 
Het dansgebeuren werd echter opeens 
onderbroken door een onvervalste en 
originele voordracht van Wim van den 

Haak op de melodie van het lied: “Drie 
Schuintamboers”, waarbij de drie TVDZ-leden van 
het eerste uur werden geportretteerd, t.w. Fred 
Groen, Gerard Terweij en Wim van den Haak zelf. 
 
Daarna ging het dansen door tot laat in de avond.  
Het was een gezellig feest, waarover weer jaren 
kan worden nagepraat…. 
 
Hans de Jong 
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Oranjetoernooi - 27 april 2014 

 

 
Het Oranjetoernooi op zondag 27 april viel eigenlijk letterlijk 
en figuurlijk een beetje in het water.  
 
Was het op Koningsdag nog zo mooi, op deze dag was het 
druilerig, zwaar bewolkt met miezer-regen. 
 
Na overleg met de toernooicommissie is toen besloten het 
toernooi af te gelasten. 
Maar het bleek dat enkele die-hard TVDZ-ers zich door dit 
weer niet lieten weerhouden om toch een balletje te gaan 
slaan in een oranje outfit. 
 
Dit heldhaftige optreden werd door de toernooi-commissie 
beloond met een Oranje traktatie (geen oranjebitter maar 
Amaretto Originale), om toch een beetje het Koning- dan wel 
Koninginnedaggevoel te geven. Gezien de blije gezichten is 
dat goed gelukt!  
 
Namens de toernooicommissie,  
Hans de Jong 
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Mijn vrouw vindt de muziek van Abba erg leuk en zij kreeg met Kerst een cadeau, te weten: een 
overnachting in een hotel in Egmond met 's avonds bij het diner een optreden van Abba Cool - een 
namaakgroep, maar niet van echt te onderscheiden! 
 
Wij werden aan een tafel geplaatst met 8 personen en naast ons zat een echtpaar uit Wognum. Zij 
hadden al snel door dat wij geboren Amsterdammers waren en vertelde dat mevrouw was opgegroeid  
in de Dapperbuurt. Daarna vertelde zij, tot mijn grote verbazing, dat zij op de Linnaeusschool gezeten 
had en in de 5e en 6e klas bij Meester van Harten. Ik ook! Alleen zij was in 1959 van school gegaan en 
ik 10 jaar eerder. 
Wat een toeval weer hè en dat in een zaal met 850 mensen. 
Al met al hebben we daar een subliem weekend doorgebracht en dat met ook nog een fantastisch buffet 
en heerlijke muziek. 
 
Loek Biesbrouck 
 

 

Een sportieve dag met veel verrassingen! 
 
 

Ik ben lid van de ondernemersvereniging Ondernemend Diemen en omdat de vereniging op 2 juli 2014 
een bedrijfsvoetbaltoernooi georganiseerd had op het terrein van S.V. Diemen, was ik uitgenodigd om te 
kijken en de deelnemers aan te moedigen. 
 
Groot was mijn verbazing, toen ik zag, dat mijn kleinzoon Colin van Beem meedeed. Colin is de 
Diemense tennisser, die in de wereldtop 600 staat en dagelijks bij ATVD traint. Om even iets over zijn 
jeugd te vertellen: hij is met een bal geboren.  
Hij was nog maar 2 jaar, toen hij apetrots aan zijn opa meldde, dat hij de bal 148 keer omhoog kon 
houden! Opa was al blij met 2 keer. 
 
Met zijn 11

e
 jaar speelde ik bij TVDZ een single partij tennis met hem en ik dacht: ''Leuk, een balletje 

slaan'', maar alras moest ik op mijn tenen lopen en het werd 6-6! Een tiebreak moest uitkomst brengen 
en gelukkig: opa won. Wat was hij boos! Maar ik zei: ''Colin, jij wordt steeds beter en je opa steeds 
ouder!'' Niet lang daarna speelden we samen in het ouder-kind toernooi bij TVDZ en werden kampioen. 
 
Toen hij 12 was voetbalde hij steevast met zijn vriendje Daily Blind en werden straatvoetbalkampioen. U 
weet allemaal, wat van Daily geworden is, nu op het WK excelleert. 
 
Colin heeft duidelijk gekozen voor het tennis, maar het was toch een genot hem weer eens over het 
voetbalveld te zien rennen en ook - na het wegdraaien om 2 tegenstanders - een prachtige goal te zien 
maken. 
Nadat ik ook de Diemense topfotografe Trudy Kroese van het Diemer Nieuws had gesignaleerd, was de 
volgende verrassing, dat ik de voorzitter van de ondernemersclub, Johann Grünbauer van de 
Staalfabriek op het doel zag staan bij een dameselftal. Hij deed het niet slecht, maar van die wedstrijd 
weet ik geen uitslag. De dames voetbalden mijns inziens tactischer dan de heren, maar kwamen wat 
kracht tekort. De pauze werd vervolgens gebruikt om Diana Teunissen van Administratiekantoor Teun in 
het zonnetje te zetten voor de voortreffelijke organisatie!  
 
Aan het toernooi (dat is gegroeid van 4 naar 8 teams) deed ook een team van de Gemeente Diemen 
mee. Deze hadden fraaie T-shirts van de gemeente aan, die kennelijk pas waren ingekocht. Zo 
sprankelend zagen ze eruit. Al met al een prachtig en sportief toernooi, waarvan uiteindelijk een 
reusachtige beker naar het team van Neifra ging. 
 
Het was heerlijk om te zien, dat zich bij S.V. Diemen zo veel vrijwilligers (van barlieden tot 
scheidsrechters) voor dit toernooi hadden ingezet. 
 
Kortom een leuk en sportief festijn. 
 
Loek Biesbrouck 

Zomaar een verhaal - 11 
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CASA MARIJKE 
 
Op verzoek uit het bestuur van TVDZ geef ik u hierbij een impressie van ons huis in Spanje. Het huis 
kan in overleg voor 1,2 of 3 weken gehuurd worden. De villa staat in Orihuela Costa, vlakbij de 
badplaats Torrevieja (Alicante) en ligt op 45 minuten rijden van de luchthaven. Naar zee met prachtige 
stranden is het 5-10 minuten rijden. 
Indeling huis: begane grond: woonkamer, keuken, bijkeuken, 1 tweepersoonskamer aan de voorzijde en 
1 kamer aan de achterzijde met 2 stapelbedden, geschikt voor 3 of 4 kinderen, badkamer met ligbad, 
toilet, bidet en dubbele wastafel. Op de eerste etage 1 tweepersoonskamer, badkamer met douche, 
toilet en 1 wastafel en ruim dakterras. 
Voor grotere groepen mensen kan op dit dakterras tijdelijk een tent met een aantal luchtbedden 
geplaatst worden. 

Rondom het huis is een tuin van 300 m2 met bomen, cacteeën en 
bloeiende planten. Hier staat ook een citroenboom, waarvan men altijd 
een citroentje voor eigen gebruik kan plukken. In de tuin staat een 
schuurtje met allerlei (strand)spullen, die door de huurders gebruikt 
mogen worden, zoals parasols, strandstoeltjes etc. en speelgoed voor 
kinderen, zoals opblaasband, surfplankje en voor de kleintjes emmertjes, 
schepjes enz. 
 
Bij de villa hoort een ruim gemeenschappelijk zwembad en is voor 
huurders gratis te gebruiken. 
Het huis is compleet ingericht en gemeubileerd met ijs/koelkast, 
wasmachine, droogmachine, afwasmachine, broodrooster, magnetron, 
Senseo koffiezetapparaat, TV met satelietschotel,  Airco in de 
woonkamer en in de slaapkamer boven. In de tuin en op het dakterras 
zijn lijnen om wasgoed te drogen. 
In de woonkamer liggen boeken, puzzelbladen, spelletjes voor kinderen, 
speelkaarten om te klaverjassen, kaarten van de omgeving en informatie 
wat er zoal te doen is. 

 
Voor de tennisliefhebbers is er een groot complex bij La Zenia met 4 tennisbanen, groot zwembad en 
clubhuis voor koffie of lunch. Ca. 10 minuten rijden. 
 
Eten aan de Costa Blanca: uit eten is erg goedkoop. Een 3 gangenmenu kost Euro 5,50. Voor Euro 8,95 
in Wokrestaurant Punta Prima kun je eten zoveel je wilt. Op La Zenia Boulevard zit een restaurant ''all 
you can eat'' door de week voor Euro 10.- en in het weekend Euro 12,95 INCLUSIEF wijn, bier, 
frisdranken en koffie!! 
 
In 2014 zijn de huurprijzen per week: 
januari + februari = Euro 325.-,  maart + april (excl.Paasweek) Euro 395.-, mei + juni Euro 495.-, juli + 
augustus Euro 595.-, september + oktober Euro 495.-, november + december Euro 395 
(excl.Kerstweek). Paasweek en Kerstweek Euro 450.-. 
------- 
Toeslag voor verwarming: januari + februari per overnachting Euro 5.- 
Toeslag voor airco: juli + augustus per overnachting Euro 5.- 
------- 
Reserveringskosten: eenmalig Euro 25.- 
------- 
TVDZ-ers krijgen op de huurprijs 5% korting. 
------- 
Eindschoonmaak huis Euro 45.- Wassen en strijken beddengoed per persoon Euro 5.-  Borgsom 150.- 
Bij een verblijf van 1 week in september komt u met 5 personen zo op ongeveer Euro 338 p.p. per week, 
als de vliegreis heen en terug Euro 200,- bedraagt  
 
 
Prettige vakantie in Casa Marijke. Informatie/boekingen Marijke en Loek Biesbrouck tel. 020-6982199. 
 

Van TVDZ-ers voor TVDZ-ers 
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SMASHJE - Jeugdpagina  

 
OPROEP JEUGD 
  
Beste jeugdleden: Ook dit jaar organiseren wij weer een aantal toernooien om in leuke wedstrijdjes 
tegen elkaar uit te komen. Het is fijn om les te hebben, maar het is natuurlijk ook af en toe leuk om je te 
meten met anderen.  
Bij deze toernooien wordt je altijd ingedeeld op je eigen niveau, dus je hoeft niet bang te zijn om af te 
gaan en doorgaans zijn het ook heel gezellige ochtenden of middagen. 
Het eerstvolgende toernooi is op 14 september a.s. 
 
De laatste jaren loopt het aantal jeugdleden terug en zijn we hard op zoek naar nieuwe kinderen en 
jongeren die lekker willen gaan tennissen. Vraag eens aan je vrienden of vriendinnen of zij zin hebben 
om ook te gaan tennissen. 
  
14 sept. 2014 Jeugdtoernooi 
5 okt. 2014  Haloweentoernooi 
  
Jullie zijn van harte welkom !!! 
  
Janny de Boer 
Secretaris 
 
 

 

 

 

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

 

 

  

Foto’s van alle toernooien 

https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
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Smashje - Jeugdtoernooi - 15 juni 2014 

 

 

  
 
Op 15 juni was er weer een jeugdtoernooi georganiseerd door de jeugdcommissie. 
Het was een leuk geslaagd toernooi 14 deelnemers(sters) en de weergoden waren ons dit maal gunstig 
gezind.  
 
Na een hevige maar sportieve strijd kwamen de volgende winnaars - of eigenlijk winnaressen- uit de 
bus:   
 
De prijswinnaressen zijn: 
 
1

e
 prijs - Disha Kang (op de foto met het witte T-shirt) 

2
e
 prijs - Tessa Mulder (op de foto met het oranje T-shirt) 

3
e
 prijs - Cindy  Wong (op de foto met het blauwe T-shirt) 

 
De troostprijs was voor Casper en Bas Commandeur. (Casper te zien in oranjerode T-shirt en zijn 
broertje (rechts op de foto alleen een stuk hoofd). 
 
Donna Reestman had dit keer weer voor mooie bekers gezorgd en zij was weer het extra zonnetje bij 
het toernooi! 
 
Namens de jeugdcommissie, Fred Groen. 
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  Meer foto’s  van het Jeugdtoernooi   -  15 juni 2014 
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Foto’s Ouder-Kind toernooi   -  18 mei 2014 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht…. 

 
Bestuurders TVDZ 
Onlangs hebben onze voorzitter en vice-voorzitter voor 1 dag een ander beroep uitgeoefend: nu als 
bestuurder in letterlijke zin - als chauffeur van trouwauto’s. De dochter van TVDZ secretaris Janny de 
Boer ging op 26 juni trouwen en het bruidspaar en wederzijdse ouders werden vervoerd in de oldtimer 
van Koos van Raalte (Citroen DS23 van 1973) en de youngtimer van Hans de Jong (Jaguar XJ-8 
Sovereign van 2001). Het was een voortreffelijke dag voor het bruidspaar! 
 

   
 

Oud-brandweermannen doen het met hun racket 
Wanneer de tafel te ver weg is, kun je het glaasje Beerenburg ook op je 
tennisracket zetten. 
Toon Colijn laat zien hoe je dat doet op de bijgaande foto. 
Alleen moet je oppassen voor passanten…. 
 
 
 
 
 
 
 

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

TVDZ is een goed doel 
Wist u dat TVDZ ook een goed doel is om te steunen? Daarom wordt in de ACE  
aandacht gevraagd voor de Vriendenloterij. Want als u een lot koopt bij de 
Vriendenloterij en aangeeft dat u TVDZ als club wilt steunen, dan gaat de helft 
van uw inleg naar het goede doel! Voor de andere helft van uw inleg maakt u 
kans op geweldige prijzen…. Dus wat let u om 1 of meerdere loten te kopen? 
 
Geen Digitale ACE ontvangen? 
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres 
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken. 
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE 
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door 
verhuizing of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze 
benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft dan zo schoon en up to date mogelijk. 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
  

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht…. (vervolg) 
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TVDZ in het Nieuws 
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . . .     juli 2014   
 
 

Oh, oh, oh! Wat gebeurt er toch veel in een paar maanden. Neem 
nou ene Harry. Ik werd opgeschrikt door gerommel aan de hekken. 
Wat bleek: hij was zijn racket en tas met waardevolle spullen 
vergeten bij het fietsenrek en kwam met een ladder de baan 
opzetten. Hij moest die wel door het hek krijgen, anders kon hij er 
niet uit. Domme, domme Harry, maar enfin hij had zijn zaakjes weer 
terug. Later hoorde ik, dat hij uit blijdschap een rondje gegeven had. 
 
Dan is er de laatste tijd zo’n herrie boven mijn hoofd. Die Gerard, die 
heeft niet alleen zijn vrouw Dong , maar ook haar dochter Hang 
Wang met vriendin Ping Ping laten overkomen. Ik dacht nog 2 rustige 
lieve meisjes, maar wat gingen zij te keer bij het WK voetballen! Alsof 
Thailand in de finale stond. Ik kon er lang niet van slapen. 
 
De laatste jaren schijnt er ook ene Berry te tennissen bij TVDZ. Als 

die eens een goede bal slaat (wat kennelijk niet zo vaak gebeurt) roept iedereen: “Berry Good”. Wat dat 
nou weer voor steenkolen Engels is! Het moet niet gekker worden. 
 
Nou, dan nu nog een paar moppen.  Er zitten drie poezen zich te pletter te drinken aan de bar, omdat ze 
geen werk meer hebben. 
1e poes: “Ik zou graag bij de Melkunie werken: 's morgens melk, 's middags melk, 's avonds melk.” 
2e poes: “Ik zou toch liever bij Whiskas werken: 's morgens Whiskas, 's middags Whiskas, 's avonds 
Whiskas. 
3e poes: “Maar ik zou het liefst bij Heineken werken.” De andere 2 poesen: “Hoezo bij Heineken???” 
3e poes: Wel, 's morgens een kater, 's middags een kater en 's avonds een kater.” 
 
Tja, in de huidige moderne tijd zijn er natuurlijk bijzondere uitspraken over computers. Een paar 
voorbeelden. 
- Ineke belt een helpdesk. De techneut zegt: “Wat staat er op uw monitor?” Zegt Ineke: “Een teddybeer, 
die mijn vriend op 7 november voor mij gekocht heeft. Lief hè.” 
- De techneut van de helpdesk vraagt aan Adrienne: “Wat voor soort computer heeft u?” Zegt zij: Ëen 
witte.” 
- Corry belt naar de helpdesk: “Een vriend van mij heeft op mijn computer een screensaver 
aangebracht, maar iedere keer als ik nu mijn muis beweeg, verdwijnt hij!” 
 
Ja lieve TVDZ-ers, wist u dat Meneer de Mol van september 1989 tot december 1996 zijn eerste stukjes 
geschreven heeft  en dat hij het nu na weer 10 jaar (2004-2014) erop heeft zitten? 
 
Nou dat was het weer voor het eerste halfjaar van 2014 en we zeggen maar weer eens: “Fijne vakantie 
en tot het najaar.” 
 
 
Nou doei........ 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias  
de Mol 
 
Alias Theo de Mol  
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Tennislessen 2014 

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

 
Aanmelden gaat via TVDZ bij voorkeur per e-mail: tennislessen@tvdz.nl - Hierdoor is er een totaal beeld 
mogelijk van alle lesnemers bij de administratie, het bestuur en de tennisleraar. 
  
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl  
 
Aanmelden tennislessen:  
Hiervoor dient het “Inschrijfformulier tennislessen” ingevuld te worden. Dit formulier geldt zowel voor de 
winter- als zomerlessen. Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op 
Tennislessen). 
 
Lesvoorwaarden 2014:  
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.  
- Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.  
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaarsvakantie en zomervakantie.  
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan.  
- Een lesuur duurt 50 minuten.  
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.  
 
De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les.  
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet 
ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. tot maximaal 6 lessen;  
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet;  
 
Lesgeld:  
- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 lessen);  
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 lessen);  
- privéles (twee personen, € 306 per persoon voor 18 lessen);  
- privéles (één persoon, € 34 per les).  
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 lessen leeftijd t/m 12 jaar)  
 
Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden:  
1e Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl  
2e Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.  
3e Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen  
 
Als de inschrijvingen binnen zijn, zullen de indelingen worden vastgesteld en  
worden de lessers door de tennisleraar op de hoogte gesteld.  
 
De tennisleraar - Fred Groen  

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

mailto:fred-groen@live.nl
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Activiteitenkalender 2014 

 

 

 

ACTIVITEITEN KALENDER 2014 
               

Datum Dag Evenement   Tijd Organ. 

            

JULI           

13 juli zondag 

Uitwisselingstoernooi TVDZ-

Strandvliet (thuis)   11.00 AC/TC 

            

AUGUSTUS           

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

            

SEPTEMBER           

7 sep. zondag 

Uitwisselingstoernooi TVDZ-

Strandvliet (uit)   11.00 AC/TC 

14 sep. zondag Ouder/Kind toernooi Jeugd   10.00 JC 

28 sep. zondag Speciaalbier toernooi   11.00 AC/TC 

            

OKTOBER           

5 okt. zondag Haloween toernooi Jeugd   15.00 JC 

26 okt. zondag Verrassingstoernooi   13.00 AC/TC 

            

NOVEMBER           

13 nov. donderdag Algemene leden vergadering   20.00 BEST 

23 nov. zondag Oliebollentoernooi   13.00  AC/TC 

            

DECEMBER           

            

JANUARI            

11 jan zondag Nieuwjaarsreceptie    15.00 BEST 
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