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ACE- Clubblad van TVDZ - verschijnt 4 x per jaar - 30e jaargang nr. 2 – Zomer editie – juni 2015  

 
 
 

TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID 
Sportpark “De Diemen”, Postbus 110, 1110AC Diemen 

Telefoon: 020-6001857 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl – website: www.tvdz.nl  
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Van de Voorzitter 

 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het net een dag geleden dat ik 
met de seniorenrockschool heb opgetreden in de muziektempel 
Paradiso, vandaar het fotootje hiernaast. Als voorzitter van een 
tennisvereniging ben je immers multifunctioneel inzetbaar, lijkt het wel. 
 
Zo heb ik afgelopen maanden nieuwe sponsors mogen werven, een 
nieuwe keuken voor ons clubgebouw mogen opsporen op marktplaats, 
deze mogen ophalen en samen met onze ‘huis-loodgieter’ Wim Brouër 
mogen installeren. Voorts samen met andere leden toegangsdeuren 
en sloten gerepareerd, onkruid gewied en geharkt, boodschappen voor 
de club gehaald, de TVDZ website verzorgd, Facebook  geüpdatet, 
stukjes voor de ACE geschreven, vergaderd met de gemeente Diemen 
(nieuwe sportnota, sportraad, onderhoud etc.), overleggen met overige 
bestuursleden…. 
 
Wat zou het toch fijn zijn als zich nog wat meer mensen zouden 

inzetten voor onze club. Zo heeft Jan Ronday het idee opgevat om een promotiefilmpje te maken van 
TVDZ, dat zowel op de website kan worden gezet als voor andere promotiedoeleinden, zoals de 
kramenmarkt tijdens de Diemer feestweek, kan worden gebruikt. Wie van de leden vindt het leuk om 
met andere vrijwilligers dit filmpje te maken? Neem contact op met mij, of Jan Ronday, als je ook mee 
wilt doen! 
 

Wat is er in de afgelopen maanden zoal gebeurd 
bij TVDZ? 
 
We zijn druk bezig geweest met een aantal TVDZ 
vrijwilligers op de NLDoet-dag en hebben veel 
klussen geklaard  (zie de foto hiernaast en het 
stukje van Janny de Boer over NLDoet). 
 
Op 29 maart was de Open Dag met een gezellige 
band, waarover verderop in de ACE meer. 
 
Het ‘Gemengd ballen toernooi’ van 26 april was 
een nieuw fenomeen binnen onze club, en er was 
het inmiddels bekende uitwisselingstoernooi met 
Tennisvereniging Strandvliet. 
 

De twee jeugdtoernooien die gepland waren, zijn helaas niet doorgegaan vanwege te weinig 
inschrijvingen van onze jeugdleden. We hopen dat er op de volgende jeugdtoernooien meer 
aanmeldingen zullen zijn. 
 
Dan ook nog even een blik in de toekomst: op 23 augustus is wederom het beroemde Barbecue 
toernooi met supervlees van onze sponsor Piepenbrock en heerlijke salades. Op 6 september vindt 
weer een Jeugdtoernooi plaats en is tevens het uitwisselingstoernooi met de Tennisvereniging 
Strandvliet (uit). Dus schrijf allen in voor deze activiteiten! 
Ook is er nu een Klim Competitie TVDZ 2015-2016 opgezet door Fred Groen en Jan Ronday.  
Lees daarover meer op pagina 11 en doe mee!  
 
Tevens wil ik iedereen er op attenderen dat wij ook dit jaar weer een Zomeraanbieding hebben voor 
die mensen die in de vakantietijd goedkoop willen tennissen tijdens de maanden juli en augustus!  
De zomeraanbiedingkaartjes zijn aan te schaffen bij de bar voor € 30,-. Dus laat het je vrienden en 
vriendinnen weten, maar ook je buurman/vrouw, je oom of tante en je neef of nicht! 
 
Verder wens ik iedereen alvast een prettige vakantie toe en tot ziens op de tennisbaan en de 
toernooien! 
 
Hans de Jong - Voorzitter 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857  
Rabobank: NL12 RABO 0393  6379  64 – 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 (vicevoorzitter) 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:  
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
- Rita van Leeuwen  
- Mylène Smits  
  
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl  
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186  
- Jan Ronday 
- Vacature 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl  
-  Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929  
-  Loek Biesbrouck  

- Evert Strubbe (foto’s) 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl / 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  
 
Kascommissie: 
- Adriane Velthuizen 
- Lonneke Regter 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder:  
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857  
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl  
Tennisleraar/Trainer:  
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - 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. 

  

file:///C:/Users/N.P.J.%20de%20Jong/AppData/Local/Temp/publicrelation@tvdz.nl
http://www.tvdz.nl/
file:///C:/Users/N.P.J.%20de%20Jong/AppData/Local/Temp/voorzitter@tvdz.nl
file:///C:/Users/N.P.J.%20de%20Jong/AppData/Local/Temp/secretaris@tvdz.nl
file:///C:/Users/N.P.J.%20de%20Jong/AppData/Local/Temp/penningmeester@tvdz.nl
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Van de Redactie  
 

 
De laatste loodjes en mijn werk aan deze ACE zit er weer op. Het was 
een druk seizoen en dat is te merken aan deze ACE. De stukken 
vlogen binnen, zonder moeite een blad vol.  
 
Stukken over NLDoet, waaraan ik eerst in de middag kon meedoen, 
toen het meeste werk er al op zat en ik slechts wat foto’s kon knippen 
van de toen nog aanwezige harde werkers.  
 
Stukken over toernooien, zoals de ontmoeting met Strandvliet, die we 
stelselmatig zullen blijven verliezen omdat we nooit met onze sterkste 
formatie willen aantreden, maar gezelligheid de hoogste prioriteit 
geven. In dat licht is de geste van Strandvliet om ons dit keer toch de 
beker te gunnen, zeer te waarderen. 
 

Of dat stuk over het ‘Gemend ballen toernooi’, waarin Janny de Boer ons uit legt, dat we echt veel leuke 
dingen hebben gemist, als we er niet aan mee hebben gedaan. Of verhaal 15 van Loek Biesbrouck over 
het ‘Keesje Brijde plantsoen’ en niet te vergeten natuurlijk de overpeinzingen van Meneer de Mol, die er 
helemaal niets meer van begrijpt. Ter opsiering heb ik op deze pagina nog twee foto’s bijgevoegd. Je 
mag zelf raden waar die bij horen. 
 
Maak ook je borst maar nat voor de Klimcompetitie op pagina 11. Hierbij kun je iedere speler die een of 
twee plaatsen hoger staat in het competitieschema uitdagen voor een wedstrijd. Daar kun je je 
overtollige energie mooi in kwijt. Is dat nog niet genoeg, dan kun je jezelf nog opgeven om mee te doen 
aan een professionele promotiefilm van TVDZ. Over dat plan werd ik direct zo enthousiast, dat ik me 
meteen heb aangemeld, niet als filmster op mijn leeftijd, maar als hulpje bij het maken. Allicht steek ik er 
weer het nodige van op en zo wordt ik uiteindelijk dan misschien niet mooi, maar toch nog wijs op mijn 
leeftijd.        
 
 
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  
 
 
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de 
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren: 
 
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN: 
  
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende 
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot 
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:  
 
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.  
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.  
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.  
 
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het 
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.  
 
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op 
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl 
 
 

Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? 

 
Wij attenderen u op het participatiefonds van de gemeente Diemen.  
Ouders die wonen in Diemen, wiens inkomen minder is dan 110 % van de 
bijstandsnorm, kunnen een beroep op deze regeling doen, zodat de kinderen 
kunnen deelnemen aan sport- hobbyclubs, zwemlessen, muzieklessen etc. Voor 
kinderen van 4 tot 11 jaar geldt een bijdrage van € 250,=, voor kinderen van 12 tot 
en met 17 jaar een bijdrage van € 350,=.  
Voor meer informatie zie: www.diemen.nl (aanvullende bijstand). 

 

 

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 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 
  

file:///C:/Users/Godfried/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KX6NUSQN/www.diemen.nl
file:///D:/TVDZ%20ACE/TVDZ/ACE%202013/ACE%204%202013/ledenadministratie@tvdz.nl


10 

 

 
  



11 

 

 
 
 
Voor alle TVDZ leden, zowel jeugd als senioren kunnen meedoen.  
 
Periode:  1 september 2015 tot 1 juli 2016. 
 
Hoe werkt het?  
  
1. Schrijf je als speler of speelster in om aan deze Klim Competitie mee te doen. Belangrijk is dat jouw 

contactgegevens juist zijn.  
 
2. Raadpleeg het schema op de facebookpagina van TVDZ:https://www.facebook.com/DiemenTVDZ 

 
3. Daag een speler uit en speel de wedstrijd binnen 1 week. Maak zelf via e-mail, telefoon of op andere 

wijze een afspraak voor het spelen van een wedstrijd met een speler die hoger staat in het schema. 
Begin met een speler die één of twee plaatsen hoger staat. Als dat niet lukt, dan daag je een speler 
uit die drie plaatsen hoger staat. Dit probeer je net zo lang totdat je een speler hebt kunnen uitdagen. 
Geef je afspraak via e-mail door aan Jan Ronday, zodat hij deze in het schema kan vastleggen. 

 
4. Win je de wedstrijd (2 gewonnen sets) dan wissel je van plaats in het schema. Je stijgt naar de 

plaats waar de overwonnen speler zich bevond. 
 
5. Verlies je dan blijf jij en de speler die je hebt uitgedaagd op dezelfde plaats in het schema staan. 
 
6. Word je uitgedaagd dan moet je binnen 1 week de wedstrijd spelen. Bij weigering, niet komen 

opdagen of onvermogen verlies je de wedstrijd.  
 
7. Om de games niet teveel tijd in beslag te laten nemen wordt een game bij een stand van 40-40 

beslist door degene die daarna het eerst ‘voordeel’ scoort, zodat het eindeloos 
voordeel/gelijk/voordeel etc. niet nodig is en de games niet te lang duren. 

 
8. Als je gespeeld hebt geef je de uitslag door via e-mail of telefoon aan Jan Ronday. Op de 

facebookpagina van TVDZ kun je de actuele stand zien. https://www.facebook.com/DiemenTVDZ 
 
9. Bij problemen kun je de wedstrijdleiding Jan Ronday of Fred Groen e-mailen. 
 
10. Er worden 2 groepen gemaakt, een A en B groep. Iedere speler van de B-Groep kan promoveren 

naar de A-Groep door een speler/ster uit de onderste rij van de A-Groep uit te dagen en te verslaan. 
  
Er zijn per groep drie mooie bekers te winnen dus probeer in jouw groep bij de eerste drie te eindigen.   
  
De opzet van deze Klim Competitie is bedoeld om leden van TVDZ meer mogelijkheden tot spelen te 
bieden. 
  
Je kunt je voor deze Klim Competitie opgeven via e-mail aan de wedstrijdleiding, of aan de bar bij 
Gerard. Geef je  e-mail en telefoon nummer op. De indeling naar speelsterkte loopt via Fred Groen. 
  
De wedstrijdleiding is bereikbaar via e-mail jaro@telfort.nl of fred-groen@live.nl 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar is er weer een zomertennisaanbieding bij TVDZ - Sportlaan 7 - op het sportpark  De 
Diemen.  
Sporters zoals voetballers, korfballers, handballers etc. die nu een zomerstop hebben, kunnen in de 
maanden juli en augustus voordelig tennissen voor € 30,-. 
Een zomertenniskaartje kun je kopen in het clubhuis aan de bar.  
Je mag dan 2 maanden elke dag tennissen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.  

Nieuw:  Klim Competitie TVDZ  2015-2016 
Alle TVDZ leden, zowel jeugd als senioren kunnen meedoen.  
 
Periode:  1 september 2015 tot 1 juli 2016. 
  
 
Hoe werkt het?  
  
1. Schrijf je als speler of speelster in om aan deze Klim Competitie mee te doen. Belangrijk is dat jouw 

contactgegevens juist zijn.  
 
2. Raadpleeg het schema op de website van TVDZ. Daag een speler uit en speel de wedstrijd binnen 1 

week. Maak zelf via e-mail, telefoon of op andere wijze een afspraak voor het spelen van een 
wedstrijd met een speler die hoger staat in het schema. Begin met een speler die één of twee 
plaatsen hoger staat. Als dat niet lukt, dan daag je een speler uit die drie plaatsen hoger staat. Dit 
probeer je net zo lang totdat je een speler hebt kunnen uitdagen. Geef je afspraak via e-mail door 
aan Jan Ronday, zodat hij deze in het schema kan vastleggen. 

 
3. Win je de wedstrijd (2 gewonnen sets) dan wissel je van plaats in het schema. Je stijgt naar de 

plaats waar de overwonnen speler zich bevond. 
 
4. Verlies je dan blijf jij en de speler die je hebt uitgedaagd op dezelfde plaats in het schema staan. 
 
5. Word je uitgedaagd dan moet je binnen 1 week de wedstrijd spelen. Bij weigering, niet op komen 

dagen of onvermogen verlies je de wedstrijd.  
 
6. Om de games niet teveel tijd in beslag te laten nemen wordt een game bij een stand van 40-40 

beslist door degene die daarna het eerst voordeel scoort, zodat het eindeloos 
voordeel/gelijk/voordeel etc. niet nodig is en de games niet te lang duren. 

 
7. Als je gespeeld hebt geef je de uitslag door via e-mail of telefoon aan Jan Ronday. Op de website 

van TVDZ kun je de actuele stand zien. 
 
8. Bij problemen kun je de wedstrijdleiding Jan Ronday of Fred Groen e-mailen. 
 
9. Er worden 2 groepen gemaakt, een A en B groep. Iedere speler van de B-Groep kan promoveren 

naar de A-Groep door een speler/ster uit de onderste rij van de A-Groep uit te dagen en te verslaan. 
  
Er zijn per groep drie mooie bekers te winnen dus probeer in jouw groep bij de eerste drie te eindigen.   
  
De opzet van deze Klim Competitie is bedoeld om leden van TVDZ meer mogelijkheden tot spelen te 
bieden. 
  
Je kunt je voor deze Klim Competitie opgeven via e-mail aan de wedstrijdleiding, of aan de bar bij 
Gerard. Geef je  e-mail en telefoon nummer op. Indeling naar speelsterkte loopt via Fred Groen. 
  
Alle TVDZ leden, zowel jeugd als senioren kunnen meedoen.  
 
Periode:  1 september 2015 tot 1 juli 2016. 
  
 
Hoe werkt het?  
  
10. Schrijf je als speler of speelster in om aan deze Klim Competitie mee te doen. Belangrijk is dat jouw 

contactgegevens juist zijn.  
 
11. Raadpleeg het schema op de website van TVDZ. Daag een speler uit en speel de wedstrijd binnen 1 

week. Maak zelf via e-mail, telefoon of op andere wijze een afspraak voor het spelen van een 
wedstrijd met een speler die hoger staat in het schema. Begin met een speler die één of twee 
plaatsen hoger staat. Als dat niet lukt, dan daag je een speler uit die drie plaatsen hoger staat. Dit 
probeer je net zo lang totdat je een speler hebt kunnen uitdagen. Geef je afspraak via e-mail door 
aan Jan Ronday, zodat hij deze in het schema kan vastleggen. 

 
12. Win je de wedstrijd (2 gewonnen sets) dan wissel je van plaats in het schema. Je stijgt naar de 

plaats waar de overwonnen speler zich bevond. 
 
13. Verlies je dan blijf jij en de speler die je hebt uitgedaagd op dezelfde plaats in het schema staan. 

Zomertennis bij TVDZ 

https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
mailto:jaro@telfort.nl
mailto:fred-groen@live.nl
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Open Dag - 29 maart 2015 

 
 

Wat een schitterend mooie dag had moeten worden 
viel een beetje in het water (zie de foto hiernaast).  
 
In plaats van een zinderend hete dag met sportieve 
tenniswedstrijden werd het meer een waterballet. 
 
Dit was jammer, want het bestuur had er alles aan 
gedaan om er een gezellige dag van te maken. Er 
was zelfs een heuse band gecontracteerd om het 
een en ander muzikaal te omlijsten. 
 
 
Ondanks het slechte weer is de band toch voor het 
schaarse publiek opgetreden en heeft er zo een 
gezellige middag van gemaakt. 

 
Er werd zowaar een dansje gewaagd en er werd uit volle borst meegezongen met de ten gehore 
gebrachte nummers uit de jaren ‘70 en ’80. 

 

  
 
We hopen dat de Open Dag volgend jaar gezegend zal zijn met mooier weer dan 2015! 
 
Hans de Jong 
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NL Doet – 20 maart 2015 

  
 

Ook dit jaar deed TVDZ op 20 maart j.l. weer mee aan de NL Doet dag 
een "klussendag voor vrijwilligers", die wordt gesponsord door het 
Oranjefonds, waar onze Koning Willem Alexander en zijn vrouw Koningin 
Maxima de beschermers van zijn. 
 
Het enthousiasme was weer groot en dit jaar hadden we als megaproject 
het opknappen van de keuken gekozen. Dat was een hele onderneming, 
maar vooral voor onze Hans, die (door onze beperkte financiële 
 middelen) ongeveer 100 kilometer moest rijden om een budget-keuken 
via Marktplaats op te halen. De heenweg ging nog wel, maar op de 
terugweg paste het keukenblok niet helemaal in de auto en moest onze 
dappere chauffeur (ondanks de 
kou) met open dak rijden. Chapeau, 
Hans! 
 

 
Natuurlijk moesten we voor het installeren weer een beroep doen 
op onze  ‘huis-loodgieter’ Wim. Hij heeft de hele boel aangesloten 
en er de hele dag voor op zijn knieën gelegen, maar het resultaat 

mag er dan ook 
zijn. We beschikken 
weer over een 
prachtig afgewerkte 
keuken, waarin 
Gerard volop kan 
kokkerellen.  
 
Ondertussen wierpen Joke en Ans zich op om de 
bloembakken een frisse voorjaarsuitstraling te bezorgen 
en dat lukte perfect, want ze bloeien nog steeds. Verder 
werden er ramen gelapt, onkruid gewied, score-borden 
opgelapt, bankjes gerepareerd, enz., enz.  
Kortom, het park werd weer helemaal klaargestoomd voor 

een nieuw zomer-tennisseizoen.  
 
Dank aan: Mylene, Wim, Hans, Lydie, Jos, Nico, Wim, Joke, Rita, Ans, Ed, Joost en allen die ik 
vergeten ben. Graag tekenen wij weer voor jullie hulp: volgend jaar. 
 
Janny de Boer 
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Zoals u met mij eens zult zijn, is dit een vreemde naam voor een 
toernooi. Wat werd hier eigenlijk mee bedoeld? Natuurlijk waren wij 
bekend met tennisballen, bitterballen, gehaktballen enz. enz., of 
werden wij hier voor balletjes uitgescholden? 
 
Na het toernooi zijn we er achter: Deze dag ging om alles wat rond 
is. De indeling werd geregeld door middel van snoepballetjes, er 
waren bitterballen, gelukkig mocht er ook met ronde tennisballen 
worden gespeeld en ook de prijzen (o.a. meloen) hadden een ronde 
vorm. Het leuke van dit toernooi was dat niet alleen de buitenbanen 
werden gebruikt, maar ook het clubhuis zelf werd omgetoverd tot 
sport- accommodatie. Hier werd namelijk een badmintoncompetitie 
gehouden.  
 
Deze werd met enorm grote voorsprong gewonnen door Etienne en 
Lonneke, die met gemak over de honderd returns kwamen. Om hun 
stijl nog te verbeteren, wonnen ze een indoor badmintonspel. Van 
harte gefeliciteerd! 

 
Het buitentoernooi was ook weer een spektakel en de winnaar Ed werd nu eens niet getrakteerd op een 
prijs, maar mocht zelf een rondje oranjebitter (in het kader van Koningsdag) ronddelen. Gelukkig hebben 
we kunnen vermijden, dat we als een balletje naar huis gingen. Al met al was het weer een super 
gezellige dag en ik sluit dan ook af met een welgemeend bedankje aan Ans en Wim, onze 
toernooicommissie. 
 
Janny de Boer 
 

 

Het gemengd ballen toernooi   - 26 april 2015 
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UItwisselingstoernooi TVDZ – Strandvliet    -  7 juni 2015 

 
Op deze stralende, zonnige dag was het weer tijd om de degens te 
kruisen met onze vaste tegenstanders de ‘kanonnen van Strandvliet’. 
Zoals bekend, hebben wij van de tien keer dat we tegen elkaar 
streden, er slechts één winnend kunnen afsluiten.  Dat weerhield ons 
er echter niet van om ook deze keer vol goede moed uit de 
strijdblokken te vertrekken en ik moet zeggen, dat we de eerste twee 
rondes eigenlijk best wel bij elkaar in de buurt bleven qua gewonnen 
games.  Maar naarmate de dag vorderde, moest onze merendeels uit 
senioren bestaande ploeg toch te diep in de reserves tasten en 
verloren wij het duel nipt met 90 games. Wederom moesten wij onze 
meerdere in de kanjers van Strandvliet erkennen.  
 
Tot onze verassing had Ed van Strandvliet echter in de reglementen 
(????) gelezen, dat één club niet 10 keer achter elkaar de beker 
mocht winnen, dus werden wij blij verrast met de mededeling, dat wij - 

ondanks de stand - toch een jaar voor de prachtige beker mochten zorgen (te bewonderen boven de bar 
bij Gerard). Dit zegt wel iets over de sportiviteit van onze tegenstander en het paste ook in het verlengde 
van de sfeer die er deze dag op de banen heerste. 
 
Het was supergezellig en ook de versnaperingen, zoals soep, appelflappen, salade en bitterballen, 
werden door zowel de TVDZ'ers als de Strandvlieters enorm gewaardeerd. Kortom het was een 
gezellig, sportieve dag, die wederom voor herhaling vatbaar is en wij zetten hem dan ook weer met veel 
plezier op de agenda van volgend jaar. Afsluitend wil ik  nog wel even complimenten geven aan de 
toernooicommissie (deze keer was Ans helemaal alleen) voor het zo prima verzorgen van deze dag. 
Ook wil ik Mylène en Ineke nog even hartelijk danken voor hun bijdrage aan het welslagen van dit 
evenement. 
 
 
Janny de Boer 
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De ochtendploeg heeft een nieuw tijdelijk vermaak gevonden in de zogenaamde deurendans. Hier zijn 
de regels:  

 
1. Men neme een deur waarvan de klink in de loop der tijden zo vaak is gerepareerd, dat de 
kapotte klink er met geen mogelijkheid uit te krijgen is. 
  
2. Men bedenkt vervolgens dat de deur ernaast op baan 1 in de hoek ook zo’n slot heeft.  
 
3. Men plaatst deze deur op de plaats van de kapotte deur. 
 
4. Men komt na de voltooide plaatsingsceremonie tot de conclusie dat deze deur geen klink 
heeft. Al het werk voor niets! 
 
5. Iemand komt na een week op het idee, dat de deuren achterop de baan wel werkende sloten 
en klinken hebben en dat klinken daar niet nodig zijn.  
 
6. Men verwisselt vervolgens zo’n deur met de kapotte deur en zet de vergeefs gebruikte deur 
weer op zijn plek.  
 
7. Het ziet er perfect uit en het werk ook weer perfect, zoals een foto elders in dit blad laat zien. 
 

Het leukste is om de dans met 2 tot 6 personen uit te voeren, liefst personen die verschillende 
oplossingen aandragen. De dans vreet wel veel energie, want hij duurt twee tot drie weken, maar hij is 
leuk om te doen en de moeite waard om te zien. Jammer dat weinig vrouwen genegen zijn om aan de 
deurendans mee te doen. 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
 

 
 
 
 
 
In december 1944 werd ik van school gehaald door een huilende moeder en samen zijn wij toen van de 
Linnaeusschool in de 2e Oosterparkstraat gelopen naar de Benkoelenstraat in de Indische buurt, vlakbij 
het Javaplein. De broer van mijn moeder, Keesje Brijde, was doodgeschoten!  
 
Later werd op de Rietlanden een herdenkingsmonument neergezet met daarbij het gedicht van de 
bakker van het Javaplein. Dit monument is vervolgens verplaatst naar de ingang van de Piet Hein 
tunnel, maar heeft nu zijn definitieve bestemming gekregen in het plantsoen, dat naar Brijde genoemd 
is: het ''Keesje Brijde plantsoen''. 
 
Ieder jaar wordt ook daar op 4 mei een herdenking gehouden. 
 
Mijn persoonlijke herinneringen aan Kees staan in mijn geheugen gegrift. Bijvoorbeeld dat ik met hem 
mee mocht vissen in het Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal) en dat alle vis in die tijd nog werd 
opgegeten. Ook dat ik bij hem achterop de fiets mocht, want van de familie Brijde was ik namelijk het 
oudste kleinkind! 
 
Onlangs heb ik kennis gemaakt met Gerry Hulst, die jarenlang door het monumentje gebiologeerd was. 
Hij vroeg zich af, wat er toen precies was gebeurd.  Ik heb hem een aantal bijzonderheden weten te 
vertellen en als dank heeft hij beloofd binnenkort met zijn 5 mans band een avond bij TVDZ te komen 
spelen. Ik heb hem al horen spelen en zijn drummer van de ''Outsiders'' is een kanjer. Ik ben benieuwd. 
 
Loek Biesbrouck 
  

Zomaar een verhaal - 15 

Deurendans 
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Smashje - Jeugd 

 
De laatste keren zijn de jeugdtoernooien niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen, hetgeen voor 
de kinderen die wilde tennissen niet leuk is en ook niet voor de organiserende jeugdcommissie. 
 
Dus vraag aan je ouders of ze je willen helpen herinneren om je op tijd aan te melden voor de 
jeugdtoernooien! 
 
De eerstvolgende toernooien zijn: 
 

Zondag 6 september om 10:00 uur - Ouder-Kind Toernooi 
 
Zondag 11 oktober om 15:00 uur - Haloween toernooi 

 
Zet deze dagen in je agenda of telefoon! 
 
De Jeugdcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tennislessen - vakantieperiode  

 
Vanaf woensdag 15 juli t/m zondag 23 augustus 2015 zijn er geen tennislessen in verband met de 
zomervakantie. Na deze vakantieperiode hoop ik jullie weer gezond en wel op de tennisles te mogen 
begroeten. Ik wens jullie alvast een prettige vakantie!! 
 
 Sportieve groet, Fred Groen 

 
 

Je kunt niet jong genoeg beginnen met tennissen 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
Deurkruk en deurslotproblemen 
De deurkruk van de meest gebruikte deur bij baan 1 was 
stuk en dat leverde bij een aantal leden nogal wat irritatie 
op. Aangezien de gemeente Diemen ondanks rappels 
van de voorzitter niet snel genoeg reageerde om dit 
probleem op te lossen, waren er een aantal leden van de 
ochtendploeg maar zelf aan de slag gegaan. Na veel 
vieren en vijven is het probleem opgelost door 3 deuren 
te verhangen. Op de foto is duidelijk te zien wie hier weer 
het meeste werk verrichtte en wie een helpende hand 
boden. Veel leden op terras lieten zich overigens ook niet 
onbetuigd: zij leverden vooral veel commentaar….  
 

Stormschade aan het hek bij baan 6 
Op dinsdag 31 maart woei er een zodanig harde storm, 
dat het hek aan de oefenkooizijde over de totale breedte 
van baan 6 geheel beschadigd werd. De 
buizenconstructie begaf het en een deel van het 
gaaswerk liep schade op.  
De gemeente Diemen heeft het hekwerk op 5 mei laten 
repareren en het gaas vervangen door een dikkere soort. 
Ook de spandraden aan de onderzijde zijn vervangen 
door een sterkere soort, zodat de ballen niet meer onder 
het hek door kunnen glippen. 
Het geheel ziet er nu weer keurig uit. 
 
 

De Jeugd heeft de toekomst! 
Op zondag 14 juni vond op het terras een bijzondere aangelegenheid 
plaats: het inburgeringsprogramma voor nieuwe aspirant jeugdleden uit 
eigen kweekvijver! Ruben Smit nam zijn spruit voor het eerst mee naar de 
tennisclub. (zie foto hiernaast) De kinderen van Etienne en Lonneke zijn al 
iets verder met het inburgeringsprogramma…. ;-) 
 
Altijd pasjes ophangen  
Er zijn enkele leden die steevast vergeten om hun pasje op te hangen en 
dan verbaasd zijn dat ze hierover worden aangesproken door een 
bestuurslid. Opmerkingen zoals: "Ik ben hier al jaren lid" helpen niet (wij 
kennen niet alle leden persoonlijk), op een correcte wijze je pasje 
ophangen helpt wel. En dat geldt ook voor de lessers op baan 6.  
Er blijken soms zwartspelers op de baan te staan die geen lid zijn. 
 
Foto’s van toernooien  
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 wel graag een ‘like’ sturen!  

 
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 
 
 



23 

 

TVDZ in het Nieuws 
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . .   juni 2015   
 
 

 
Ja mensen, als je zoals ik dag en nacht onder dat clubhuis verblijft, 
hoor je nogal eens wat. Eerst is er een zogenaamd ''toernooi'' tegen 
de Strandvlieters of zo, terwijl er kilometers in de omtrek geen strand 
te bekennen is. Die hadden meer punten behaald, omdat een aantal 
TVDZ-ers het hadden laten afweten, maar tot mijn stomme verbazing 
ging ene Janny met de beker dansen. Met mijn mollen-verstand 
snapte ik er niks van. Wel was er weer soep en Meneer de Mol heeft 
kans gezien de laatste gehaktballetjes te verorberen. 
 

Dan is er nu iedere zondag herrie boven mijn hoofd en niet alleen 
van tennissers. Nee! Ze brengen tegenwoordig zelfs hun koters mee, 
die in een tent - in de kleedkamer!! - gaan liggen dreinen. Meneer de 
Mol kan er haast niet van slapen. En dan die ouders! Wel eens ene 

Etienne zien huppelen? Hij is snel en kan daarom de bal nog halen, maar tja, prompt daarna mept hij 
hem weer uit.  Of moeder Lonneke? Die zag ik languit op de baan liggen. Zou ze het kunstgras van 
dichtbij willen bewonderen? 

 
Meneer de Mol heeft het nog nooit zo zout gegeten zien worden,  als toen een jeugdlid op het terras 
werd voorgesteld: “Dit is ome Koos, dit ome Hans, dit tante Corry, dit tante Jannie en dit tante Ineke.” 
Vindt u het gek, dat zo’n kind gaat janken met zo een grote rare familie? Allemaal oude mensen in haar 
ogen!! 

 
Over oud gesproken: Kees van 85 jaar trouwde met Marie van 25. Omdat hij zo oud was, besloot zijn 
nieuwbakken vrouw, dat ze aparte slaapkamers zouden nemen. Na de bruiloft ging zij naar bed, toen er 
op de deur geklopt werd. Daar stond Kees in vol ornaat. Na de vrijpartij ging Kees weg en zij ging 
slapen. Een paar minuten later klopt hij echter weer en staat klaar voor meer actie. Ook hierna kust 
Kees zijn bruid en wenst haar wederom welterusten. 
Bijna valt ze in slaap, maar dan is Kees al weer terug. Marie is stomverbaasd en zegt dat ze hem 
werkelijk een groot minnaar vindt. Waarop Kees, heel verbaasd, vraagt: “Was ik hier dan al eerder?” 
De moraal van het verhaal: “Wees niet bang om oud te worden. Alzheimer heeft zo zijn voordelen, of 
had ik dit verhaal de vorige keer al verteld?” 

 
Tot slot dan!  Twee dames van 80 jaar zitten iedere ochtend van 10 tot 12 uur in een tweedehands auto. 
Maar ze starten of rijden nooit. Na drie maanden vindt de buurman het welletjes en vraagt wat er aan de 
hand is. Met rode koontjes zegt de oudste Wies: ''We hebben vaak gehoord, dat je genaaid wordt, als je 
een tweedehands auto koopt. Nou, daar wachten we op!'' 
 
Het voorjaar zit er weer op en de zomer komt er aan, dus tot de volgende keer maar weer. 
 
Doei.................. 
 

 
Theodorus Victorianus 
Dimitri Zacharias de Mol 
 
Alias Meneer de Mol 
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Tennislessen 2015 

 
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 2015:  
- 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 
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Activiteitenkalender TVDZ 2015 

 

 
 
 

               

Datum Dag Evenement   Tijd Organ. 

            

JULI           

            

            

AUGUSTUS           

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

            

SEPTEMBER           

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

6 sep zondag Ouder/Kind toernooi Jeugd   10.00 JC 

27 sep zondag Tennis in Rosso   13,00 AC/TC 

            

OKTOBER           

11 okt. zondag Haloween toernooi Jeugd   15.00 JC 

            

NOVEMBER           

1 nov. zondag Soeptoernooi   13,00 AC/TC 

29 nov. zondag Oliebollentoernooi   13.00  AC/TC 

            

DECEMBER           

            

JANUARI            

10 jan zondag Nieuwjaarsreceptie    15.00 BEST 

 
  



27 

 

 


