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Van de voorzitter 

 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het volop zomer en 30 Graden 
Celsius. Heel toepasselijk heeft TVDZ dus ook een Zomertoernooi gepland 
op 7 juli! Maar voordat de meeste leden op vakantie gaan, graag aandacht 
voor de toernooien die nog gaan komen; deze zijn weer de moeite waard! 
Op 16 augustus is er om 8 uur ’s avonds wederom een Ahmed-
Avondtoernooi, en op 25 augustus vindt weer het onvolprezen 
Barbequetoernooi plaats, waar de voorzitter zoals altijd de BBQ verzorgt 
om de heerlijkste stukjes vlees klaar te maken voor de leden, terwijl de 
activiteitencommissie weer voor heerlijke salades zorg zal dragen. 
 
Maar dit jaar is ook een bijzonder jaar, want TVDZ bestaat 35 jaar!! 
Op 1 april 1984 werd onze vereniging namelijk officieel opgericht. In deze 
ACE is daarom een kleine foto-impressie opgenomen over een aantal 
interessante momenten uit onze clubgeschiedenis. 

 
 
 
 

Het 35 jarig verjaardagsfeestje wordt gevierd op zondag 1 september terwijl TVDZ een 
uitwisselingstoernooi met Strandvliet gaat spelen. 
Deze dag wordt extra feestelijk omdat de rock- en pop coverband N-Join! voor ons gaat optreden 
tussen de tennispartijen door! Dus zorg dat je er bij bent op dit feestje!  
 

 
Ook bestaat voor niet-leden weer de mogelijkheid om in de zomermaanden juli en augustus goedkoop 
te kunnen tennissen bij TVDZ voor slechts € 30,-. Het zomerkaartje is te koop bij de bar. Dus vertel 
het je vrienden en kennissen, want op deze manier kunnen ze op een leuke manier kennismaken met 
onze club. Ook zal TVDZ op 7 september gewoontegetrouw op de kramenmarkt van Diemen te zien 
zijn.In deze ACE wordt verder even teruggekeken op een aantal activiteiten die de laatste maanden 
hebben plaatsgevonden, zoals het Taartentoernooi, uitwisselingstoernooi met tennisvereniging 
Strandvliet etc.  Ook zullen de vaste rubrieken niet ontbreken. 
 
Een beduidend minder leuk bericht is dat Jan Ronday aangegeven heeft zich terug te trekken als 
bestuurslid (zie verderop in zijn stuk het verhaal hierachter). Het bestuur is daar bepaald niet blij mee, 
omdat Jan heeft laten zien wat er op gebied van publiciteit allemaal te realiseren valt voor TVDZ zoals: 
reclame, sponsoring, posters, flyeren, foto’s, het TVDZ spandoek, persberichten, Facebook, de TVDZ-
website en niet te vergeten de interne competitie! Jan, namens het bestuur en de leden hartelijk dank 
voor jouw tomeloze inzet! Het bestuur zou graag één (of meerdere) opvolger(s) verwelkomen als 
bestuurslid of als vrijwilliger… Wie durft de handschoen op te pakken? 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier, alvast fijne vakantie en weer tot ziens op de tennisbaan! 
 
Hans de Jong – Voorzitter 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Sportlaan 7, 1111 AC Diemen – Tel: 020-6001857 

Algemeen e-mailadres: publicrelation@tvdz.nl 
 
Bestuur 
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie)  Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester-ad-interim) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377  
- Jan Ronday (promotie, sponsoring en PR) Tel: 06-47093129 
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl 
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Janny de Boer -  Tel: (020) 6979437  
 
Activiteiten-Commissie 
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424 
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710 
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Jan Ronday 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199 
- Evert Strubbe (fotograaf) 
- Jan Ronday 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl en technischecommissie@tvdz.nl 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Wim van den Haak 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl:: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
Kas-commissie 
- Wim van den Haak 
- Tineke van der Kroon 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
 
Tennisleraar/Trainer 
- Werner Krieger,  Mobile: (06) 28956296  
  E-mail:  tennislessen@tvdz.nl 
 
Sportraad vertegenwoordiger 
- Hans de Jong 
 
Ereleden 
- Janny van Diemen-Bruin† 
- Winny Gontha-Lucardie † 
- Fred Groen 
- Yvonne Kosterman 
- Siegfried Pengel 
- Wim van den Haak 
- Jaap Reijnoudt 
 
Leden van verdienste 
- Theo Nieuwenhuizen† 
- Ton de Jonge  
- Gerard Kosterman † 
- Ed van den Broek 
- Dolly Andries† 
- Hans de Jong 
- Gerard Terwey 
- Ans van Klaveren 
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Van de Redactie 
 
 

Dit is de tweede ACE van dit jaar en hij staat boordevol nieuws. Zoveel 
zelfs dat we van één evenement alleen maar wat foto’s tonen en de 
tekst achterwege hebben gelaten, omdat er geen schrijvers gevonden 
konden worden om de tekst van een paar regels over het betreffende 
evenement op papier te zetten. Op een tweede toernooi ging het door 
omstandigheden volledig de mist in. Een van de fotografen (ikzelf) was 
niet komen opdagen (schande!) en van de andere fotografen had 
niemand apparatuur bij zich om foto’s te maken. Dat we toch foto’s van 
de overheerlijke taarten en de winnaars kunnen tonen, komt door een 
enthousiaste deelnemer, die deze foto’s heeft genomen en ze naar ons 
heeft opgestuurd om te publiceren. We zijn hem daar zeer erkentelijk 
voor. Voorts danken we Wim van Haak, die een smakelijk verslag van 
deze bijeenkomst heeft gemaakt. 

 
Spijtig is het bericht dat Jan Ronday zijn lidmaatschap van TVDZ gaat opzeggen vanwege een 
aandoening die hem bij het tennissen erg veel pijn bezorgt. Dat betekent tevens dat hij geen 
bestuurslid meer zal zijn en dat hij zijn functie ‘Sponsoring en PR’ gaat opgeven. “Had ik eindelijk eens 
een direct verantwoordelijke baas, nu ben ik hem weer kwijt“ .  
 
Erg jammer! Niet alleen vanwege die aandoening, want daar heeft Jan in zijn gewone leven gelukkig 
weinig last  van, zoals hij schrijft, maar vanwege zijn inzet voor de club. Want Jan timmerde behoorlijk 
aan de weg en was hard van plan het ledenaantal te doen toenemen. Gezien de stijging van het 
aantal leden binnen zijn bestuursperiode is hem dat ook aardig gelukt. Vermeldenswaard is ook de 
interne competitie die van hem afkomstig is. We zouden deze als dank voortaan wel ‘De Jan-Ronday-
competitie’ kunnen noemen. 
 
In dit nummer wordt verder aandacht besteed aan het vijfendertigjarig bestaan van TVDZ als 
vereniging en bevat ‘Zomaar een verhaaltje’ een indrukwekkend verslag van een nauwelijks bekende 
herdenkingsbijeenkomst op 4 mei van Keesje Brijde. Verder worden Reiziger en haar tennispartner 
Lajos op een tennistoernooi uitgenodigd om te komen eten en neemt Meneer de Mol niet alleen 
iedereen, maar ook zichzelf te grazen. Door alsmaar die restjes op te eten, neemt ook zijn omvang 
gestaag toe tot het onbetamelijke, tenzij hij zich uiteraard een beetje weet in te houden. 
 
 
Veel leesplezier. 
 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
P.s. Wilt u ook iets kwijt in de ACE? Mail naar:  aceredactie@tvdz.nl 

 
 

  



 

8 

 

 

  



 

9 

 

Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?  
Misschien kan deze regeling helpen! 

 
Participatieregeling Gemeente Diemen voor mensen in de bijstand 
 
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen: 
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks 
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten, 
muziekles etc. 
 
 

Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen: 
Bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888 
 
 
 

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds  
 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het 
Jeugdsport- en cultuurfonds! 
Jeugdsport- en cultuurfonds - Niet voor mensen in de bijstand! 
 
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds 
Voor vragen kunt u ook  dagelijks contact opnemen met  de helpdesk van 
het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.  
 
U kunt ook mailen naar: 
noord-holland@jeugdsportfonds.nl .  
 

Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden: 
www.jeugdsportfonds.nl   

 
 

Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap 

 
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun 
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, alsmede in de 
ACE en op het aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet 
geaccepteerd.  
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:  
 
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie, 
Sportlaan 7, 1111 PX te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl 
 
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum: 
1 december voor jaarleden 
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe 
contributiejaar. 
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd. 
 
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl.  
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Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden 

 
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de 
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren: 
 
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN: 
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende 
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot 
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:  
 
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.  
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.  
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.  
 
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het 
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.  
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op 
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl. 
 
 

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden 

 
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- 
en studentleden. Een kleine toelichting: 
 
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:  
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het 
jaar waarin je 19 wordt). 
 
Studenten lidmaatschap:  
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 
studentenkaart.  Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn 
geworden (dus het jaar waarin je 26 wordt).  
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 

studentenkaart meegeleverd te worden.   
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Het einde van een korte tenniservaring - Jan Ronday 

 
 

Ik ben 65 jaar en Ik speelde al meer dan 40 jaar tafeltennis, toen ik in 2015 
besloot over te stappen naar tennis. Ik werd lid van TVDZ en nam les bij Fred 
Groen. Ik was vanaf het begin reuze enthousiast over mijn nieuwe sport. 
Naast het volgen van tennislessen op de zaterdag begon ik met anderen te 
spelen en kwam al snel in de ban van de wilde-mix op dinsdagavond. Op die 
manier leerde ik meer mensen van de vereniging kennen en deed veel 
praktijkervaring op. Heel nuttig en gezellig. Ik heb ook heel veel gespeeld met 
tennismaatje Fred, die ik leerde kennen tijdens de tennislessen. 
 

Naast het tennissen vond ik het ook leuk om iets voor de club te doen in de vorm van het meedenken 
over en organiseren van activiteiten voor de leden en het verzinnen van middelen om de 
naamsbekendheid van TVDZ te vergroten. Samen met het bestuur en andere vrijwilligers van de club 
hebben wij leuke en doeltreffende acties opgezet. In 2017 ben ik bestuurslid geworden voor de functie 
Sponsoring en PR. Een aantal van die taken werd daarvoor al door Hans de Jong gedaan. En ik nam 
ook het beheer van de website en van facebook over van Hans.  
 
Begin 2018 begon ik tijdens het tennissen wat last te krijgen van mijn vingers in mijn rechterhand. Ik 
heb daar toen niet zo goed op gelet en dacht dat het vanzelf wel over zou gaan. Maar dat was niet zo. 
Ik herinner mij nog goed dat ik tijdens een dubbelpartij voor de club competitie in september 2018 
zoveel pijn kreeg dat ik moest opgeven. Door niet meer te tennissen hoopte ik dat het probleem 
minder zou worden. Toen bleek dat dit niet het geval was, ben ik in maart 2019 naar de Hand Clinic 
gegaan en daar is geconstateerd dat ik artrose heb in mijn rechterhand en vooral in mijn middelvinger. 
Een echte behandeling was er niet, behalve opereren, maar de Hand Clinic raadde dat af. Ik heb dit 
advies overgenomen en heb leren omgaan met het feit dat ik bepaalde activiteiten, zoals tennissen 
niet meer kan doen en heb dat ook geaccepteerd. 
 
Door het gebruik van mijn rechterhand aan te passen aan de omstandigheden voelde het steeds beter 
aan en in het dagelijks leven had ik inmiddels ook weinig last van de artrose aandoening. Ik had acht 
maanden niet meer gespeeld, toen ik besloot te onderzoeken of ik weer voorzichtig met tennissen kon 
beginnen. Begin juni heb ik met Fred wat ballen geslagen. Maar helaas, na een paar keer de bal terug 
geslagen te hebben, begon de pijn weer op te komen. Na 30 minuten moest ik stoppen. Mijn hoop om 
ooit weer te kunnen tennissen lijkt echt vervlogen. 
 
Ik heb een paar dagen later het bestuur laten weten, dat ik aan het einde van dit jaar mijn 
lidmaatschap opzeg en dat daarmee ook een einde komt aan mijn bestuursfunctie. Een andere optie 
zou zijn om nog lid te blijven en daarmee ook bestuurslid om door te gaan met mijn sponsor- en PR-
activiteiten. De reden waarom ik heb besloten dit niet te doen is dat de binding met TVDZ langzaam 
maar zeker aan het vervagen is.  
Omdat ik niet meer speel en daardoor weinig op de club ben raak ik het contact met de leden - en 
andersom zij met mij - kwijt. Ook vind ik het moeilijk om enthousiast en gemotiveerd te blijven als je 
zelf niet meer echt deel uit maakt van de vereniging. Ik ben van mening, dat ik mijn functie onder deze 
omstandigheden niet meer goed kan uitvoeren. 
 
De beslissing die ik heb genomen om TVDZ te verlaten valt mij zwaar. In de periode tot 2020 zal ik 
mijn werkzaamheden blijven uitvoeren en samen met het bestuur proberen om een vervanger voor mij 
te vinden. Ook zal ik voor een goede overdracht zorgen. Mocht het nodig zijn dan kan het bestuur in 
2020 altijd nog een beroep op mij doen om hen ergens mee te helpen, maar wel op de achtergrond. 
Mijn tenniservaring was helaas van korte duur, maar ik heb genoten van deze periode en van TVDZ, 
ondanks het feit dat het zo gelopen is.  
 
Ik hoop dat er onder de leden iemand is die interesse heeft om mijn functie over te nemen.  
In de volgende ACE zal daar wel meer over worden geschreven.  
 
Jan Ronday 
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Open Dag TVDZ - 31 maart 2019 

 
De zonovergoten Open Dag van TVDZ was dit jaar een groot succes! Vele 
geinteresseerden kwamen kijken en hebben zich aangemeld als lid. (meer 
dan 30 nieuwe leden!!)  
Er werden proeflessen gegeven door onze nieuwe tennisleraar Werner 
Krieger voor zowel de jeugd als volwassenen om hen kennis te laten maken 
met de tennissport. Ook kon men direct meedoen aan het openingstoernooi, 
zodat men zich kon meten met andere tennisspelers. Na de wedstrijd werd 
nog even nagenoten op het terras met een hapje en een drankje. Zo kon men 
op ongedwongen wijze kennismaken met de sfeer binnen onze club. 
 

 
 

Foto’s:  
Godfried  
van den  
Wittenboer  
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Zoals u weet drijft deze club op vrijwilligers die zich verplicht hebben als 
commissielid om gedurende bepaalde dagen in het jaar activiteiten te 
organiseren en uit te voeren ten behoeve van de vereniging. Het is een 
enthousiaste hardwerkende club mensen die zich vol overgave inzet om u 
tennisplezier te bezorgen. Zonder hun 
inzet zou u niet op onze banen kunnen 
tennissen en was het al lang volgebouwd 

met mooie herenhuizen of nog mooiere villa’s. 
 
Om haar waardering namens de leden uit te drukken biedt het 
bestuur – zelf ook volledig uit vrijwilligers bestaand – alle vrijwilligers 
een etentje aan. Dit jaar werd dat op de avond van de Open Dag 
gepland, omdat dat een groot aantal vrijwilligers goed uit kwam. Het vond plaats in Italiaanse sferen, 
zoals goed in de foto’s  van Evert tot uitdrukking komt en de sfeer onder de deelnemers nam ook 
gezellige  Italiaanse vormen aan, Qua uitbundigheid waren we nauwelijks te onderscheiden van de 
tafel met echte Italianen naast ons. Het was een heel gezellige bijeenkomst. 
 
 
Toch blij dat ik vrijwilliger ben bij TVDZ.   
 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
  

Vrijwilligersmaaltijd  na de Open Dag 
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TVDZ - Koningsspelen 12 april 2019 

 
Op 12 april werd TVDZ overspoeld door een groot aantal kinderen om een tennisclinic te volgen als 
één van de activiteiten van de koningsspelen van de basisschool de Kersenboom. 
 

De kinderen van de Kersenboom kregen eerst een koningsontbijt 
op school en vervolgens konden ze meedoen met diverse 
sportactiviteiten op het sportpark De Diemen, zoals; voetbal, 
handbal, korfbal, slagbal, een bootcamp en uiteraard ook tennis. 
 
Om 9.30u stond de eenste lichting van 18 kinderen al bij de poort 
van TVDZ om mee te doen met een tennisclinic van 45 minuten. 
Ans van Klaveren en Janny de Boer namen de kinderen onder 
hun hoede die nog nooit hadden getennist en Ecio Poljanic en 
Hans de Jong gingen aan de slag met de kinderen die al wat 
ervaring hadden opgedaan met tennis. 
 
In beide groepen werd fanatiek meegedaan met de diverse 
spelvormen, waarbij eerst werd geoefend in het aanteren van 
balgevoel. Veel kinderen bleken al aardig wat aanleg te hebben 
voor tennis en er werd dan ook al snel moeiteloos overge-
schakeld van de forehand naar de backhand. 
Na de 2e lichting was er een pauze van drie kwartier en kwamen 
achtereenvolgens lichting 3 en 4 aan bod. Er bleken zelfs 
kinderen te zijn die stiekum nog een extra tennisclinic volgden, 
omdat ze het zo leuk vonden! 

 
Om 13:30 u. waren alle kinderen vermoeid maar voldaan weer terug op school. 
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Evert Strubbe heeft mooie foto’s gemaakt van het lentetoernooi. Hierbij een bloemlezing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto’s  van het Lentetoernooi 28 april 2019  
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TVDZ  Taarttoernooi  - 26 mei - 2019 

 
Op 26 mei 2019 werd dit jaarlijkse 'lekkerbekken'- toernooi met goed 
weer - ondanks Ans afwezigheid door haar lijntje met boven geregeld 
– en met veel enthousiasme door de deelnemers getennist.  
 
De indeling van de partijen werd onder strikte geheimhouding in 
elkaar 'geknutseld', zodat het iedere keer weer een verrassing was 
met wie en tegen wie je speelde.  
Aan de blijde gezichten te zien was iedereen er zeer tevreden mee.  
 
Drie rondes hielden de TVDZ-(st)ers met prachtige rally's elkaar 
bezig, terwijl ze het vuur uit hun 'sloffen' liepen.  
Na de derde ronde werd de rekenkamer in stelling gebracht.  
Na heel wat gereken en gepeins: 'Hoe moet je dit in vredesnaam 
presenteren, zodat ze het voor goede taart slikken?'  
Trouwens die taartstukken gingen erin als gesneden koek, dus de 
uitslag slikte men net zo gemakkelijk door.  

 
Na de taartenbaksters Karin en Marga in een goed blaadje te hebben gezet, kregen ze als dank 
blaadjes, die ze aan konden steken.  
Ook Frans kreeg voor het maken van zijn prachtige uitnodigingsbord een kaarsje. 

 
Piet werd hartelijk bedankt als aardigste 
tennisser, omdat hij de meeste games had 
weggegeven, met als aanmoedigingsprijs: 
een kaarsje voor als hij wakker zou schrikken 
uit een slechte tennisdroom, zodat hij dat dan 
kon aansteken.  
Dat kunnen we niet van de winnaars zeggen, 
want die hielden de meeste punten voor 
zichzelf.  
 

De plaatsen werden op de volgende manier bij elkaar geslagen:  
De winnaars van de plaatsen 3,4 en 5 hadden evenveel punten,  
nl. 2x gewonnen, dus 4 punten, zodat het verschil in games de volgorde uitmaakte:  
de derde plaats was voor Hans, hij had 5 games meer gewonnen dan verloren,  
de vierde plaats was voor Fred, hij had er 2 meer, de vijfde plaats was voor Evert, hij had evenveel 
gewonnen als verloren. Zij wonnen een cactuskaarsje.  
De winnaars van de plaatsen 1 en 2 hadden 3x gewonnen, dus 6 punten, maar nummer 1,  Ecio, had 
15 games meer gescoord en nummer 2, Karin, had 7 games meer.  
Zij won een deco-pot met groene theelichtjes en Ecio won 3 tennisbalkaarsen, die hij kan aansteken 
als het licht uitvalt.  

 
De taarten gingen schoon op. Dit zegt voldoende over hoe 
lekker ze waren.  
En Gerard had weer heel wat bordjes en vorkjes af te 
wassen. Dank daar voor!!  
 
Rond 5 uur waren de meeste spelers moe en tevreden 
weer naar huis vertrokken.  
 
 
 
 

 
Wedstrijdleider en verslaglegger: Wim van den Haak 
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Taarten toernooi – 26 mei - vervolg 

 
De uitgebreide prijsuitreiking door de onvolprezen toernooileider Wim van den Haak: 
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Uitwisselingstoernooi Strandvliet – TVDZ – 9 juni 
 
 

Op 9 juni was TVDZ wederom te gast bij Tennisvereniging 
Strandvliet. Er werd die dag weer hard geknokt voor de 
punten, maar de leden van TVDZ hadden voor de zoveelste 
maal erg veel last van de ondergrond gravel. De ballen 
stuiterden vele malen hoger dan ze gewend waren. Ondanks 
dat er hard gestreden werd, waren de resultaten niet om over 
naar huis te schrijven. Maar de lunch was weer prima 
verzorgd, dus daarover was geen klagen. Het voornemen is 
nu om op de returnwedstrijd op zondag 1 sept, - tijdens het 35 
jarig bestaansfeestje - de beker terug te halen naar TVDZ. 
Dus geef je op! 
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TVDZ 35 jaar – Een Fotoimpressie 
 
 
Een kleine greep uit het oude fotoalbum van TVDZ van de afgelopen 35 jaar. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
1. Linksboven:  De oprichtingsvergadering in 1984 
2. Rechtsboven:  De TVDZ banen in 1986 
3. Linksmidden:  De verhuizing van het clubgebouw in 1989 
4. Rechtsmidden:  Toernooi met verkleedpartijen 
5. Linksonder: Een lollige boel bij het Survivorsveld in 1987 
6. Rechtsonder: Opening van het nieuwe clubgebouw in1994 door Burgemeester de Hon 
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De traktatie 

 
 
Kip Tandori 
Surinaamse taarten 
Marokkaanse  
of Turkse soep 
Gebakken vissekoppen .  .  .  Een beetje onthutst keek ik om mij heen. 
 
Harde stemmen van klanten, schel of brommend, geduw van lichamen bij de dubbele rij kramen, en 
daar overheen een dreunende beat – het was dat ik honger had, anders was ik hard weggelopen. 
 
Het was aan het eind van de derde dag van het toernooi, waarover ik het de vorige keer had. 
Iedereen was moe. Iedereen was uitgelaten, want met een drankje in de hand keek je terug op een 
paar welbestede dagen. 
 
Lajos was de held van het tennisveld. Met zijn knappe gezicht had hij elke dag zijn charmes als een 
groot visnet rond geworpen, en daarmee veel dames gevangen die dan meer met hem lachten dan 
met hem vochten om punten. Zo had hij ons naar de nummer 1 positie gespeeld. Dat had eigenlijk niet 
gemogen. We waren niet aangenomen om het hele toernooi te winnen, maar om een plezierige 
aanvulling te zijn. 
Ik zat wat aan de zijkant van het  terras  en grinnikte inwendig. Hij scheen zo te genieten van alle 
aandacht, zo kende ik hem eigenlijk niet. Hij was niet ijdel.  
 
Toen hij even later naast me kwam zitten, zuchtte hij tevreden. 
“Ik heb het gedaan gekregen”, zei hij. 
“Wat dan?”, vroeg ik, verwachtend dat hij een date had afgesproken. “Gaan we zo eens opstappen?” 
“Zeker niet!”, klonk het triomfantelijk, “Ze nemen ons mee uit eten.” 
Aha, dat was een meevaller. Dat namen we graag aan. 
 
We reden met zijn allen naar “World of Food”. 
Ik was er nog nooit geweest, maar toen ik er binnenstapte wist ik al dat ik er niet vaak zou komen. 
Mij te druk en te lawaaiig.  
 
Maar – avontuurlijk als ik ben –bekeek ik alle menu’s die getoond werden. Ik liep eens naar links langs 
de kramen en eens naar rechts, en kwam Lajos tegen, die eens naar links liep en naar rechts. We 
konden niet kiezen tussen de exotische aanbiedingen in de verschillende tentjes en zaten uiteindelijk 
naast elkaar aan een tafeltje met een bord nasi rames. 
Met een gebakken ei. En een goed glas bier erbij. 
En spraken naderhand een zeer gemeend bedankje uit voor die traktatie. 
 
 
Reiziger. 2019. 
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Zomaar een verhaaltje – nr. 29 - Herdenking Keesje Brijde 

 
 
In 2018 las mijn echtgenote Marijke in de krant, dat er bij het monumentje ter 
nagedachtenis aan mijn oom Keesje Brijde op 4 mei ook een herdenking 
gehouden werd. Ik was daarover voorheen nooit geïnformeerd. Gebeld met 
het Stadsdeel vertelde de organisator mij, dat wij er uiterlijk 18.30 uur 
moesten zijn, daar de straat afgezet zou worden voor autoverkeer.  
 
Officieel staat het monumentje aan de Panamakade op het schiereiland 
Sporenburg, terwijl ik altijd gedacht had, dat het op de kop van het Java-
eiland stond. Wij er dus heen en ik kon er gewoon parkeren. Niemand 
aanwezig. Tegen 8 uur zag ik echter twee mannen lopen, waarna wij de auto 
uitgingen om een kijkje te nemen.  
 

Om de hoek van de straat vielen wij echter van de 
ene verbazing in de andere. Er stonden banken en 
stoelen, er waren honderden mensen aanwezig en 
er was een koffiebar van de Gemeente om iedereen 
van gratis koffie en thee te voorzien, of limonade 
(voor de kinderen)..   
De herdenking was alleszins memorabel, omdat er 
muziek en zang viel te beluisteren en kinderen uit 
groep 8 hun eigen gedicht over de oorlog of Keesje 
voorlazen. Voor mij was dit inderdaad enorm 
indrukwekkend! Na afloop kwam men er achter, dat 
ik familie van Keesje was, waarna ik werd gevraagd 
om bij de herdenking op 4 mei 2019 mijn verhaal 
over de oorlog en Keesje te vertellen.  

 
Dit verhaal heb ik direct daarna in grote lijnen opgesteld, gedurende het jaar nu en dan wat veranderd 
en er soms iets aan  toegevoegd. Precies zo heb ik mijn verhaal verteld en er werd in doodse stilte 
naar geluisterd. Ik werd werkelijk overdonderd door de vele mensen, die daarna naar mij toekwamen 
om mij met tranen in de ogen de hand te schudden.  
Ook kwamen er ouders met kinderen, die daarna met mij op de foto wilden. Erg aandoenlijk allemaal 
en uiteraard heb ik zelf ook een traan moeten laten. Volgens de gemeenteschatting waren er tussen 
de 800 en 1000 mensen! 
 

Er waren bij deze bijeenkomst ook 
een aantal neven en nichten, 
waaronder ook Kees Brijde, mijn 
neef, die naar zijn overleden oom is 
genoemd.  
 
Alle gedichten en toespraken komen 
(binnenkort) op de website: 
www.herdenkingkeesjebrijde.nl  
 
 
 

 
Het monumentje staat nu op het Keesje Brijdeplantsoen, mocht u 
het ook eens willen bezichtigen. 
 
Loek Biesbrouck 
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TVDZ in het Nieuws – 1 
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TVDZ in het Nieuws – 2 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
Springkussen bij TVDZ? 

Soms kun je bij TVDZ ook op een andere manier uit je dak gaan… 
op een springkussen!  Maar dan helaas alléén voor de jeugd… 
 

 
TVDZ Status Aparte? 
Dat TVDZ een heel bijzondere tennisclub is,  
is algemeen bekend, maar waarom deze 
aanpassing nu is aangebracht? 
 

 
Takkenzooi bij TVDZ 

De stormen met 
code geel en 
oranje in juni 
hebben hun 
sporen 
nagelaten op het 
tennispark.  
Gelukkig kwam 
de gemeente 
Diemen helpen 
met het 
opruimen van de 
takkenzooi! 

 
Nieuwe CV-ketel TVDZ    Lekkage dak gerepareerd 
 

In de afgelopen tijd is de CV ketel van TVDZ 
vervangen voor een HR-ketel van Intergas. 
De oude ketel stond vorig jaar al op 
instorten maar heeft het gelukkig nog 
volgehouden totdat het wat warmer weer 
werd. 
 
Ook heeft een dakreparatie aan de 
pijpdoorvoer van de afzuiging van de 
keuken plaatsgevonden. Het water lekte 
tijdens stormachtig weer opeens in de hete 
frituurpan, terwijl er bitterballen werden 
gebakken…  
 
Dat was bepaald geen veilige situatie, dus is 

er snel actie ondernomen om verder spetteren te voorkomen…. 
 
 
Geen Digitale ACE ontvangen?  

 
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van 
een E-mail adres worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de 
ledenadministratie bekend te maken.  
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing 
of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze 
benieuwd naar. Graag mailen naar: Ledenadministratie@tvdz.nl 
 

 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . .   juni 2019 

. 

Wat een zalige rust was het op de 1e Pinksterdag, toen de jaarlijkse 
ontmoeting bij Strandvliet gespeeld werd. Door vele afzeggingen met 
Pinksteren heeft Strandvliet gewonnen met ca. 145 punten voor en 
TVDZ ca. 75 punten. Enfin, volgende keer beter. 

Nu had ik eindelijk eens tijd om in alle rust een wormpje te 
verschalken. Nou ja wormpje? Ik kwam zowaar een ontzettend zware 
regenpier tegen en daar die niet snel kon weglopen werd die vette hap 
door mij lekker opgepeuzeld, want de spelers van de tennisclub 
hadden niks voor mij achtergelaten! 

Dan moet ik toch nog even verhalen, dat ene Astrid het clubje is komen versterken. Deze aardige 
meid kan rake meppen uitdelen. Maar om nog wat meer lucht te krijgen, zal zij toch het roken moeten 
opgeven. Afijn, misschien lukt het haar nog wel eens.  

Ook zag ik ene Harry op de baan knallen, maar die schijnt een fietstochtje te gaan maken van dinsdag 
tot woensdag. Ook niet leuk toch: als je er bent, moet je alweer terug! Zijn tegenstander was ene 
Achmed die tegenwoordig zijn eigen toernooitjes gaat houden. Nog effe, en we hebben een Janny, 
Willem of Toon toernooi en kan er iedere avond gespeeld worden. 

 

Nou tot slot nog maar even wat opmerkingen: Zegt een leraar op school tegen een leerling: 

A. “Toon, wat is de formule voor water?” Zegt Toon: “H I J K L M N O.” 

    Zegt de leraar: “Waar heb jij het over?” Zegt Toon: “Nou gisteren zei u nog, het is van H tot O!” 

B, “Fred, vertel mij nou eens eerlijk. Bid jij voor het eten?” Zegt Fred: “Nee meester, dat is niet nodig. 
Mijn moeder kan goed koken!” 

C. “Ineke, jouw opstel over ''Mijn Hond"" is exact hetzelfde als dat van je zuster! Heb jij het 
overgeschreven?” Zegt Ineke: “Nee meneer, het is dezelfde hond.” 

 

Nou dat was het weer voor deze keer 

Hoi Hoi 

Theodorus Victorianus 

Dimitri Zacharias de Mol 

(alias Meneer de Mol 
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TVDZ – Tennislessen – Nieuwe trainer 

TVDZ biedt aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij een 
professionele leraar, t.w. Werner Krieger. Werner Krieger is een ervaren zelfstandig werkende leraar. 
Afspraken over en betalingen van tennislessen hebben betrekking op een overeenkomst tussen het 
TVDZ-lid en de tennisleraar.  
Op deze pagina vindt u nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, het telefoonnummer etc. 

LESDAGEN 
Woensdag, vrijdag en zaterdag 
 
Lestijden Jeugd:    Lestijden Senioren:    
  
Woensdag: 15.00u. tot 18.00u.   Woensdag: 18.00u. tot 21.00u. 
Vrijdag:  16.00u. tot 18.00u.   Vrijdag:  18.00u. tot 21.00u.  
      Zaterdag: 09.00u. tot 15.00u. 
PRIJZEN:  

   Privéles 30 minuten € 25,- 

   Privéles van 60 minuten € 50,- 

   Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 125,-) 

   Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 85,-) 
 
LESVOORWAARDEN 
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist. 
- Voor de 1e les dient een aanmeldingsformulier lidmaatschap TVDZ met pasfoto te zijn 
ingeleverd 
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie 
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan aan de trainer (niet aan TVDZ) 
- Een lesuur duurt 50 minuten; 
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.  
- De afzeggers hebben geen recht op het inhalen of een vergoeding van de gemiste les. 
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden, of de conditie van de baan, wordt de eerste les      
niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen; 
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet. 
 
INSCHRIJVEN 
Voor Tennislessen aanmelden bij voorkeur via e-mail: tennislessen@tvdz.nl. 
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of zijn te downloaden van de 
TVDZ website: https://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html 
 
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, of opsturen per email naar: 
tennislessen@tvdz.nl waarna een check plaatsvindt met ledenadministratie of de betreffende 
aanmelder lid is van TVDZ.  Men dient voorkeursdagen voor de les in te vullen. Op basis van die 
voorkeur worden de groepen dan samengesteld door de trainer. Na aanmelding neemt de trainer 
contact met u op. 
 

Uw tennisleraar: 

Werner Krieger,   

Meerkoet 195, 1113 EA, Diemen - Tel: 06-28956296  

E-mail: tennislessen@tvdz.nl 
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Activiteitenkalender 2019 

 
 

 
 
 

Activiteitenkalender 2019

Datum Dag Evenement Tijd Organ.

JULI

7 juli zondag Zomertoernooi 13.00 AC/TC

AUGUSTUS

16 aug vrijdag Ahmet Avondtoernooi III 20.00 AY

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

SEPTEMBER

1 sep zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (Thuis) 11.00 AC/TC

1 sep zondag Viering 35 jaar TVDZ + Live band N-Join! 13.00 BESTUUR

7 sept zaterdag TVDZ op de Kramenmarkt Diemerfestijn 10.00 BESTUUR

27 sept vrijdag Ahmet Avondtoernooi IV 20.00 AY

OKTOBER

13 okt. zondag Tennistoernooi Taart 13.00 TC

25 okt. vrijdag Ahmet Avondtoernooi V 20.00 AY

NOVEMBER

24 nov. zondag Oliebollentoernooi 13.00 AC/TC

DECEMBER

JANUARI 

5 jan zondag Nieuwjaarsreceptie 15.00 BESTUUR


