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Van de Voorzitter  
 
 

2021 begint gelukkig weer een beetje “normaal” te 
worden. De laatste tijd al vaak gehoord: “van harte 
gevaccineerd!” Mijn eerste prik zit er al een tijdje 
in en mijn 2e prik gelukkig binnenkort!  
 
Al vele (wat oudere) TVDZ-leden hebben ook al 
een COVID-19 vaccin in de arm gekregen, en 
voelen zich nu iets geruster als ze gaan tennissen. 
Het neemt niet weg dat we ons nog even moeten 
houden aan de bekende voorschriften en corona-
adviezen.  
 

Dit jaar heeft TVDZ er weer veel nieuwe leden bijgekregen, voor deze nieuwelingen is in deze ACE nog 
aandacht besteed aan onze parkregels en gedragsregels. 
 
Ik las zojuist dat de regering denkt al op kort termijn nieuwe versoepelingen door te voeren, waardoor het 
weer mogelijk wordt om tenniswedstrijden te gaan houden. De toernooicommissie en de 
activiteitencommissie is daarom gevraagd om weer een paar leuke toernooien te verzinnen, ongetwijfeld 
weer met een hapje en een drankje, dus zie verder op in deze ACE. 
De eerste activiteit die al gepland staat op 9 juli is het lesserstoernooi van de tennisleraar Willem Hornikx, 
het volgende is het BBQ-toernooi op 29 augustus. Ik heb tevens een optreden van een live band 
“Goosebumps” kunnen regelen op die dag, waarbij ik ook zelf weer eens mijn gitaar ter hand kan nemen. 
 
Vanaf maandag 21 juni gaat het sportpark op de schop voor de aanleg van de hockeybanen, handbal- 
beachvolleybal en voetbalveld. Dat geeft tot eind september helaas wat overlast, zie verderop het artikel 
hierover in deze ACE. 
 
De afgelopen maand is er behoorlijk hard gewerkt aan het opknappen van ons tennispark met de 
NLDoet-dag. De hele dag zijn deze vrijwilligers in touw geweest om allerlei klussen uit te voeren. Ruim 4 
mensen zijn o.a. bezig geweest met het schoonmaken en schoonspuiten van het tennisdoek van de 
topslager Piepenbrock. Deze is inmiddels weer als nieuw! Ook zijn enkele obstakels als opstaande tegels 
verwijderd door de tegels opnieuw te bestraten. Het slot en deurkruk van baan 5 is ook hersteld. Ook is 
door weer andere vrijwilligers naderhand het slot van ons clubgebouw vervangen voor een nieuw 
exemplaar. De deur sluit nu weer goed. 
 
In dit nummer vind u ook nog een artikel over de ontwikkelingen van ons clubblad ACE door de jaren 
heen met nog oude kaften/omslagen.  

Op 9 juni is een prijs uitgereikt voor de sportchallenge die de gemeente 
Diemen had uitgeschreven, zie foto. Het sportinitiatief die de prijs 
gewonnen heeft is een initiatief van Roderik Groot en Tom Overtoom. Zij 
willen aan het eind van de zomervakantie op de dagen maandag 16 t/m 
woensdag 18 augustus de jeugd van de basisschool (leeftijd 6 tot 12 
jaar) meer laten bewegen en laten kennismaken met diverse sporten op 
het sportpark de Diemen.  

Gestreefd wordt om deze kinderen meer te laten bewegen en lid te laten 
worden van een sportvereniging. Wij hopen daar ook nog een bijdrage 
aan te kunnen leveren. 

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

 

 
Normaal gesproken staat hier een verhaal van Godfried, maar deze keer 
komt zijn bijdrage “van de redactie” helaas te vervallen wegens ziekte van 
Godfried van den Wittenboer die een operatie moest ondergaan. 
 
De vooruitziende blik van Godfried leverde al een kant en klare ACE op 
waar alleen “nog maar” de redactionele artikelen in geplakt behoefde te 
worden. Handig Hoor! Waarvoor dank! 
De redactie wenst Godfried beterschap en hopen op een spoedig herstel en 
weerzien op de tennisbaan! 
 
Namens de redactie – Hans de Jong 
 
 

Verbouwing Sportpark De Diemen 

Vanaf maandag 21 juni start de aannemer Van Wijlen B.V. met de voorbereidende werkzaamheden bij de 
sportvelden op sportpark de Diem. Op het sportpark worden twee hockeyvelden, een handbalveld, een 
voetbalveld en een beachvolleybalveld aangelegd.  De parkeerplaats blijft bereikbaar en blijft 
functioneren zoals nu. Bij de parkeerplaats zullen er vanaf die dag wel een aantal zaken veranderen.  

De toegang tot TVDZ blijft gewaarborgd. In de bijlage is op de kaart aangegeven hoe de parkeerplaats 
eruit komt te zien tijdens de werkzaamheden, met de toegang tot jullie vereniging specifiek aangegeven 
op de kaart. Het achterste gedeelte bij de honkbalvelden wordt ingericht als depot/bouwplaats. Er 
verdwijnen hierdoor circa 40 parkeerplekken, er blijven wel genoeg parkeerplaatsen beschikbaar. Er 
wordt een doorsteek gecreëerd zodat de rijrichting hetzelfde blijft. Het verzoek aan de leden is om bij 
voorkeur per fiets, brommer/scooter of OV te komen. De werkzaamheden duren van 21 juni tot eind 
september. Gemeente Diemen 
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Parkreglement TVDZ 

 
Aangezien er dit jaar veel nieuwe leden zijn bijgekomen publiceren wij ons parkreglement nog eens een 
keer, zodat elk lid weer helemaal op de hoogte is over de gedragsregels bij TVDZ. 
 
            PARKREGLEMENT TVDZ 
 
Aansprakelijkheid  
 

- De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies en / of ontvreemding en / of beschadiging van 
eigendommen van leden of andere bezoekers die zich op het park bevinden.  

- De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen of lichamelijk letsel van / of veroorzaakt 
door leden of bezoekers die zich op het park bevinden. 

 
De Banen 
 
1. Alleen leden van TVDZ en introducés hebben toegang tot de banen. Iedereen is verplicht, voor het 

betreden van het speelveld zijn of haar geldige lidmaatschapskaart op het daarvoor bestemde bord te 
hangen. Indien niet met een geldige lidmaatschapskaart op een baan gespeeld wordt, dient men de 
baan te huren c.q. te verlaten. 

 
2. De banen zijn van 1 april tot 1 oktober geopend op: maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 22.30 

uur, en vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag en zondag van 9.00uur tot 18.00 uur mits de 
weersomstandigheden dit toelaten. ('s avonds verlicht). 

 
3. De banen zijn van 1 oktober tot 01 april geopend op: maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 

22.30 uur, en vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur 
mits de weersomstandigheden dit toelaten. ('s avonds verlicht). 

 
4. Om te kunnen spelen op de tennisbanen, is het dragen van sportkleding verplicht. Tevens mogen 

alleen die schoenen gedragen worden, die door de sportvakhandel “tennisschoenen” worden 
genoemd. 

 
5. Alleen leden die op het tennispark aanwezig zijn en daar aanwezig blijven, kunnen afhangen. Men 

kan geen baan reserveren voor leden die op dat moment niet aanwezig zijn. 
Slechts afhangen door het gelijktijdig plaatsen van de lidmaatschapspasjes (bij enkelspel 2 en bij 
dubbelspel 4) van de ook daadwerkelijk aan dat spel deelnemende leden is geldig. 
Het afhangen met drie lidmaatschapspasjes is ook toegestaan; de maximale speeltijd is dan 30 
minuten. Het later bijplaatsen van het vierde pasje levert geen extra speeltijd op. 

 
6. Een lid heeft recht op spelen op de banen en deelname aan toernooien op de tijden, waarop de 

vereniging geopend is. 
 

7. Een daglid heeft het recht op spelen op de banen en deelname aan toernooien voorzover deze op 
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur (van 01 oktober tot 01 april tussen 09.30 en 17.00 uur) 
worden gehouden.  

 
8. Een jeugdlid (<18) heeft het recht op spelen op de banen en deelname aan jeugdtoernooien 

voorzover deze op maandag t/m zondag tussen 09.00 en 19.00 uur(van 01 oktober tot 01 april tussen 
09.30 en 17.00 uur) worden gehouden. 

 
9. Tijdens het spelen is het niet toegestaan de pasjes te verzetten voor de volgende speelperiode. 

Indien voor de betreffende baan niet aansluitend door andere leden is afgehangen, mag men 
doorspelen, totdat er andere leden komen. 
Het is niet toegestaan om, als men op de ene baan gespeeld heeft, onmiddellijk af te hangen op een 
andere baan, waar nog gespeeld wordt, maar waar nog niet aansluitend is afgehangen. In dit geval 
moet er 15 minuten worden gewacht. 
 

10. Speeltijd voor een enkelspel is 30 minuten. Speeltijd voor een dubbelspel is 45 minuten. 
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11. De tijd van de baanklok is bepalend.  
 
12. Banen die gereserveerd zijn voor toernooien, interne competitie, verhuur e.d. kunnen nooit door 

individuele leden worden afgehangen. De reservering van de banen zal zo tijdig mogelijk bekend 
worden gemaakt. 
Tijdens de toernooien en verhuur staat, indien gewenst, maximaal één baan ter beschikking voor vrij 
spelen. Op deze baan kan gespeeld worden volgens de speeltijd zoals bij punt 10 genoemd. 
Zijn er op een bepaald moment geen leden die gebruik willen maken van de vrije baan, dan kan deze 
baan eveneens ingezet worden voor de toernooien.  

 
13. Op dinsdagavond zijn alle banen vanaf 19.00-23.00 uur gereserveerd voor de wilde-mix. Op deze 

avond kan er dus ook geen interne competitie gespeeld worden.  
 
Introducé 
 
14. Voor de introducé gelden dezelfde plichten als voor de leden. Introducés betalen per dagdeel 

(ochtend of middag) een bedrag van € 10,00 (senior >18) en jeugdleden(<18) €  5.00.  
 
Gedragsregels 
 
15. Voor het betreden van de baan is men verplicht gebruik te maken van de bij die baan behorende 

ingang.  
 
16. Wanneer een bal op een andere baan komt, maakt U de spelers van die baan daarop attent door "bal 

over" te roepen. De spelers van die baan zullen de bal retourneren. 
  

17. Na het spelen dient de baan netjes te worden achtergelaten, dus geen lege flesjes of ballenkokers of 
andere rommel achterlaten. Er staan buiten de baan prullenbakken. 

 
18. Ongeoorloofd zijn alle gedragingen en handelingen die naar het oordeel van het bestuur of de 

kantinemedewerker in strijd zijn met de goede orde, zoals: 

• Hinderlijk en onbehoorlijk gedrag 

• Het tennissen buiten oefenkooi of banen 

• Het vertrappen of beschadigen van planten, afrastering en meubilair 

• Het springen en stappen over de tennisnetten. 

• Het weggooien van afval, peuken etc. anders dan in de daarvoor geplaatste afvalbakken. 

• Het roken op de tennisbanen / Glaswerk op de banen. 
 
19. Bij bepaalde weersomstandigheden (regen) kan er niet op de banen worden gespeeld. De daartoe 

gemachtigde personen zijn bevoegd spelers/speelsters van de banen te weren. 
 
20. Het droog- of sneeuwvrij maken van de banen mag alleen gebeuren door de parkbeheerder of na 

toestemming van het bestuur.  
 
21. De daarvoor aangewezen personen moeten in de gelegenheid worden gesteld tijdens een 

speelperiode de banen te onderhouden, reinigen en/of te herstellen. Men is verplicht elke op het 
tennispark aangerichte of geconstateerde schade te melden bij de kantinemedewerker of bestuurslid. 

 
22. Het gebruik van mobiele telefoons op de banen is niet toegestaan. Het gebruik van mobiele telefoons 

rond de banen dient zodanig plaats te vinden dat de spelers hiervan geen hinder ondervinden. 
 
23. Het bestuur behoudt zich het recht voor leden die zich niet aan het parkreglement houden:  

- te waarschuwen, te verwijderen van het park, te royeren als lid. 
 
24. De vereniging is gehouden aan de bepalingen van de Drank- en Horecawet. 
 
25. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, de kantinemedewerker of het 

dienstdoende bestuurslid. Deze aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd. 
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

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

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

Bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888 
 

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

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag 
van € 225,- per jaar (voor sport) en € 300,- per jaar (voor cultuur) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, € 300,- 
per jaar (voor sport en cultuur) voor kinderen van 4 tot 11 jaar en € 420,- per jaar (voor sport en cultuur) 
voor kinderen van 12 tot 17 jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van dit bedrag, 
dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) attributen te vergoeden. 
 
Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden: 
www.jeugdsportfonds.nl   
 

Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap 

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

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

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden 

 
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- en 
studentleden. Een kleine toelichting: 
 
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:  
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het 
jaar waarin je 19 wordt). 
 
Studenten lidmaatschap:  
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 
studentenkaart.  Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn geworden 
(dus het jaar waarin je 26 wordt).  
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 
studentenkaart meegeleverd te worden. 
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Het was weer een drukte van jewelste op de NLDOET-Dag. Ruim 20 leden (en 2 niet leden) hadden zich 
aangemeld om weer allerlei klussen op het tennispark van TVDZ uit te voeren.  

Er werden talloze klussen uitgevoerd zoals:  

Ramen lappen, vloer dweilen, keuken soppen, dak schoonmaken van rommel, snoeien onkruid 
achterzijde en zijkant clubhuis, gaas vastzetten, netten spannen en op hoogte brengen, opruimen oude 
scheidsrechterstoelen en andere troep en afvoeren naar gemeentewerf, snoeien van takken van onze 
verguisde 2 troepjesbomen, tegels bij rand clubhuis lichten en opvullen met ophoogzand, schoonmaken 
van het houtwerk clubhuis met verfhechtreiniger muren,  onkruid wieden onder heg (gras) en oefenkooi, 
terrasstoelen schoonspuiten, en last but not least het schoonspuiten van de tennisdoeken, tuinwerk + 
bloembakken verzorgen, slot baandeur 5 gerepareerd. 

Rond lunchtijd was de activiteitencommissie bestaande uit Rita van Leeuwen, Mylene Smits en Gerard 
Terweij present voor het serveren van een uitgebreide lunch inclusief een kop heerlijke courgettesoep. 

Wij danken iedereen hartelijk die weer heeft bijgedragen aan deze nuttige dag voor TVDZ. 

Hieronder een uitgebreid fotoverslag. Hans de Jong / Janny de Boer 

 

 

 

  

NL-Doet – vrijdag 28 mei 2021 
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NL- Doet  - vrijdag  28 mei 2021 - vervolg 
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     Diemerplein 40-42 – (020)7230503 

 

                            

   Boxspring DESIRE Vlakke uitvoering Vanaf €1.599,- Elektrisch verstelbaar vanaf €2.399,- 

  



19 

 

 

Het Clubblad TVDZ – ACE door de jaren heen 1984 tot nu 

 
Sinds de oprichting van TVDZ verschijnt ons clubblad 4x per jaar, De eerste versies van de ACE werden 
nog op een vrij primitieve manier vormgegeven in zwart-wit. Het enige wat in kleur was, was de kaft. De 
productie van deze eerste 20 jaar ACE’s was een nogal bewerkeiijk proces. De teksten werden 
doorgaans handgeschreven aangeleverd, door meerdere redactieleden gecontroleerd op spel- en 
taalfouten en vervolgens geredigeerd en vervolgens getypt.  
 
De opmaak van de plaatjes was helemaal handwerk met knippen en plakken. De teksten werden getypt 
en geplakt aangeleverd bij de drukker. De advertenties werden veelal door de drukker opgemaakt of door 
de adverteerder zelf in drukvorm aangeleverd. De kaften werden in eerste instantie na bedrukking los 
aangeleverd, net als de tekstuele pagina’s. Alle pagina’s werden (met de hand!!) geraapt en tot een 
boekje samengesteld en vervolgens in het losse kaftje geniet. In de eerste jaren werden de adressen van 
de leden met de hand op etiketten geschereven en als een plakbandje om de rand van het kaftje geplakt. 
Later werden de adressen van de leden in een computer van een van de redactieleden ingebracht en op 
losse etiketvellen afgedrukt en om het kaftje geplakt.  
 
De bezorging van de ACE was een verhaal apart. In de jaren tachtig en negentig werden de ACE’s in 
Diemen rondgebracht door enkele redactieleden en soms ook door de kinderen van enkele leden, die 
daar dan een centje mee konden verdienen of een chocoladereep. Het rondbrengen van de ACE in 
Diemen spaarde een hoop geld uit, want de oplage was in die tijd ca. 800 stuks!  
De ACE’s die buiten de gemeente Diemen moesten worden bezorgd gingen per bulkpost via de PTT. 
Hiertoe moesten de adressen handmatig worden gesorteerd op volgorde van postcode, alvorens ze 
konden worden aangeleverd bij de PTT.  
 
Sinds het jaar 2000 wordt de ACE opgemaakt in de computer, de eerste jaren met Wordtperfect, 
naderhand in het programma Word. Dat bied ook de mogelijkheid op foto’s op eenvoudige wijze op te 
nemen in de teksten. Deze electronische kopij werd dan aangeleverd bij de drukker die er dan nog allerlei 
trucs moest uithalen om dat in de grafische programmatuur te verwerken.De ACE zelf werd nog gedrukt 
door de drukker en automatisch geraapt en samengesteld en geniet. Vanaf 2005 is toen besloten om de 
ACE niet meer te drukken en te versturen per post, maar om deze electronisch te verzenden per e-mail 
naar de leden, want dat scheelde veel druk- en portokosten.  
Vanaf 2006 zijn alle uitgaven van de ACE te downloaden vis onze website TVDZ.NL. 
Sindsdien is de ACE volelectronisch vervaardigd en als PDF-bestand verspreid naar de leden.  
Voor de leden die niet beschikken over e-mail is er in het clubhuis nog steeds een papieren versie 
aanwezig als inkijkexemplaar. 
 

  
 
Vervolg volgende pagina. 
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Clubblad TVDZ – ACE door de jaren heen 1984 tot nu - vervolg 

 

Het uiterlijk van de ACE is in de jaren ook vaak aangepast aan de mode van de tijd.  

Hieronder alle verschijningsvormen van de ACE door de jaren heen. 1985 en 1986. 

 

 

 

 
 

In 1986 en 1988 werd de layout van het blad wederom aangepast, de in 1988 

geïntroduceerde 2 kleuren versie heeft het vrij lang volgehouden tot begin jaren 2000. 
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Clubblad ACE door de jaren heen 1984 tot nu – vervolg 2 

 

Sinds 2000 ziet het clubblad er als volgt uit: 2000 en 2006 

 

  

 
 
Na een aantal jaren is in 2018 de layout aangepast in de onderstaande vorm: 

 
 
Dit artikel is mede te danken aan Loek Biesbrouck die 
een aantal oude ACE’s door alle jaren heen heeft 
bewaard en heeft aangeleverd aan de redactie. 
 
Hans de Jong 
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Zomaar een verhaaltje – nr. 37 – 

 
Mijn vader speelde al in het begin van de oorlog bij A.S.V Amstel en als 10 jarige mocht ik ook gaan 
voetballen.  
Op 29 september 1945 kreeg mijn vader een Ere Diploma van de voetbalvereniging A.S.V Amstel. (zie 
foto).  

 
De velden lagen destijds aan de 
Schagerlaan, vlak bij het Amstelstation. 
De velden waren omgeven door sloten en 
de bal lag dus regelmatig in het water. 
Die ballen werden er dan uitgevist met 
een lange stok met aan het eind een 
grote ring en…. de ballen werden 
zwaarder en zwaarder. 
 
Na afloop van de wedstrijd mochten we 
douchen. Je moet daarbij bedenken, dat 
op het dak van de kleedruimte een grote 
ton stond, die telkens met slootwater 
gevuld werd! Nu niet meer te geloven, In 
de kleedkamers zelf waren ijzeren bakken 
waar je je handen kon wassen. 
 

 
Als 18-jarige ging ik bij de senioren spelen en ik had kennelijk wat talent, zodat ik op een bepaald 
moment in het 1e elftal speelde. In meende zelfs nog een keer samen met Wim Suurbier, die later bij Ajax 
ging voetballen.  
Mijn diensttijd bij de Marine was van juni 1956 t/m maar 1958. In dat jaar werd ik 21 jaar en had ik net de 
judosport gevonden. 
 
In het volgende voetbalseizoen werd opgemerkt dat ik nooit op de training op woensdagavond kwam.  
Ik kreeg toen een ultimatum: als je niet op de training komt, ga je naar het 2e elftal.  
Ik merkte daarbij op  dat ik op de woensdagavond op de judotraining zat.  
Men bleek niet te vermurwen en zo ging ik nooit naar de voetbaltraining,  
Enfin, dat is zo enkele jaren doorgegaan en ging van het 2e naar het 3e en van het 3e naar het 4e. Verder 
kon niet, want er waren geen lagere elftallen. 
 
Op zondagmorgen moest je al in de vroege ochtend gaan kijken of de velden goed- of afgekeurd waren 
en de lijsten daarvan hingen in de etalage van de sigarenzaak van Piet van der Graaf in de eerste 
Oosterparkstraat. Piet is later eigenaar geworden van Elsa’s Café op de Middenweg.  
 
Het voetballen in de AVB (Amsterdamse Voetbal Bond) in de lagere elftallen was geen pretje, daar ik 
herhaaldelijk blessures had. 
 
Volgehouden tot mijn 35e, toen ik als sluitstuk aan de laatste wedstrijd op een knollenveld tegen een 
boerenpartij een knieband gescheurd had. Het was welletjes geweest met voetbal.  
 
Enfin, toch bij elkaar 25 jaar gevoetbald en met de spelers leuk contact gehad.  
Maar altijd blijven judoën en nimmer meer blessures gehad. 
 
NB. A,S.V. Amstel is later gefuseerd met TIW. 
 
Loek Biesbrouck 
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TVDZ Activiteitenkalender 2021 

 

ACTIVITEITEN KALENDER 2021   
          

Datum Dag Evenement Tijd Organisatie 

          

JULI         

9 juli vrij Lesserstoernooi 18.00 Tennisleraar 

          

AUGUSTUS         

20 aug vrij Ahmet Toernooi 20.00 AY 

29 aug zond BBQ toernooi + live music Goosebumps 13.00 AC/TC 

          

SEPTEMBER         

12 sept. zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet 11.00 AC/TC 

24 sept vrij Ahmet Toernooi 20.00  AY 

          

OKTOBER         

17 okt. zondag Taarten toernooi 13.00 AC/TC Marga 

29 okt. vrij Ahmet Toernooi 20.00 AY 

          

NOVEMBER         

25 nov. zondag Oliebollentoernooi 13.00  AC/TC 

29 nov. vrij Ahmet Toernooi 20.00 AY 

          

DECEMBER         

          

JANUARI          

9 jan zondag Nieuwjaarsreceptie  15.00 BEST 

          

 

 

 
 

Laatste seizoen Hockeyjeugd bij TVDZ 

 
Als eind september 2021 de hockeyvelden van HC Diemen gereed zijn, zullen we deze nijvere jeugdige 
hocky(st)ers gaan missen op de TVDZ-banen. Dus toch nog maar een paar fotootjes hiervan…. 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
 

Bedankje Jos Rush: 

Hallo tennisvriend(inn)en, 

Hierbij wil ik de gezellige ochtendploeg bedanken voor de belangstelling en de heerlijke drankjes die ik uit 
handen van Piet en Elly mocht ontvangen. 

Ik hoop dat ik al weer op de baan heb gestaan als jullie dit lezen. 

Nogmaals hartelijk bedankt, dit doet mij goed. 

Jos Almere 

TVDZ is populair bij Google:  
 

 

Geen Digitale ACE ontvangen? 

De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het 
bezit zijn van een E-mail adres worden verzocht om het E-mail adres zo 
spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken.  
 
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging 
door verhuizing of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ 
ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar.  
Graag even mailen naar: Ledenadministratie@tvdz.nl 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
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Meneer de Mol    -   juni 2021 

 
 

 
 
Volgens mij is het gedaan met die heerlijke rust rondom mij heen. 
Weinig getik van ballen gehoord en zo. Maandenlang had het rijk 
bijna alleen onder ons clubhuis en kon ik op mijn gemak een paar 
vette wormpjes opsmikkelen. 
 
Nu zitten er af en toe weer groepjes (alcoholische) versnaperingen 
te nuttigen, die vaak de stemming verhoogde, maar ook soms 
verlaagde doordat ik een paar van die leden in uw club, ene Harry 
en ene Marcel, die aan het bekvechten waren over zoiets geks! Het 
ging over een Coronabiertje, waar je wel of niet mee ingeënt kon 
worden en ze wisten niet meer hoe lekker die was! Nou, sla mij 
maar voor mijn mollekop als je daarover ruzie moet maken. Zoals 
gebruikelijk was er ene Janny die de boel weer suste, waarna er 
verder ontspannend gebabbeld werd. 
 

Enfin, hier zijn nog wat aardige verhaaltjes: 
 
Jantje is samen met zijn vader op een paardenveiling. Hij kijkt toe als hij zijn vader ziet die met zij handen 
over de benen en borst van een paard gaat strijken. “Pappie, waarom doe je dat?” vraagt Jantje. “Omdat 
ik wil weten of het paard wat ik wil kopen gezond is!” Jantje kijkt zijn vader bezorgd aan en zegt: “Pappie, 
ik denk dat onze postbode Mammie wil kopen!” 
 
Hansje zit bij opa op schoot, die probeert met een lucifer zijn pijp aan te steken. Hansje blies de lucifer 
uit. Dit ging nog 3 keer zo, waarop Opa vroeg: “Waarom doe je dit steeds Hansje?” Hansje antwoordde: 
“Pappie heeft gezegd dat als opa de pijp uitgaat, wij een grote nieuwe TV krijgen!” 
 
Tot slot nog wat goed nieuws: het eerste landzoogdier, de mol is gesignaleerd op de Markerwadden, een 
aantal eilandjes in het Markermeer. Volgens zeggen is hij meteen ondergronds gegaan. 
Nou dat was het weer voor deze keer. 
 
Ajuus TVDZ-ers. 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias De Mol (alias Meneer de Mol) 
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TVDZ– Tennislessen 2021 – Trainer Werner Krieger 

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

LESDAGEN 
Woensdag, vrijdag en zaterdag 
 
Lestijden Jeugd:    Lestijden Senioren:      
Woensdag: 15.00u. tot 18.00u.   Woensdag: 18.00u. tot 21.00u. 
Vrijdag:  16.00u. tot 18.00u.   Vrijdag:  18.00u. tot 21.00u.  
      Zaterdag: 09.00u. tot 15.00u. 
PRIJZEN m.i.v. 1 juli 2021:  

   Privéles 30 minuten € 27,50 

   Privéles van 60 minuten € 55,- 

   Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50,-) 

   Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-) 
 
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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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN 
 
Lesvoorwaarden: De tennislesseizoenen lopen vanaf april t/m oktober / oktober t/m maart. 

• 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 schoolvakanties. 

• Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan; 

• 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 rest van de regen lessen wel; 

• De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet; 
 
Inschrijfgedeelte tennislessen TVDZ  
 
Voornaam:   Achternaam:             Geslacht:   M   V  
 
Geboortedatum:           Adres en huisnr.: 
 
Telefoon privé:                        Telefoon mobiel:    Telefoon werk:     
                  
Postcode:            Woonplaats:     
 
Datum inschrijving:  E-mail adres :        
   

   Privéles 30 minuten € 27,50 
   Privéles van 60 minuten € 55,- 
   Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50) 
   Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-) 

 

Om een goede groepsindeling mogelijk te maken vragen wij u uw speelsterkte (indien bekend) en 
voorkeur voor lestijden hieronder op te geven. 

Speelsterkte* (belangrijk voor de groepsindeling)    Ooit tennisles gehad?:        Nee   Ja 

  nooit getennist,        beginner 10,           beginner+ 9,     middenklasser 8/9,   middenklasser+ 8, 

  half gevorderd 8/7,   licht gevorderd 7,   gevorderd 6/7,   gevorderd+ 6   *Aankruisen indien van 
toepassing. 

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. 

Voorkeur lestijden: 
Wilt u hier zo ruim mogelijk vermelden op welke dagen en tijden u beschikbaar bent: 

 Woensdag van tot uur 
 Vrijdag van tot uur 
 Zaterdag van tot uur 

 
Geef aan met wie u groepslessen wilt volgen: 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 

Het ingevulde formulier sturen naar het E-mailadres: tennislessen@tvdz.nl  

Een geprinte versie kan worden verzonden naar het adres: TVDZ Sportlaan 7 – 1111PX Diemen  

of in de bus in de hal van het clubhuis worden gedaan. 


