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ACE - Clubblad van TVDZ - verschijnt 4 x per jaar - 23e jaargang nr. 3, herfst-editie, sept 2008  
 

Van de Voorzitter – Marcel Manshanden 
  
Een sportieve zomer met weinig resultaat 
 
Alle sportliefhebbers hebben geen klagen gehad deze zomer. Eerst het EK voetbal, toen de Tour de 
France en aansluitend de Olympische spelen. De Nederlandse inbreng was groot op alle toernooien, 
met uitzondering van de Tour. Het Nederlandse resultaat viel uit eindelijk zwaar tegen. 
 
De zomervakantie zit er al weer een tijdje op. Het Diemerfestijn heeft traditiegetrouw de donkere 
periode van het jaar weer ingeluid. Ook dit jaar was het festijn gelukkig weer een succes. Geen 
rotzooi, alleen houd ik soms mijn hart vast als ik zie hoeveel politie op de been wordt gebracht. Dit zal 
zeker niet voor niets zijn. 
 
Tijdens het Diemerfestijn was ook TVDZ  weer present op de kramendag. Op de koude en vooral 
winderige zaterdagochtend namen ondergetekende en Niels Honcoop de honneurs waar. Kort na de 
middag werden wij afgelost door onze professionals; Janny de Boer en Hans de Jong.  
Dit bleek achteraf een succesvolle combinatie. Een hoop aanmeldingen en potentiële aanmeldingen 
rijker kijken we terug op weer een geslaagde actiedag. 
 
De oplettende tennisser is het ongetwijfeld opgevallen dat ons clubgebouw in een nieuw jasje is 
gestoken. Het heeft even geduurd maar het resultaat mag er zijn! Het gehele gebouw is tot op het kale 
hout geschuurd, daar na voorzien van de juiste soort verf. Op een aantal plaatsen zijn oude rotte 
boeidelen vervangen door nieuwe delen. Het oude aluminium publicatiebord heeft ook een nieuwe 
zinvolle plek gekregen.  Ons gebouw is weer voor een groot aantal jaren beschermd tegen weer en 
wind. 
 
Van het bestuursfront valt er weinig te melden. De bestuursvergaderingen staan vaak in het teken van 
kosten beheersing op alle fronten. Een belangrijke peiler is het digitaal gaan van ons clubblad ACE.  
Deze opzet kwam al twee jaar geleden ter sprake maar stuitte op teveel praktische problemen. Nu 
twee jaar verder is de derde digitale ACE een feit. Ik kan u een ding verklappen; het scheelt de 
vereniging dit jaar een kleine 3000,- euro. Achteraf kunnen we makkelijk zeggen; hadden we maar 
eerder ….. .  
Belangrijker is dat het hele digitale proces geruisloos zijn intrede heeft gedaan. Dank aan een ieder 
die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. 
 
Het bestuur heeft onlangs de hulp in geroepen van de KNLTB. Het gaat hierbij om een neutrale 
beoordeling over de kwaliteit van het onderhoud aan onze velden. Volgens het bestuur staan prijs en 
kwaliteit niet in verhouding tot het geleverde werk van de afgelopen jaren. De leverancier van het 
onderhoud (en de Gemeente ) heeft de boodschap goed ontvangen. Het laatste onderhoud was van 
vele betere kwaliteit dan de alle onderhoudsbeurten samen. De uitkomst van deze gesprekken zullen 
wij t.z.t. aan u mededelen.  
 
Via deze weg wil nogmaals de aandacht vragen voor de vacature voor het voorzitterschap. Heeft u 
interesse voor deze functie, neem dan contact op met ondergetekende.  
 
Het centrum van Diemen maakt zich op voor de grootste verbouwing van de laatste paar jaar.   
Het winkelcentrum gaat eindelijk op de schop. Het werd ook wel eens tijd. Ik hoop dat er geen 
beschermde slakken gevonden zullen worden waardoor er weer vertraging op zal treden. Diemen is 
toe aan een volwassen winkelcentrum met alles er op en eraan.  
 
Ik hoop dat we een mooie herfst tegemoet kunnen zien zodat er weer volop getennist kan worden. 
Onze kunstgras banen blijken elk jaar weer een perfecte oplossing om tijdens de wintermaanden te 
blijven tennissen. Gravelbanen zullen daar nooit tegenop kunnen. 
 
Veel tennis plezier. 
 
Marcel Manshanden – Voorzitter 
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Mededelingen van het Bestuur 
 
Buitengewone Algemene ledenvergadering. 
 
Binnen een paar weken zullen onze leden een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een 
Buiten Gewone Algemene Ledenvergadering. 
Tijdens deze vergadering zullen twee punten worden besproken: 

• Verandering Boekjaar. 
• Evaluatie K.N.L.T.B lidmaatschap 

De leden zullen een uitgebreid schrijven ontvangen met daarin de nodige uitleg en tevens een advies 
van het bestuur aangaande deze twee punten. 
 
Vast vooruitlopend op het tweede punt op de agenda kunnen wij onze leden alvast mededelen 
dat het bestuur van TVDZ beslist lid wil blijven van de K.N.L.T.B. 
 
Toen TVDZ lid werd van de K.N.L.T.B. heeft het bestuur de toezegging gedaan op een nader 
tijdstipt het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. te evalueren. 
Deze evaluatie vindt tijdens deze vergadering plaats. 
 
Nogmaals duidelijk gesteld: het lidmaatschap heeft een voor de vereniging een groot aantal 
voordelen. Ook voor onze leden biedt het lidmaatschap diverse mogelijkheden. 
Hiertegen over staan de financiële consequenties. 
 
Aanvraag feesten / verhuur kantine 
 
Wilt u gebruik maken van onze kantine voor het houden van een verjaardagsfeest of een andere 
activiteit dan dient u dit beslist 2 weken voor aanvang kenbaar te maken aan een lid van het bestuur. 
Wij zijn verplicht dit soort activiteiten te melden bij de Gemeente. 
Verdere afstemming kunt u doen met onze welbekende barbeheerder Gerard Terweij.  
De vereniging vraagt een bijdrage van  € 75,- voor elke activiteit die niet door de vereniging 
georganiseerd wordt. ( zoals verjaardagen, bruiloften, familie toernooi, etc. )  
Afdracht vindt plaats via onze barbeheerder.  
Het tijdstip van deze “georganiseerde feesten of partijtjes” hoeft niet beslist in de avond te liggen.  
Ook de tijdsduur is niet bepalend voor wel of geen afdracht aan TVDZ.  
 
Winter sluiting Tennispark. 
 
Het park van TVDZ zal tussen de volgende data geheel gesloten zijn: 
Maandag 15 december 2008  tot en met 4 januari 2008 
 
In de week van 4 januari 2009 tot en 11 januari kan er overdag getennist worden echter zal de kantine 
gesloten zijn. 
 
Vast voor uw agenda; op zondag 4 januari 2009 staat onze nieuwjaarsreceptie vooralsnog gepland. 
 
Het Bestuur. 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857 
Rabobank rek.nr. 39.36.37.964 – E-mail: info@tvdz.nl – Website: www.tvdz.nl
 
Bestuur: bestuur@tvdz.nl
- Marcel Manshanden (voorzitter) – Tel: (020) 69 52 196 
- Sylvia Sierhuis (promotie & advertentie acquisitie) 
- Job Schouten (secretaris / vice-voorzitter) – Tel: (020) 69 95 582 
- Niels Honcoop (penningmeester) - Tel: (020) 699 87 15 
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770 
- Lia Houthuijzen 
- Gerard Terwey 
 
Toernooi-Commissie / Technische commissie: toernooicommissie@tvdz.nl
- Job Schouten 
- Vincent ten Bruin  
- Angelo Hooker  
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186 
- Janny de Boer 
- Job Schouten - Tel: (020) 6995582 
 
Public Relations & Redactie-Commissie ACE: ace-pr@tvdz.nl
- Winny Gontha-Lucardie (voorzitter) - Tel: (020) 69 03 192 
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
- Jaap Reijnoudt 
 
Webmaster Website- www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 
 
Kascommissie: 
- Fred Hart, Dolly Andries, Wim van den Haak (reserve)
 
Sportraadvertegenwoordiger: 
- Marcel Manshanden 
 
Barbeheerder: 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857 
 
Baanbeheerder: 
- Theo Nieuwenhuizen 
 
Trainers - Tennislessen: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
- Roderik Bratianu – Mobiel Tel: (06) 42527372- roderik@tvdz.nl
 
Ereleden: 
- Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen 
- Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt 
 
Leden van verdienste:  
- Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek 
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Mededelingen Ledenadministratie 
 
 
Beste TVDZ leden, 
 
Om de verspreiding van de digitale ACE te verzorgen is er een e-mail adres nodig.  
Ik verzoek alle leden na te gaan of de gegevens bij de ledenadministratie van het E-mail adres nog de 
juiste zijn. Het versturen van de ACE digitaal geeft nogal eens fouten die veroorzaakt worden door 
fouten in het E-mailadres wat in het ledenbestand bekend is. 
 
De grootte van het digitale ACE bestand vereist tevens bij het verzenden een postbus die voldoende 
capaciteit heeft om dit te ontvangen. 
Dit houdt in dat u regelmatig moet controleren of de postbus niet te vol is want dat genereert een 
onnodige foutmelding voor de ledenadministratie die veel extra werk met zich meebrengt. Maar nog 
veel belangrijker:… U ontvangt daardoor de ACE niet! 
 
De ledenadministratie is er tevens bij gebaat dat de juiste gegevens in het ledenbestand staan. 
Daarom verzoek ik alle leden die twijfelen over de juistheid en/of volledigheid van hun gegevens in het 
ledenbestand mij een e-mail te sturen waarin staat vermeld: 
M/V, Roepnaam, Voorletters, tussenvoegsel, achternaam, geboorte datum, straat, huisnummer, 
toevoeging, postcode, plaats, telefoon, telefoonmobiel en uiteraard uw e-mail adres. 
 
Ik ben ook telefonisch te bereiken om de gegevens te checken rechtstreeks in het systeem, uiteraard 
kan het ook per brief maar dan graag naar de postbus van TVDZ. 
 
Chris Heuckeroth 
Ledenadministratie 
Telefoon: 020-6991755 
 
 
Bericht voor de winterleden 
 
Alle winterleden die voor de winter 2008/2009 een pasje moeten krijgen, verzoek ik om zo spoedig 
mogelijk een pasfoto aan te leveren zodat ik de nieuwe passen kan verzorgen. 
Het is uiteraard mogelijk om de oude pasfoto van het seizoen 2007/2008 te gebruiken. 
 
U kunt u oude pas met foto of alleen de foto met uw naam achterop in de bus bij TVDZ deponeren in 
de hal van het clubgebouw. 
 
 

Van de Redactie 
 
Deze ACE is dit keer wat aan de late kant, doordat de bijdragen voor dit nummer wel erg langzaam 
binnen kwamen druppelen.  
 
Maar ja, elk nadeel heeft zijn voordeel!  
Nu konden de uitslagen van de TVDZ Clubkampioenschappen nog worden meegenomen in deze 
ACE. Door de inspanningen van Chris Heuckeroth zijn deze clubkampieonschappen weer nieuw leven 
ingeblazen, en niet zonder succes! 
 
In deze ACE ook weer ruime aandacht voor de jeugdactiviteiten die elke keer weer een groot succes 
zijn. Ook vele ouders (her)ontdekken hoe leuk het is om met je eigen kinderen te sporten. Dat zouden 
meer ouders moeten doen….. 
 
Tevens vraag ik graag de aandacht voor de KNLTB competitie, schrijf je snel in! 
En nu maar hopen dat deze herfst nog een beetje mooi weer geeft om nog lekker te tennissen…. 
 
Namens de Redactie, Hans de Jong 
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
 
Slechte conditie van de toegangsweg naar het sportpark. 
Iedereen heeft het wel ondervonden. De tijdelijke toegangsweg is inmiddels vervangen door een goed 
nieuw gedeelte. Alleen de afslag richting AGO/lijn 9 is nog matig. Wij hopen dat de aansluiting naar 
onze normale uitgang binnenkort weer open gaat. Het bestuur heeft eerder zijn beklag gedaan bij de 
Gemeente. Wij hopen dat de overlast binnen een paar weken definitief van de baan is.  
 
ACE 2008 Digitaal. 
De eerste ACE is begin dit jaar digitaal verspreid. Wij kunnen u melden dat deze overgang vrijwel 
geruisloos is verlopen. Het bestuur en de redactie commissie heeft positieve reacties ontvangen. 
In de kantine zijn altijd voldoende papieren exemplaren aanwezig. Tevens kunt u op onze website de 
oude ACE uitgaven altijd terugzoeken en downloaden. 
 
Vegen is nog steeds van de baan. 
In een onlangs gehouden werkoverleg met de Gemeente Diemen is afgesproken dat onze leden de 
banen niet meer hoeven te vegen. 
Er is de laatste jaren wat onduidelijkheid geweest over wel of niet vegen. Verleden jaar is er een 
onafhankelijk onderzoek geweest over de slijtage van onze banen. Uitkomst was dat een wekelijkse 
veegbeurt van de Gemeente voldoende is. Het handmatig vegen werkt zelfs averechts.  
 
Rookverbod in de kantine.  
Gelukkig zijn onze leden inmiddels goed gewend aan het rookverbod binnen onze kantine. 
Met ingang van 1 juli 2008 is het rookverbod niet een vrijblijvende kwestie. Ook van overheidswege is 
het niet toegestaan om te roken binnen horeca- en sportgelegenheden. 
Een goede zaak voor een gezonder leven. 
 
Flyer actie. 
Sinds eind augustus zijn de meeste scholen weer begonnen. Ook het nieuwe studenten onderkomen 
in Bergwijkpark is nu bewoond. Inmiddels hebben wij daar tot twee maal toe een kleine 600 flyers 
uitgedeeld met doel om studenten voor een aantrekkelijk tarief aan onze vereniging te binden.  
 
Nieuwbouw werkzaamheden. 
U hebt het inmiddels zelf kunnen zien. De eerste werkzaamheden voor de nieuwe woonwijk Plantage 
de Sniep zijn begonnen. Nog even wachten en ook in deze wijk kan er volop geflyerd worden voor 
TVDZ…. Want we zien nog steeds graag nieuwe leden komen. 
 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
 
Mail naar: ace-pr@tvdz.nl
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Clubhuis TVDZ in een nieuw jasje 
 
Oplettende kijkertjes zullen hebben gezien dat het gehele clubhuis van TVDZ flink onderhanden is 
genomen door de schilder. Alle buitenmuren zijn geheel blank geschuurd en van een nieuwe speciale 
verflaag voorzien. Ook enkele verrotte stukken hout zijn stevig aangepakt en behandeld.  
Ook de boeidelen (dakranden voor niet bouwtechnisch geschoolden onder ons) zijn vervangen en 
geschilderd in een lichte kleur groen. Kortom: het clubhuis kan er weer enkele jaren tegen! 
 

 
 

 
  

TVDZ op het Diemerfestijn 
 
Ook dit jaar was TVDZ weer vertegenwoordigd op de kramenmarkt van het Diemerfestijn. 
 

 
 
Het promotieteam bestaande uit Marcel Manshanden, 
Niels Honcoop, Janny de Boer en Hans de Jong zijn 

deze dag druk bezig geweest om nieuwe leden de werven voor TVDZ, wat goed is gelukt. 
De laatste stand is dat er minstens 12 nieuwe leden zijn geworven! 
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Clubkampioenschappen TVDZ – Finale 28-9-2008 
 
Op 28-9-2008 werd de finale gespeeld van de Clubkampioenschappen van TVDZ. 
Het was een prachtige dag met mooi weer.  
De wedstrijden werden iets vervroegd omdat er deelnemers waren die ook nog in de Wildenhorst 
moesten spelen.  
 

De uitslagen: 
 
Club kampioenen dames dubbel 2008 
Ingrid Jansen Engels en Jeanette Piet van Noordwijk 
Gewonnen met: 6-0  6-2 
 
Club kampioenen heren dubbel 2008  
Piet van de Pangaard en Ed Poljanic 
Gewonnen met: 6-1  6-1 
 
Club kampioenen mix dubbel 2008  
Ans van Klaveren en Ed Poljanic 
Gewonnen met: 6-0  6-1 
 
 

 
Alle Clubkampioenen hebben een blik Wilson tennisballen als prijs ontvangen. 
 
Alle deelnemers kregen een 1/5 staatslot als prijs, dus misschien zijn er straks nog meer winnaars! 
 
Het gezellige evenement is afgesloten met een drankje en hapje. 
 
Chris Heuckeroth 
 
 

KNLTB Competitie 
 
In de winter zal er ook voor de 1e keer competitie worden gespeeld 
 
TVDZ heeft 4 teams ingeschreven, t.w. 2 Mix, 1 heren en 1 dames team. 
Alle teams zijn voor zondag ingeschreven. 
 
De speeldagen per team zijn nu nog niet bekend (Uit/thuis), maar de dagen waarop gespeeld zal 
worden wel. Er zal dus op al deze dagen competitie op de banen worden gespeeld. 
 
De speeldata zijn: 
 
02-11-2008 1e ronde  
16-11-2008 2e ronde  
14-12-2008 3e ronde  
11-01-2009 4e ronde  
01-02-2009 5e ronde  
01-03-2009 6e ronde 
15-03-2009 7e ronde 
 
De indeling van de teams - op welke dagen uit of thuis gespeeld zal worden - wordt niet eerder 
bekend dan na 15 november. 
 
Chris Heuckeroth  
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KNLTB Competitie 2009 
 
 
Beste TVDZ leden, 
 
De sluitingsdatum voor het inschrijven van de zomercompetitie is door de KNLTB gesteld op 1 
december 2008.  
Ik nodig alle bestaande teamleiders uit om aan te geven of ze in de zomercompetitie 2009 willen 
uitkomen. 
 
Willen alle leden die voor de zomercompetitie in aanmerking willen komen zich opgeven bij mij, zodat 
er op tijd de teamsamenstelling en het aantal teams duidelijk wordt. 
 
Ook leden die nog niet een team hebben nodig ik van harte uit om zich op te geven wellicht dat 
hierdoor nog teams kunnen worden samengesteld. 
 
De vastgestelde speeldata zijn: 
 
1e speeldag 13 april (2e paasdag)  1e inhaaldag 30 april (Koninginnedag) 
2e speeldag 19 april    2e inhaaldag 21 mei  (Hemelvaartdag) 
3e speeldag 26 april    3e inhaaldag   1 juni  (2e Pinksterdag) 
4e speeldag  3  mei    4e inhaaldag   7 juni 
5e speeldag 10 mei   
6e speeldag 17 mei  
7e speeldag 24 mei 
 
Inschrijfmogelijkheden zijn: 
 
- Senioren 
- Gemengde competitie 
- Herencompetitie  
- Damescompetitie 
- Gemengd 35+  
- competitie heren 
- 35+ competitie. 
 
Jeugd: 
Gemengde competitie, jongenscompetitie, meisjescompetitie 
 
Voor vragen ben ik te bereiken via de telefoon of e-mail. 
 
Chris Heuckeroth 
Telefoon 020-6991755 
E-mail cprheuck@xs4all.nl 
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SMASHJE – Jeugdtoernooi 31 augustus 2008 
 
Afgelopen zondag 31 augustus stond er weer een jeugdtoernooi op de agenda en 
vol goede moed ging de jeugdcommissie met hulp van Wil (moeder van Donna) aan  
de slag. Het was natuurlijk prachtig weer, dus de weergoden waren ons goed gezind. 
  
Minder leuk was echter dat er ongeveer 10 jeugdleden die zich opgegeven hadden via Fred of 
Roderick niet op kwamen dagen. Zij hadden ook niet even de moeite genomen om af te bellen. 
 
Omdat wij een schema moeten maken en ook redelijk op tijd willen beginnen met de wedstrijden is dit 
erg lastig. Dus vanaf nu het vriendelijke verzoek dat als je je opgegeven hebt en toch niet kan, je dan 
even belt of een sms'je stuurt naar Fred of naar de kantine. 
  
Verder werd het toch nog een heel gezellig toernooi, met zeer veel enthousiaste jeugdleden. 
 

 
 
Foto boven: Alle winnaars van het jeugdtoernooi van 31 augustus op een rijtje. 
Foto onder: De jeugdleden in volle actie! 
 

  
 
Uitslagen: 
 
Groep A   Groep B:   Groep C: 
1. Danny    1. Stijn + Andre   1. Jarno  
2. Lorenzo   2. Aryan + Harminder  2. Marit 
3. Annelinde   3 Laurens + Donna  3. Bessie 
 
De Jeugdcommissie
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SMASHJE – JEUGD – Ouder-Kind toernooi – 21 sept. 2008 
 
Ook de bestseller van alle jeugdtoernooien, het Ouder-Kind toernooi van 21 september, was het weer 
voortreffelijk. Een lekker zonnetje en weinig wind. De organisatie was wederom in handen van Janny 
de Boer en Fred Groen, die professioneel werden bijgestaan door Donna Reestman (ze heeft als 
jeugdcommissielid) erg haar best gedaan, zie foto onderaan op deze pagina) 
 
Er waren wederom veel ouders met kinderen. Toch bleken er nog ouders te kort te zijn: dat krijg je als 
er meerdere kinderen in een gezin tennissen. Dus werd met spoed de hulp ingeroepen van enkele 
“leen-ouders”. Hierdoor konden toch alle kinderen spelen.  
 
In enkele poules ging het er zeer spannend aan toe. Maar uiteindelijk kan er maar 1 winnaar zijn. 
Traditiegetrouw kregen alle winnaars een overheerlijke taart als prijs uitgereikt door Donna Reestman, 
zodat ze die samen met hun ouder(s), broertjes of zusjes konden opsmikkelen. 
 

 
Foto boven: de winnaars.  Foto onder: Donna Reestman achter de microfoon 
 

Uitslagen Ouder-Kind toernooi:  
 
Groep 1: 

1. Andre 
2. Wouter 
3. Esther 

 
Groep 2: 

1. Annelinde 
2. Tom 
3. Luca 

 
Groep 3: 

1. Lorenzo 
2. Sven 
3. Daan 

 
De jeugdcommissie 
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SMASHJE – JEUGD – Ouder-Kind toernooi – 21 sept. 2008 
 
Prijsuitreiking Ouder-Kind Toernooi: 
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Ingezonden brief:  
 
Beste TVDZ'ers, 

Er moet mij toch even iets van het hart. Het ledenaantal vertoont weinig groei de laatste jaren en dit is 
op zich natuurlijk te betreuren. Maar de laatste tijd merk ik dat er negatief over ons clubje wordt 
gesproken. 

Ik ben het hier niet mee eens! Als er door de toernooicommissie een toernooi wordt georganiseerd: 
zoals het herfsttoernooi van 7 september, dan komen er slechts twee inschrijvingen binnen. Op deze 
manier lijkt het er op dat het clubgevoel van onze leden van onze club afneemt. 

We zullen wat meer clubgevoel moeten ontwikkelen en niet alleen maar ons eigen potje tennis 
spelen. Dus kom eens naar de 'Wilde Mix' op dinsdag avond (knoertgezellig!) en drink dan  
ook eens een glaasje in de kantine bij Gerard en loop niet meteen weer naar de auto.  

En als er door de toernooicommissie een toernooi wordt uitgeschreven, doe dan ook eens mee, want 
dat waren voorheen de gezelligste dagen van het seizoen! 
  
Wat ik dus eigenlijk wil zeggen is dat WIJ ZIJN ZELF HET HART VAN TVDZ, maar doe daar dan ook 
aan mee! Laten we die negatieve spiraal doorbreken en weer enthousiast worden voor onze 
club. Dus op 12 oktober a.s organiseert de activiteiten commissie weer een 'Wilde Mix'toernooi.  

Dus laat je enthousiasme blijken en schrijf je in, zodat we weer leuke en gezellige dagen kunnen 
meemaken bij TVDZ. 
  
HET LIGT AAN JULLIE, LATEN WE ONZE CLUB WEER VOORUIT HELPEN. 
  
Tennisgroeten van Janny de Boer (een bezorgd lid van TVDZ) 
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Activiteitenkalender 2008 
 
Activiteitenkalender 2008

Datum Dag Evenement Tijd Organisati

September
7-9-2008 zondag Herfsttoernooi. 10.00 uur TC

Dagploeg tegen de rest
20-9-2008 najaarscompetitie 1e ronde 10.00 uur TC
21-9-2008 zondag Ouder en Kind toernooi, en 10.00 uur JC

Jeugd tegen Bestuur en commis. 
27-9-2008 najaarscompetitie 2e ronde 12.00 uur TC
28-9-2008 zondag Finale Clubkampioenschappen 11.00 TC

Oktober
4-10-2008 zaterdag najaarscompetitie 3e ronde 10.00 uur TC
5-10-2008 zondag Kaarten en Wilde MIX toernooi 14.00 uur AC

afsluiting zomer, aanvang winter
11-10-2008 zaterdag najaarscompetitie 4e ronde 12.00 uur TC
12-10-2008 zondag L - wilde mixtoernooi 14.00 uur Fred
18-10-2008 zaterdag najaarscompetitie 5e ronde 10.00 uur TC
19-10-2008 zondag Halloween Toernooi 14.00 uur JC
26-10-2008 zondag "Janny van Diemen" Oliebollen 13.00 uur AC/TC

Toernooi

November
2-11-2008 zondag wintercompetitie 1e ronde 10.00 uur TC

16-11-2008 zondag wintercompetitie 2e ronde 10.00 uur TC
30-11-2008 zondag Sint-Nicolaas kaarten 14.00 uur AC

December
7-12-2008 zondag Kerstdrive 14.00 uur AC

Banketstaaf bij de koffie.
14-12-2008 zondag wintercompetitie 3e ronde 10.00 uur TC

Januari
11-1-2009 zondag wintercompetitie 4e ronde 10.00 uur TC

Februari
1-2-2009 zondag wintercompetitie 5e ronde 10.00 uur TC

Maart
1-3-2009 zondag wintercompetitie 6e ronde 10.00 uur TC

15-3-2009 zondag wintercompetitie 7e ronde 10.00 uur TC  
 
 
 
NB. Data & tijden onder voorbehoud.  
Kijk voor de laatste gegevens op internet: WWW.TVDZ.NL 
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Theater de Omval 
 
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./ fax.: (020) 600 18 97 
 

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

 
Theater de Omval – programma 2008: Zie: http://www.theaterdeomval.nl  
 

datum tijd groep-titel categorie 
2-okt 20:30 Vogelfabriek - Raaf toneel 

3-okt 20:30 
Youp van 't Hek - Oudejaarsconference 2008 
(leesvoorstelling)                          cabaret -  try out 

4-okt 20:30 Schudden - Ruis cabaret 
5-okt 11:00 Groep Rood - Bloeiende Woestijn jeugd 2+ 

10-okt 20:30 Fantasten - Roze Kater fysiek muziektheater 
15-okt 20:30 Javier Guzman - Por Dios cabaret - try out 
16-okt 20:30 Javier Guzman - Por Dios cabaret - try out 
17-okt 20:30 Anne van Veen - Anne muziek - try out 
19-okt 14:00 Hilaria - Dolfinarium jeugd 5+ 
22-okt 20:30 Mrs. Einstein - Vuile Huichelaar muziek - meezing 
25-okt 20:30 Anuar - Ongeremd… stand up comedy - try out 
29-okt 20:30 Adje - Adje's Losse Vlodders (werkvoorstelling) revue - try out 
31-okt 20:30 Cuadro Flamenco - Het Godshuis flamenco/wereldmuziek 
2-nov 20:30 Margriet Eshuijs  muziek 
5-nov 20:30 Niet Schieten - Nymfomannen 16+ cabaretesk toneel - try out 
8-nov 20:00 Voice Female - Hoog Water muziek 
9-nov 14:30 Voice Female - Hoog Water muziek 
14-nov 20:30 Jandino Asporaat - Buena Vista cabaret/standupcomedy 
15-nov 20:30 Daniël Samkalden  muziek - try out 
16-nov 14:00 Diemer Harmonie - Najaarsconcert muziek 
21-nov 20:30 Mónica Triga - Concerttour Vaga da Vida fado 
22-nov 20:30 Kees Torn - Einde Verhaal cabaret - try out 
23-nov 20:30 Hakim Traidia - De Dromendief jeugd 4+ 
28-nov 20:30 Jakop Ahlbom - De Architect toneel - try out 

29-nov 20:30 
Herman Pouderoyen & Band - De Ideale 
Schoonzoon muziek 

7-dec 20:30 Murth Mossel - Status Aparte (reprise) cabaret 
12-dec 20:30 Cameretten Finalistentournee cabaret 
13-dec 20:30 Annemarie de Bruijn - Lady M toneel 
14-dec 11:00 Dirk Scheele - Z'n leukste liedjes jeugd 2+ 
14-dec 14:00 Dirk Scheele - Z'n leukste liedjes jeugd 2+ 
19-dec 20:30 Robert Jan Proos - Rrrrecht Vooruit! cabaret 
20-dec 20:30 De Kern - Johanna de Waanzinnige (+ inleiding) toneel 
21-dec 14:00 Unieke Zaken -Gijsbrecht jeugd 6+ 
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