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Van de Voorzitter – Job Schouten 

  
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het nog 
volop vakantietijd, maar we kunnen nu al terugzien 
op een mooi zomerseizoen, met een goed gevuld 
zonnig terras en veel enthousiaste spelers op de 
banen.  
 
Een van de hoogtepunten van het afgelopen 
seizoen was het uitwisselingstoernooi met 
Strandvliet. De indeling van de poules werd 
verzorgd door Chris Heuckeroth. De verdere 
organisatie was in handen van Janny de Boer die, 
zoals altijd, met veel enthousiasme de zaak leidde.  
Gezelligheid stond bij dit toernooi voorop, maar dat 
nam niet weg dat door beide partijen voor elke punt 
werd gestreden.  
Onze gasten wisten evenwel de meeste games te 
scoren en gingen glorieus met de wisselbeker aan 
de haal.  
Op 5 september zijn wij bij Strandvliet te gast en ik 
hoop dat wij er dan in zullen slagen om deze beker 
uiteindelijk de plaats te geven waar deze thuis 
hoort: in ons clubhuis. Om dat te kunnen bereiken, 
doe ik bij dezen een beroep op een aantal 
„geroutineerde‟ wedstrijdspelers om het TVDZ-team 
te komen versterken! 

 
Afgelopen maand heeft er weer een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Diemen en 
vertegenwoordigers van de diverse sportverenigingen op het sportpark De Diemen.  
De situatie over de afstand van de bebouwing van De Sniep tot aan het park van TVDZ is in feite 
ongewijzigd. Er is echter opnieuw de toezegging gedaan dat naar een oplossing wordt gezocht voor 
de (toekomstige) lichtoverlast door TVDZ en dat TVDZ geen nadelige gevolgen zal ondervinden, 
wanneer een oplossing niet mogelijk blijkt te zijn.  
De bouw van de watervilla‟s van 800.000 euro, die op de grens met TVDZ waren geprojecteerd, gaat 
niet door. Men heeft uiteindelijk voor een goedkoper woningtype gekozen. Eind van dit jaar zal het 
overleg worden voortgezet. 
 
Zaterdag 11 september is er weer het jaarlijkse Diemer Festijn. Ook TVDZ zal daar met een kraam 
aanwezig zijn. Op deze wijze hopen wij een grotere naamsbekendheid binnen Diemen te krijgen en 
daarmee ook nieuwe leden. We zoeken hier nog vrijwilligers voor. Dus mocht je op zaterdag 11 
september nog een of twee uurtjes beschikbaar hebben, laat het ons dan even weten per email 
(voorzitter@tvdz.nl).  
 
Met het Diemer Festijn is het zomerseizoen bijna afgelopen en kunnen wij al weer vooruitzien naar de 
Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op donderdagavond 11 november, aanvang 20.00 
uur.  
Dat brengt mij erop, dat wij nog steeds een bestuursvacature hebben, die wij graag in 2011 ingevuld 
zouden willen zien.  
Na mijn korte fietsvakantie langs de Loire, hoop ik bij terugkeer een volle mailbox te vinden met 
kandidaten voor deze vacature.  
 
Job Schouten 
Voorzitter 
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Bestuur:  
- Job Schouten (voorzitter) – Tel: (020) 69 95 582 - voorzitter@tvdz.nl 
- Niels Honcoop (penningmeester) - Tel: (020) 699 87 15 - penningmeester@tvdz.nl 
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 - ledenadministratie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer (secretaris) - secretaris@tvdz.nl 
- Vacature (promotie & advertentie acquisitie) 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770 
- Job Schouten 
 
Toernooi-Commissie: - toernooicommissie@tvdz.nl 
- Chris Heuckeroth – (Verenigingscompetitieleider) - Tel: (020) 699 17 55 
- Janny de Boer (voorzitter) 
- Ans van Klaveren 
- Frans Heinsius 
 
Jeugd-Commissie: - jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186 
- Roderik Bratianu 
- Donna Reestman 
- Ruben Smit (voorzitter) 
- Job Schouten 
 
Redactie-Commissie ACE: - aceredactie@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
- Godfried van den Wittenboer 
- 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: 
- Tom van Rijn, Dolly Andries 
 
Sportraadvertegenwoordiger: 
- Niels Honcoop 
 
Barbeheerder: 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857 
 
Baanbeheerder: 
- vacature 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail:  tennislessen@tvdz.nl  Trainers: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred-groen@planet.nl 
- Roderik Bratianu – Mobiel Tel: (06) 42527372- ro.bratianu@gmail.com 
 
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, Dolly Andries, Hans de Jong, Theo 
Nieuwenhuizen, Gerard Terwey. 
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Van de Redactie – Hans de Jong 

 
 

Na een heerlijke vakantie lijkt de zomer nu echt afgelopen te zijn.  
Op het moment dat ik dit redactionele stukje zit te schrijven, klinkt 
buiten het geluid van een fikse regenbui. In heel Nederland is er 
sprake van ondergelopen wegen, straten, kelders en stromen de 
riolen over. De pompgemalen moeten hun uiterste best doen om de 
polders niet te laten onderlopen, de brandweer moet alle zeilen 
bijzetten om ondergelopen kelders weer leeg te pompen. 
 
Maar - wonder boven wonder - onze tennisbanen zijn na elke 
stevige plensbui weer onmiddellijk bespeelbaar! 
Dat maakt mij dan toch weer vrolijk, want met behulp van de 
internetsite Buienradar.nl valt een tennispartij tussen de buien door 
toch goed te plannen.  

Toch is het jammer te merken dat op de dinsdagavonden de Wilde Mix minder goed bezocht wordt als 
de lucht maar enigszins donker is en er af en toe een spatje valt. Ervaring leert dat de leden die dan 
wél komen (de echte die-hards, waartoe ik mijzelf ook reken), vaak toch gewoon de hele avond 
kunnen spelen. Maar omdat er dan iets minder mensen komen opdagen, zijn de mogelijkheden om te 
mixen dan wat minder.  
Dus vandaar dat ik graag de leden wil oproepen om ondanks dreigende luchten, toch naar de Wilde 
Mix-avond te komen! 
 
In deze ACE besteden we uiteraard weer aandacht aan de zaken die zich in de zomer hebben 
afgespeeld, zoals het zeer gezellige uitwisselingstoernooi met Strandvliet, het jeugdtoernooi, de 
competitie e.d., maar ook aan de activiteiten die nog gaan komen. 
Als je zelf ook eens een verslag van een activiteit wilt schrijven of iets leuks wil melden, dan wordt 
zo‟n bijdrage zeer op prijs gesteld! De redactiecommissie heeft ook nog steeds een vacature…. 
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Namens de redactie, Hans de Jong 
 
 

Winter Tennislessen 

 
Tijdens de winter en de zomerperiode worden er op de banen van TVDZ tennislessen gegeven.  
 
De inschrijving voor de winterlessen is weer mogelijk. 
 
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat tennislessen wil een inschrijfformulier invult/instuurt 
volgens één van de drie onderstaand genoemde mogelijkheden. 
Ook lesnemers die na de zomerperiode door willen gaan, dienen voor de volgende periode een 
inschrijfformulier in te sturen. 
 
Hiertoe dient het „Aanmeldingsformulier tennislessen WINTER 2010‟ ingevuld te worden.  
Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op „Tennislessen‟). 
 
Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hierdoor aan te melden: 
 
1

e
 Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl of naar cprheuck@xs4all.nl 

2
e
 Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren. 

3
e
 Het formulier op te sturen naar TVDZ Postbus 110 1110 AC Diemen  

 
Chris Heuckeroth 
Ledenadministrateur - Intermediair tennislessen.   
 

http://www.tvdz.nl/
mailto:tennislessen@tvdz.nl
mailto:cprheuck@xs4all.nl
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Mededelingen Bestuur 

 
Belactie ten behoeve van TVDZ 
 
Zoals elke vereniging kan ook TVDZ extra inkomsten gebruiken. Een mogelijkheid hiertoe is dat leden 
van TVDZ meedoen aan een belactie van de Sponsor Bingo Loterij op zondagmiddag 26 september 
van 13.00 uur – 16.00 uur. Ik roep elk lid van TVDZ daarom op zich bij mij aan te melden voor deze 
belmiddag.  
 
Wat moet je doen? 
Aan de hand van een belscript ga je met jouw mede-TVDZ-ers vanuit het pand van de Sponsor Bingo 
Loterij (SBL) in Amsterdam bellen om loten voor de SBL te verkopen. Van elk verkocht lot krijgt TVDZ 
een groot deel en dat steunt de club!  
Wie doet er mee? Meld je aan per mail bij Niels Honcoop via niels.honcoop@hetnet.nl 
 
Hieronder staat nog wat nadere informatie:  
 
In het weekend organiseert de Sponsor Bingo Loterij voor clubs, verenigingen en stichtingen speciale 
belacties. Teams van verschillende clubs gaan de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk loten te 
verkopen.  
 
Helft naar de clubkas 
Van ieder verkocht lot gaat de helft naar de clubkas, iedere maand opnieuw. Gemiddeld verkoopt een 
club tijdens een belactie 60 loten, wat op jaarbasis bijna 3.700 euro oplevert. Daarnaast ontvangt de 

club die gemiddeld het meeste aantal loten per beller 
verkoopt een cheque ter waarde van 1.000 euro!  
 
Hoe werkt het? 
Elke club komt met een aantal van zijn leden bellen. Tijdens 
de belsessie wordt de tussenstand van het aantal verkochte 
loten bijgehouden. Aan het eind van de ochtend of middag 
wordt de eindstand van alle teams bekendgemaakt. 
 
Hoe doet u mee? 
De belacties vinden 's ochtends en 's middags plaats in het 
callcenter van de Sponsor Bingo Loterij in Amsterdam. 's 
Ochtends eet u bij de loterij een heerlijk ontbijt, 's middags 
kunt u na een lunch aan de slag! Wilt u met uw club ook 
voor structurele inkomsten zorgen? Geef dan nu uw club op! 

 
Hieronder treft u het programma aan van zondagmiddag 26 september: 
 

 
13.00 uur  

Ontvangst gasten met broodjes  

13.30 uur  Uitleg belronde  

13.45 uur  Belronde middag 1  

14.45-15.00 uur  Pauze + tussenstand  

15.00 uur  Belronde ochtend 2  

16.00 uur  Afloop + bekendmaking winnaar  

 
Er wordt tevens meegedongen naar de winnaarsbonus voor de belactie Amsterdam: 
    € 1.000,00 extra voor de club.  
 
 
 

mailto:niels.honcoop@hetnet.nl
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Uitwisselingstoernooi TVDZ – Strandvliet – 6 juni 2010 

 
Op 6 juni 2010 was het zover dat er weer eens een uitwisselingstoernooi werd gehouden tussen 2 
tennisverenigingen. Het begon al goed toen op een vroeg tijdstip de deelnemers van Strandvliet ietwat 
onwennig ons tennispark op kwamen wandelen en zij met een warme bak koffie en zelfgebakken taart 
werden onthaald.  
 
Het weer was niet onaardig – geen zon maar ook geen regen – en de stemming zal er al meteen goed 
in. Het verbaasde Janny de Boer, die dit toernooi had georganiseerd, echter dat Chris Heuckeroth 
even voor elf uur nog niet was gearriveerd. Chris zou namelijk de wedstrijdindeling verzorgen op de 
computer. Na een telefoontje met Chris bleek dat hij met bloed, zweet en tranen bezig was geweest 
het computerprogramma aan te passen (wat niet zo eenvoudig is), doch dat er ergens iets niet 
helemaal werkte zoals hij gehoopt had. De wedstrijdleiding begon zich inmiddels behoorlijk ongerust 
te maken of het nog goed kwam, en de deelnemers vroegen zich hardop af hoe laat het toernooi nu 
ook alweer begon….  
 
Uiteindelijk kwam Chris enigszins verlaat aangesneld, met onder zijn arm de indeling voor de eerste 
ronde. Het was hem toch gelukt! Na de bekendmaking van de indeling snelden de deelnemers gretig 
de baan op om de eerste mix-dubbelpartij te spelen. Tijdens het inslaan hadden wij nog het idee dat 
een kleine winst voor TVDZ er nog wel in zou kunnen zitten. Bij de echte wedstrijd bleek helaas dat wij 
de kwaliteiten van de Strandvliet tennissers toch iets te laag hadden geschat. Dit mocht echter de pret 
niet drukken. Op alle banen werd er zeer fanatiek maar zeer sportief getennist.  
 

Na enkele dubbelpartijen te hebben gespeeld, begon de 
honger toe te slaan. Hierop was uiteraard gerekend: twee 
grote pannen zelfgemaakte tomaten- en courgettesoep 
stonden al dampend klaar met overheerlijk vers gebakken 
brood en andere lekkernijen. Na deze smikkelpartij 
werden de wedstrijden weer gecontinueerd.  
 
Hier en daar echter waren er wat uitvallers en bleek aan 
de zijde van Strandvliet een tekort aan dames te 
ontstaan. Het gevolg was dat TVDZ wat deelnemers aan 
de Strandvliet-zijde inzette.  
De naam “uitwisselingstoernooi” werd dus met recht eer 
aan gedaan. 
 
Achteraf kon niet meer goed worden vastgesteld wat nu 
precies het effect is geweest van deze uitwisseling van 
TVDZ-ers aan Strandvliet, maar het resultaat was dat 
Strandvliet uiteindelijk gewonnen heeft. Onze voorzitter 
Job Schouten heeft uiteindelijk de eindstand voorgelezen, 
maar de schrijver van dit stukje weet gelukkig niet meer 
wat de exacte eindstand was. (alleen de behaalde games 
werden geteld).  

De voorzitter van Strandvliet kreeg onder luid applaus de wisselbeker overhandigd van Job Schouten. 
 
Daarna werd de overwinning door Strandvliet samen met de TVDZ-ers in gemoedelijke sfeer gevierd 
met de nodige lekkere hapjes en de gebruikelijke alcoholische versnaperingen. Tevens werden de 
recepten van de 2 overheerlijke soepen uitgewisseld met diverse tennissers (Janny de Boer had de 
Oudhollandse tomatensoep gemaakt en Hans de Jong de licht gebonden courgettesoep). Dus ook op 
dit terrein werd de naam “uitwisselingstoernooi” eer aan gedaan. 
We zien al reikhalzend uit naar de return op zondag 5 september bij Tennisvereniging Strandvliet. 
De ontvangst is om 10.30 uur op het Zwartelaantje 5 te Amsterdam en het toernooi start om 11.00 
uur. Bijna alle TVDZ-deelnemers van 6 juni doen hier weer aan mee, maar misschien zijn er nog 
enkele plaatsen vrij. Als je nog mee wilt doen aan dit gezellige toernooi of je wilt ons komen 
aanmoedigen, neem dan contact op met Janny de Boer of geef je op aan de bar in het clubhuis. 
 
Hans de Jong
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Foto‟s Uitwisselingstoernooi TVDZ – Strandvliet – 6 juni 2010 

 
 
 

  
 

  
 

  
 
Foto‟s: Hans de Jong
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TVDZ op de Kroatië Open – juni 2010 

 
TVDZ vertegenwoordigt Nederland op het Kroatië Open toernooi. 
  
Op 15 juni j.l. was het eindelijk weer zo ver. Na twee jaar trok er weer een ploegje van zes man op 
uitnodiging van Ed en Ans naar het prachtige Kroatië. Voor deze trip moest de reisleiding wel dieper in 
de buidel tasten dan in 2008, want de groep wilde niet weer met een schoenlepel uit de bus 
geschraapt worden, dus werden er vliegtickets aangeschaft. Op zich een prima idee, want nu kwamen 
alle toernooideelnemers natuurlijk in topvorm aan op het idyllische vliegveld van Pula.  

  
De toernooicommissie (bestaande uit 
Ans en Ed) wachtte ons al 
ongeduldig op in het hotel en nadat 
wij een nachtje hadden kunnen 
bijkomen, startte de volgende 
ochtend al onmiddellijk het 
spannende toernooi. De wedstrijden 
waren van een zeer hoog niveau en 
het publiek stond natuurlijk op de 
banken. Wel was er wat verwarring, 
want onze oorspronkelijke banen 
waren veranderd in snelstromende 
rivieren, maar het organiserende 
comité was voor geen kleintje 
vervaard en snel werd uitgeweken 
naar een reserve baan, waar aan de 
randen welig onkruid tierde (maar 
daar treurde niemand om).  
  

Over de uitslag van het toernooi werd niet gecorrespondeerd en gemopperd, maar spannend was het 
in ieder geval wel, mede omdat de twee beste tennissers buiten mededinging meespeelden. 
Uiteindelijk kreeg Koos de poedelprijs, werd de kampioen van 2008 Ineke derde, de redacteur van dit 

blad Hans tweede en mocht ondergetekende 
ondanks een geblesseerde knie (weliswaar maar 
met 1 punt voorsprong) de prachtige beker in 
ontvangst nemen. 
 
Dit was een zeer ontroerend moment, mede 
omdat dit de allereerste ereprijs in mijn al jaren 
thuis hangende prijzenkast was. 
De toernooicommissie had kosten noch moeite 
gespaard en had voor ons allen ook nog gezorgd 
voor het favoriete (uiteraard alcoholische) drankje. 
(uit Nederland meegenomen). 
  
Kortom het was een zeer geslaagd sportief 
weekje, waarbij wij allen weer wat energie hebben 
kunnen opdoen en we zijn Ans en Ed dan ook 
zeer dankbaar voor al het werk dat zij in deze 
"Kroatie Open" hebben gestopt. 
We zijn van plan om over twee jaar weer te gaan, 
iedereen is welkom om zich bij ons aan te sluiten, 
maar ik adviseer u om wel alvast te gaan sparen, 
want het inschrijfgeld voor het toernooi is alleszins 
redelijk, maar de reis en verblijfkosten rijzen wel 
de pan uit! 

  
Janny de Boer
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SMASHJE – Jeugdtoernooi – 13 juni 2010 

 
Het weer was goed, de opkomst kon beter. Desondanks was het een geslaagd toernooi.  
De deelnemers werden in drie groepen ingedeeld. Alle groepen dubbelden, steeds met een andere 
partner. 
 
In groep A won Harminder, gevolgd door Steven. Mitchell was nummer drie.  In groep B was Sven de 
trotste winnaar, drie werd Boudewijn en twee werd hier Ivo. 
 
In groep C was Faenna de winnares én het enige meisje die deze middag in de prijzen viel. Twee 
werd Jason en John werd derde.  
Het toernooi werd op een smakelijke wijze afgesloten met patat en saté voor de deelnemers. 
 
Namens de jeugdcommissie, Ruben Smit 
 

  
 

  
 
 

SMASHJE – OUDER-KIND toernooi – 5 september 

 
Zondag 5 september 2010 is er weer een Ouder-Kind toernooi. Dit keer kun je vader, moeder, opa, 
oma, buurvrouw, buurman of iemand anders boven de 18 jaar vragen om mee te doen. Ieder kind 
speelt namelijk met een ouder tegen een ander kind met ouder.  
Dus neem iemand mee en kom zondag 5 september om 10:15 uur naar TVDZ!  
Je kunt je opgeven bij je tennisleraar of een mailtje sturen naar r.smit@diemen.nl. 
Ook wordt er voor dit toernooi nog een fotograaf gezocht die wat foto‟s voor de ACE maakt.  
De huisfotograaf staat die dag te tennissen op de banen van Strandvliet.... 
 
De jeugdcommissie 

mailto:r.smit@diemen.nl
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
 
Bericht voor de winterleden – Nieuwe pasjes 
Op 1 oktober kunnen de winterleden de baan weer op. Voor de winterleden wordt er een pasje met 
foto gemaakt. Alle winterleden waarvan de ledenadministratie een foto heeft, kunnen vanaf 1 oktober 
2010 hun winterpasje ophalen in het clubhuis. 
 
Slijtage banen 1 t/m 3 
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan een grotere slijtage 
onderhevig dan de banen 4-6. De gemeente Diemen heeft ons laten weten dat zij niet een halve 
tennismat gaan renoveren. Wij doen daarom aan iedereen het dringende verzoek om bij voorkeur op 
de banen 4, 5 of 6 te spelen. 
 
Geen Digitale ACE ontvangen? 
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres 
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken. 
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE 
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door 
verhuizing) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft 
dan zo schoon mogelijk. 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
 
 
 

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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KNLTB – Eindstanden Voorjaarscompetitie 2010 Noord West 

 
Hieronder de eindstanden van de voorjaarscompetitie 2010 
Tevens zijn de uitslagen van de wedstrijden per team te bewonderen. 

 
Heren dubbel 35+ (5102) 2e klasse zaterdag  

    Datum Thuis Uit Uitslag 

1 SPAARNDAM 2 7 25 10-04-2010 BENNEBROEK 2   Diemen Zuid 1   3-1 
2 D.V.H. A´veen 1 7 22 17-04-2010 Diemen Zuid 1   D.V.H. A´veen 1   0-4 
3 BENNEBROEK 2 7 16 24-04-2010 SPAARNDAM 2   Diemen Zuid 1   4-0 
4 Diemen Zuid 1 7 15 01-05-2010 Diemen Zuid 1   WOC 1   4-0 
4 ELZENHAGEN 1 7 15 15-05-2010 Diemen Zuid 1   DE KEGEL 1   4-0 
6 OVERHOUT 2 7 10 29-05-2010 ELZENHAGEN 1   Diemen Zuid 1   2-2 
7 WOC 1 7 7 05-06-2010 OVERHOUT 2   Diemen Zuid 1   0-4 
8 DE KEGEL 1 7 2     

 
Jongens t/m 17 (8522) 2e klasse zaterdag morgen 

    Datum Thuis Uit Uitslag 

1 KONTAKT 2 7 25 10-04-2010 Diemen Zuid 1   BLOEMENDAAL 1   3-1 
2 KONTAKT 3 7 21 17-04-2010 KONTAKT 3   Diemen Zuid 1   2-2 
2 Diemen Zuid 1 7 21 24-04-2010 Diemen Zuid 1   MERLENHOVE 2   4-0 
4 BOOGAERD 2 7 15 01-05-2010 BOOGAERD 2   Diemen Zuid 1   2-2 
5 MERLENHOVE 2 7 10 15-05-2010 KONTAKT 2   Diemen Zuid 1   1-3 
6 BLOEMENDAAL 1 7 9 29-05-2010 Diemen Zuid 1   HBC 1   3-1 
7 HBC 1 7 8 05-06-2010 Diemen Zuid 1   BENNEBROEK 1   4-0 
8 BENNEBROEK 1 7 3     

 
Heren (9086) 5e klasse zaterdag  

    Datum Thuis Uit Uitslag 

1 OUDERKERK 3 7 39 10-04-2010 Diemen Zuid 1   DE MEER 4   1-5 
2 TIE BREAKERS 3 7 30 17-04-2010 STRANDVLIET 3   Diemen Zuid 1   0-6 
3 DE MEER 4 7 29 24-04-2010 Diemen Zuid 1   GEINBURGIA 2   2-4 
4 GEINBURGIA 2 7 23 01-05-2010 TIE BREAKERS 3   Diemen Zuid 1   6-0 
5 Diemen Zuid 1 7 17 15-05-2010 Diemen Zuid 1   OUDERKERK 3   0-6 
6 DIEMEN 6 7 15 29-05-2010 DIEMEN 6   Diemen Zuid 1   3-3 
7 AMVJ 5 7 14 05-06-2010 AMVJ 5   Diemen Zuid 1   1-5 
8 STRANDVLIET 3 7 1     

 
Heren (9101) 5e klasse zaterdag  

    Datum Thuis Uit Uitslag 

1 SMASHING PINK 2 6 32 10-04-2010 DDV 7   Diemen Zuid 2   4-2 
2 POPEYE 9 6 29 17-04-2010 Diemen Zuid 2   SMASHING PINK 2   0-6 
3 ALGEMENE 4 6 16 24-04-2010 POPEYE 9   Diemen Zuid 2   4-2 
4 DIEMEN 5 6 14 01-05-2010 Diemen Zuid 2   BUITENVELDERT 10  4-2 
5 Diemen Zuid 2 6 13 29-05-2010 Diemen Zuid 2   ALGEMENE 4   2-4 
6 BUITENVELDERT 10 6 13 05-06-2010 DIEMEN 5   Diemen Zuid 2   3-3 
7 DDV 7 6 9     

 
 
Chris Heuckeroth 
Verenigings Competitie Leider (VCL) - telefoon: 020-6991755  
e-mail cprheuck@xs4all.nl 
 
 
 

 

mailto:cprheuck@xs4all.nl
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KNLTB – Najaarscompetitie 2010 

 
De senioren spelen op zaterdag, de jeugd speelt op de zondagochtend. 
 
Hieronder de ingeschreven teams met de bezetting en de tijden waarop de thuiswedstrijden moeten 
beginnen: 
 

 
 
Chris Heuckeroth 
Verenigings Competitie Leider (VCL) - telefoon: 020-6991755 - e-mail cprheuck@xs4all.nl 
 

 

Diemen Zuid Heren 1 categorie 5/6/7 (0128) 
Teamleden     e/d   Datum  Thuis   Uit    begintijd 
Casper Staat     8/8 (teamleider) 18-09-2010 Diemen Zuid 1  BENNEBROEK 2   10:00 uur 
Robert van Gelderen    7/7   25-09-2010 BOOGAERD 1   Diemen Zuid 1   
Tim van Gelderen             7/7   02-10-2010 PIM MULIER 2   Diemen Zuid 1 
Peter Kranendonk            6/6   09-10-2010 BLOEMENDAAL 1   Diemen Zuid 1 
Thomas Dijkman              8/8   16-10-2010 Diemen Zuid 1    IJSBAANPAD 1     10:00 uur 
 
Diemen Zuid Heren 2 categorie 7/8/9 (0164) 
Teamleden    e/d   Datum  Thuis   Uit        begintijd 
Vincent ten Bruin             8/8 (teamleider) 18-09-2010 Diemen Zuid 2    IJSBAANPAD 1   12:00 uur 
Angelo Hooker                 8/8   25-09-2010 MARKEN 1    Diemen Zuid 2     
Jeff Tjon                           8/7   02-10-2010 Diemen Zuid 2    DIEMEN 1    12:00 uur 
Guido Ysselsteyn             7/7   09-10-2010 Diemen Zuid 2    BALK 1        10:00 uur  

16-10-2010 GEINBURGIA 1   Diemen Zuid 2   
 
Diemen Zuid Heren 3 categorie 7/8/9 (0165) 
Teamleden    e/d   Datum  Thuis   Uit              begintijd 
Chris Heuckeroth            8/7 (teamleider) 18-09-2010 ZONNEWEIDE 2   Diemen Zuid 3   
Marcel van Dooren          8/7   25-09-2010 Diemen Zuid 3    MARKEN 2    12:00 
Henk Hoogeveen            8/8   02-10-2010 SPAARNDAM 1   Diemen Zuid 3   
Job Schouten                  8/8   09-10-2010 Diemen Zuid 3    BADHOEVEDORP 1 12:00   
Rob Ebbers                     8/8   16-10-2010 ALGEMENE 1    Diemen Zuid 3   
 
Diemen Zuid 1 Jongens t/m 14 jaar (0667) 
Teamleden   e/d   Datum  Thuis    Uit        begintijd 
Sven Versteeg                8/8 (teamleider) 19-09-2010 Diemen Zuid 1    QUI VIVE 1    09:30 
Ivo van Dijck                   8/8   03-10-2010 DE AEMSTELBURGH 1 Diemen Zuid 1   
Boudewijn Greven          8/8   10-10-2010 MEERLANDEN 1    Diemen Zuid 1   
Jules Gorissen                9/9   17-10-2010 Diemen Zuid 1     ABCOUDE 1    09:30 
Tim Biervliet                    8/8 
 
Diemen Zuid 1 Jongens t/m 17 jaar (0769) 
Teamleden   e/d   Datum  Thuis     Uit                         begintijd  
Harminder Machado       8/7 (teamleider) 19-09-2010 DE AEMSTELBURGH 1 Diemen Zuid 1 
Laurens Kromhout          8/7   26-09-2010 Diemen Zuid 1       QUI VIVE 1     09:30 
Steven Biervliet               8/8   03-10-2010 Diemen Zuid 1      DE MEER 1    09:30 
Koen van der Heijden     8/8   10-10-2010 Diemen Zuid 1     AMSTELLAND 1  09:30 

17-10-2010 OSDORP 2     Diemen Zuid 1   

mailto:cprheuck@xs4all.nl
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TVDZ Activiteitenkalender 2010 

 

Datum Dag Evenement   Tijd Organisatie 

       

Augustus       

 indeling TC Voorronden Clubkampioenschappen   JC/TC 

September       

5-9-2010 zondag 
Ouder Kind Toernooi en jeugd / 
bestuur  10:00 uur JC 

12-9-2010 zondag Finales Clubkampioenschappen  11:00 uur JC/TC 

18-9-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 1e ronde   

  heren Diemen Zuid 1 (0128)   10:00 uur VCL 

  heren Diemen Zuid 2 (0164)   12:00 uur VCL 

19-9-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 1e ronde   

  Jongens t/m 14 jaar Diemen Zuid 1 (0667)  09:30 uur VCL 

  Herfsttoernooi   13:00 uur TC 

25-9-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 2e ronde   

  heren Diemen Zuid 3 (0165)   10:00 uur VCL 

26-9-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 2e ronde   

  Jongens t/m 17 jaar Diemen Zuid 1 (0769)  09:30 uur VCL 

Oktober       

2-10-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 3e ronde   

  heren Diemen Zuid 2 (0164)   12:00 uur VCL 

3-10-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 3e ronde   

  Jongens t/m 17 jaar Diemen Zuid 1 (0769)  09:30 uur VCL 

9-10-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 4e ronde   

  heren Diemen Zuid 2 (0164)   10:00 uur VCL 

  heren Diemen Zuid 3 (0165)   12:00 uur  

10-10-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 4e ronde   

  Jongens t/m 17 jaar Diemen Zuid 1 (0769)  09:30 uur VCL 

16-10-2010 zaterdag KNLTB najaarscompetitie senioren 5e ronde   

  heren Diemen Zuid 1 (0128)   10:00 uur VCL 

17-10-2010 zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 5e ronde   

  Jongens t/m 14 jaar Diemen Zuid 1 (0667)  09:30 uur VCL 

24-10-2010 zondag Oliebollen toernooi   13:00 uur AC 

30-10-2010 zaterdag Halloween toernooi   14:00 uur JC 

November       

6-11-2010 zaterdag KNLTB wintercompetitie 1e ronde  10:00 uur VCL 

7-11-2010 zondag KNLTB wintercompetitie 1e ronde  10:00 uur VCL 

20-11-2010 zaterdag KNLTB wintercompetitie 2e ronde  10:00 uur VCL 

21-11-2010 zondag KNLTB wintercompetitie 2e ronde  10:00 uur VCL 

28-11-2010 zondag Snerttoernooi   13:00 uur AC 

December       

11-12-2010 zaterdag KNLTB wintercompetitie 3e ronde  10:00 uur VCL 

12-12-2010 zondag KNLTB wintercompetitie 3e ronde  10:00 uur VCL 

Januari       

8-1-2011 zaterdag KNLTB wintercompetitie 4e ronde  10:00 uur VCL 

9-1-2011 zondag KNLTB wintercompetitie 4e ronde  10:00 uur VCL 

22-1-2011 zaterdag KNLTB wintercompetitie 5e ronde  10:00 uur VCL 

23-1-2011 zondag KNLTB wintercompetitie 5e ronde  10:00 uur VCL 

Februari       

5-2-2011 zaterdag KNLTB wintercompetitie 6e ronde  10:00 uur VCL 

6-2-2011 zondag KNLTB wintercompetitie 6e ronde  10:00 uur VCL 
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maart       

12-3-2011 zaterdag KNLTB wintercompetitie 7e ronde  10:00 uur VCL 

13-3-2011 zondag KNLTB wintercompetitie 7e ronde  10:00 uur VCL 

april        

9-4-2011 zaterdag KNLTB Voorjaarscompetitie 1e ronde  10:00 uur VCL 

10-4-2011 zondag KNLTB Voorjaarscompetitie 1e ronde  10:00 uur VCL 

16-4-2011 zaterdag KNLTB Voorjaarscompetitie 2e ronde  10:00 uur VCL 

17-4-2011 zondag KNLTB Voorjaarscompetitie 2e ronde  10:00 uur VCL 

23-4-2011 zaterdag KNLTB Voorjaarscompetitie 3e ronde  10:00 uur VCL 

25-4-2011 maandag KNLTB Voorjaarscompetitie 3e ronde  10:00 uur VCL 

Mei       

8-5-2011 zondag KNLTB Voorjaarscompetitie 4e ronde  10:00 uur VCL 

14-5-2011 zaterdag KNLTB Voorjaarscompetitie 4e ronde  10:00 uur VCL 

15-5-2011 zondag KNLTB Voorjaarscompetitie 5e ronde  10:00 uur VCL 

21-5-2011 zaterdag KNLTB Voorjaarscompetitie 5e ronde  10:00 uur VCL 

22-5-2011 zondag KNLTB Voorjaarscompetitie 6e ronde  10:00 uur VCL 

28-5-2011 zaterdag KNLTB Voorjaarscompetitie 6e ronde  10:00 uur VCL 

29-5-2011 zondag KNLTB Voorjaarscompetitie 7e ronde  10:00 uur VCL 

Juni       

4-6-2011 zaterdag KNLTB Voorjaarscompetitie 7e ronde  10:00 uur VCL 
 
NB. Data & tijden onder voorbehoud. Kijk voor de laatste gegevens op internet: WWW.TVDZ.NL  
 

Internetclicks – Hans de Jong 

 
Vind je het belangrijk te weten wanneer bepaalde tennis evementen plaatsvinden? 
Kijk dan eens op: http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=545&mid=40 
 
Je vindt er dan bijvoorbeeld onderstaand handige lijstje: 

30 aug - 5 september Future Middelburg 

30 aug - 12 september US Open, New York 

6 - 12 september Challenger TEAN International, Alphen a/d Rijn  

17 - 19 september Davis Cup, Play-Offs Wereldgroep 

17 - 19 september Davis Cup, Halve Finale 

30 september - 3 oktober AFAS Tennis Classics, Eindhoven 

5- 7 november REAAL Nationaal Rolstoeltennis Kampioenschap, Renkum 

6 - 7 november Fed Cup Finale 

datum nog onbekend NEC Wheelchair Tennis Masters, Rolstoeltennis 

22 - 28 november ATP Masters Cup, Londen 

3 - 5 december Davis Cup Finale 

15 - 19 december REAAL Tennis Masters, Topsportcentrum Rotterdam 

 
Hans de Jong – Webmaster TVDZ 

 

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  
Programma 2010: Zie: http://www.theaterdeomval.nl  

http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=545&mid=40
http://www.thermphostoernooi.nl/
http://www.usopen.org/
http://www.teaninternational.nl/
http://www.afastennisclassics.nl/
http://www.wheelchairtennis-amsterdam.com/masters/index.htm
http://www.barclaysatpworldtourfinals.com/en/home/default.asp
http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=1276
mailto:info@theaterdeomval.nl
http://www.theaterdeomval.nl/
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