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Van de Voorzitter – Hans de Jong 

  
De vakantieperiode zit er voor de meeste mensen er helaas al weer op en 
een druk najaar met allerlei leuke activiteiten hebben we weer voor de boeg. 
 
Een van die activiteiten is het uitwisselingstoernooi met tennisvereniging 
Strandvliet op 2 september (uit-wedstrijd - inschrijven kan nog aan de bar!) 
Met veel plezier kijk ik terug op het voor TVDZ zeer succesvol verlopen 
uitwisselingstoernooi met tennisvereniging Strandvliet van 10 juni 2012.  
Eindelijk heeft TVDZ dit keer de wisselbeker in ontvangst mogen nemen, na 
een grandioze eindstand. (zie het artikel en foto’s in deze ACE).  
De inzet is nu om deze beker bij ons te houden en het geen echte 
‘wisselbeker’ te laten worden! 
 
 

Op  8 september staat het TVDZ bestuur weer met een kraam op het Diemerfestijn met een leuke 
aanbieding om nieuwe leden te werven: Tennissen vanaf 8 september 2012 tot 1 januari 2014 voor een 
jaarprijs en geen inschrijfgeld! Dus komt u mee werven? 
 
Op 16 september  's ochtends is er weer een jeugdtoernooi en 's middags organiseren we het “Nieuwe 
leden- en lesserstoernooi in samenwerking met tennisleraar Fred Groen. 
Op 23 september kunnen alle leden en sponsors van TVDZ genieten van het Barbecue toernooi die 
wordt gesponsord door slagerij Piepenbrock.  
En tevens wordt er in september/oktober de Clubkampioenschappen georganiseerd! 
Op 14 oktober wordt het weer griezelen op ons Halloween jeugdtoernooi en vind op 11 november ons 
onvolprezen Oliebollen- en Appelflappentoernooi plaats. Dus dat wordt weer een gezellig najaar. 
 
En dit alles gaat plaatsvinden op onze zojuist schoongemaakte banen. De gemeente Diemen verraste 
ons er onlangs mee, dat er - opeens - groot onderhoud zou plaatsvinden op onze banen ondanks de 
hierover gemaakte afspraken. Deze overlast konden wij als bestuur helaas niet meer voorkomen, 
waarvoor onze excuses aan de leden die hierdoor een ochtend niet konden tennissen. 
 
Tevens wil ik u graag aankondigen dat op donderdag 8 november weer de Algemene Ledenvergadering 
wordt gehouden, dus zet die al vast in uw agenda. In deze vergadering wordt het wel en wee van onze 
club besproken en het is bij uitstek het platform waarop de leden hun inbreng kunnen leveren.  
Dit jaar heeft TVDZ er, mede dankzij de inspanningen van vrijwilligers, weer nieuwe leden bij gekregen. 
Dat is een positieve ontwikkeling. Een negatieve ontwikkeling is, dat er door de recessie helaas ook 
opzegging van leden zijn ontvangen. Dit ondanks het feit dat TVDZ al lange tijd geen verhoging van de 
lidmaatschapsgelden heeft doorgevoerd en in 2011 zelfs de prijs van het winterlidmaatschap aanzienlijk 
heeft verlaagd. Dit jaar echter kunnen wij er niet aan ontkomen de contributie toch enigszins te 
verhogen. In deze ACE is het voorstel van onze penningmeester opgenomen voor de contributie voor 
het jaar 2013 zoals dat in de Algemene Ledenvergadering aan de orde zal komen. 
 
Tevens kan ik u melden dat het bestuur in overleg met onze kantinebeheerder heeft bepaald dat de 
prijzen van de consumpties met ingang van 1 oktober 2012 in beperkte mate zullen worden verhoogd 
met € 0,15 per consumptie. De consumptieprijzen zijn overigens sinds 2006 niet aangepast.  
Een ieder ervaart dagelijks dat het leven duurder wordt en ook Gerard Terweij merkt dit bij het doen van 
zijn inkopen. Tevens wordt de BTW met ingang van 1 oktober verhoogd, waardoor een prijsverhoging 
onvermijdelijk is. Wij rekenen op uw begrip voor deze minimale verhogingen. 
Ook zal de kantine van 14:00 - 17:00 uur op werkdagen (indien nodig) zijn gesloten.  
 
Dan rest mij nog te melden dat het bestuur en de diverse commissies nog versterking nodig hebben om 
alle activiteiten mogelijk te blijven maken. Dus vrijwilligers, doe mee en geef je op bij een van onze 
bestuurs- of commissieleden!  
 
 
Tot ziens op de baan! 
 
Hans de Jong - Voorzitter 
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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: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl 
 
Bestuur:  
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer (secretaris)  Tel: (020) 9679437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333 
- vacature (promotie en PR) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855 
 
Activiteiten-Commissie:  

- Milene Smits - Tel: (020) 6974424 

- Marijke Biesbroeck – Tel: (020) 6982199 
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Roderik Bratianu 
- Donna Reestman (voorzitter) 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Herman Smits – Tel (020) 6974424 
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6923087 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl  / technischecommissie@tvdz.nl 
- Janny de Boer (voorzitter) - Tel: (020) 9679437 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Frans Heinsius - Tel: (020) 4650664 
 
Verenigingscompetitieleider (VCL):  
- Ruben Smit - Tel: (06) 49652626 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
 
Kas-commissie: 
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199  
- Joost Durville 
 
Barbeheerder: - Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
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 
 
Sportraad vertegenwoordiger: Hans de Jong 
 
Ereleden: 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, Gerard Terwey. 

mailto:publicrelation@tvdz.nl
http://www.tvdz.nl/
mailto:secretaris@tvdz.nl
mailto:penningmeester@tvdz.nl
mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
mailto:toernooicommissie@tvdz.nl
mailto:webmaster@tvdz.nl
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Van de Redactie  
 
 

 
Voor jullie ligt (of moet ik zeggen ‘staat’) weer een nieuwe ACE om door te 
lezen. Opwindend van het begin tot het eind! Sommigen moeten zich 
haasten, blijkt uit de opgavedatum voor de Wintercompetitie. Anderen 
zullen opgewonden raken over de contributieverhoging, die er al jaren aan 
zat te komen en er is nog meer opwinding in petto, geheid! 
 
In mijn bestuur (een aantal jaren teug) werd al er gedebatteerd over de 
noodzakelijke contributieverhoging, maar we durfden het niet aan. We 
waren te bang voor een groot ledenverlies. Het nieuwe bestuur dat zoveel 
vernieuwingen heeft gebracht, doet het nu wel! Ze weet dat het getij 
tegenzit, maar  moet wel omdat we niet voortdurend ons eigen clubhuis 
kunnen opeten. We hebben er de laatste jaren al aardig wat van weg 

geknabbeld, maar eens moet dat ophouden. Anders houd je er niets meer aan over en kun je zelfs geen 
geld meer op lenen bij de bank.  
 
Meer opwindend voor sommige leden zal echter de consumptieprijsverhoging zijn. Ook die lijkt me 
echter alleszins gerechtvaardigd. Voor € 1,15  krijg je bijna nergens een kop koffie meer, ook niet in 
kantines, en voor € 1,65 geen bier en geen frisdrank. Duur zijn we daar dus nog steeds niet mee uit. 
Trouwens de club krijgt er nu weer pacht voor terug.  
 
Wat ik echt jammer vind, is dat we als redactie geen enkele foto of verslag van een jeugdevenement 
hebben kunnen plaatsen, terwijl die wel hebben plaats gevonden. Niemand stuurde ons iets. Geen 
enkele ouder vond het leuk om zijn kind juichend voor de camera te doen plaatsnemen. Is dat ouder-
vrees? Het enige dat wij hierbij opmerken is dat de toernooien op deze wijze in de vergetelheid kunnen 
raken en dat betekent: einde toernooi en dat zou toch jammer zijn. Dus ouders neem uw fototoestel of 
mobiel mee naar de baan, maak daar een paar mooie foto’s en stuur die op aan de redactie onder 
vermelding van het toernooi. Helemaal mooi is het natuurlijk als er ook nog een verslagje van een paar 
regels bij zit. We e-mailen en sms-sen ons suf, maar een e-mailtje voor de ACE? Zouden we dat echt 
niet durven? 
 
Een memorabel feit in dit kader is echter wel, dat we voor het eerst ook foto’s mogen plaatsen van twee 
leden die geen deel uitmaken van de redactie. We zijn daar uiterst dankbaar voor. Rob van Rijn voor 
zijn foto’s tijdens die geweldige regenbui en Marijke Biesbrouck voor haar foto’s tijdens het 
zomertoernooi. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
Namens de redactie, 
Godfried van den Wittenboer 
 
 
 
 
PS.  
Wil je zelf ook een bijdrage leveren voor de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 
Ook zijn wij nog op zoek naar een fotograaf die foto’s wil maken van onze activiteiten, graag in het bezit van een 
elektronische fotocamera. 
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Start Nieuwe Seizoen TVDZ 
Bijna iedereen weer terug van vakantie en ook op onze tennisclub komt alles weer tot leven. 
Deze mail is dan ook om jullie even op de hoogte te brengen van alle activiteiten die weer op het punt 
staan plaats te gaan vinden. 
  
Tot 1 september is het nog mogelijk om bij de KNLTB in te schrijven voor de Wintercompetitie. 

 Op 2 september vindt weer het uitwisselingstoernooi plaats bij STRANDVLIET (inschrijvingen 
aan de bar) 

 Op  8 september staan we weer met een kraam op het DIEMER FESTIJN. 

 Op 16 september 's ochtends een JEUGDTOERNOOI en 's middags organiseren we het 
NIEUWE LEDEN EN LESSERSTOERNOOI 

 Op 23 september kunnen alle leden en sponsors genieten van het BARBECUE TOERNOOI 

 In september/oktober worden de CLUBKAMPIOENSCHAPPEN gehouden!! 

Zoals je ziet, TVDZ is in beweging, NU JULLIE NOG !!! 
DUS INSCHRIJVEN MAAR !!!! 
 

Tennistoernooi Generali 
Op vrijdag 14 september, van 16:00 uur t/m 21.00 uur, zijn 5 banen gereserveerd voor een 
tennistoernooi van Generali. (5 banen). 
De TVDZ-leden kunnen dan alleen gebruik maken van baan 6 en is afhangen alleen mogelijk voor deze 
baan. 
 
Algemene Ledenvergadering op 8 november 
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op donderdag 8 november 2012. 
 
Zoals gebruikelijk is de zaal open vanaf 19.30 en de vergadering begint om 20.00 uur. De agenda en de 
notulen worden enkele weken vooraf verstuurd per e-mail en zullen tevens in papieren vorm 
beschikbaar zijn in het clubgebouw. Indien uw e-mailadres is gewijzigd, wilt u dat dan zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan de Ledenadministratie? 

 
Opmerkingen of Klachten? 
Heeft u opmerkingen, klachten over TVDZ (suggesties mag natuurlijk ook!), dan kunt u die uitsluitend 
melden aan de voorzitter of secretaris van TVDZ. Bij voorkeur per e-mail aan:  
voorzitter@tvdz.nl - of - secretaris@tvdz.nl 
 
 Het bestuur 
 

 

Mededeling bestuur – Consumptieprijzen kantine TVDZ 

  
De prijzen van de consumpties zullen met ingang van 1 oktober 2012 in beperkte mate worden 
verhoogd met € 0,15 per consumptie. Enkele nieuwe prijzen: 
 
Koffie/Thee    € 1,15 
Koffie verkeerd  € 1.65   
Bier   € 1,65 
Frisdrank in blik  € 1,65  
AA/Aquarius etc  € 1,65  
Wijn   € 1,65  
 
Wij rekenen op uw begrip voor deze minimale verhogingen. Stap gerust binnen en nuttig een 
consumptie i.p.v. te voorzien in uw eigen behoefte. 
 
Het bestuur. 

Mededelingen Bestuur 

mailto:voorzitter@tvdz.nl
mailto:secretaris@tvdz.nl
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Mededeling bestuur – Procedure / opzegtermijn lidmaatschap 

  
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie, Postbus 110, 
1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl 
 
In verband met de peildatum van de KNLTB en de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste 
opzegdatum: 
 
- 1 december voor jaarleden 
- 1 december voor winterleden met KNLTB pas (WTS+) 
- 15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het  
nieuwe contributiejaar  
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde 
van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd. 
 
Het bestuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het boekjaar 2011/2012 zit er bijna op. 1 oktober a.s. maken wij de balans weer op en voor zover het er 
nu naar uit ziet is het nog altijd geen rozengeur en maneschijn. 
Er zijn hiervoor een aantal redenen aan te dragen, die ik graag even kort wil belichten. 
De Gemeente Diemen is en blijft de grootste kostenpost met de facturering van de huur en onderhoud 
van het sportpark. Zoals de vorige keer gemeld stijgt de huurprijs 2,5% extra boven de reguliere 
verhoging die afhankelijk is van het prijsindexcijfer. De onderhoudskosten bedragen 
ca. € 3000,00 per jaar. De diverse commissies binnen de club hebben er voor gezorgd dat er 
verantwoord geld is uitgegeven. Het clubhuis is gerenoveerd met kwalitatief goede, niet goedkope verf. 
Doordat het gebouw is geschilderd door enorm enthousiaste vrijwilligers is ook dit een verantwoorde 
uitgave geweest.  
Het aantal betalende leden is in getal even groot als begroot, echter doordat er meer winterleden zijn 
geweest dan vermeld op de begroting, maar minder seniorleden, blijft het totaalbedrag van de 
contributies iets achter.  
 
Om de continuïteit van onze club te waarborgen zijn er een aantal minder populaire maatregelen 
noodzakelijk. De belangrijkste is het verhogen van de contributie. De laatste verhoging dateert van 
2009. Uiteraard heeft het bestuur een klein marktonderzoek gedaan om een goede basis te vinden voor 
dit voorstel. 
Er is gekeken naar de contributies van tennisverenigingen in Amsterdam en onze buurgemeenten. 
De meeste Amsterdamse TC’s kennen geen bardiensten. Verder zijn er verenigingen met alleen een 
zomerseizoen. Dientengevolge is het best lastig een en ander te vergelijken.  
(vervolg op p. 13) 

Van de Penningmeester 
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Ik heb toch getracht een overzichtelijk lijstje te maken van diverse tennisverenigingen: 
 
Naam:   Jaarlid  Zomerlid Jaarlid  Zomerlid  
   Senior  Senior  Jeugd  Jeugd  Bardienst      
 
Sportchamp  299  219  139  89  Nee 
Amsterdamse Bos   178    82  Nee 
Kattenlaan  415    185    Nee 
Tie Breakers  205    120    Nee 
Buitenveldert    195    100  Nee 
Smashing Pink    200    100  Nee 
Kadoelen    205    110  Nee 
 
ATVD     163    92  Ja 
Strandvliet    165    90  Ja 
IJburg   280    160    Ja 
Weesp   160    85-175    Ja 
Muiderberg  175    96    Ja 
Abcoude  185    104    Ja 
Ouderkerk    150    68  Ja 
 
Het is slechts een greep uit de buurt. Vastgesteld kan worden dat onze tarieven zeer concurrerend zijn 
en dat een contributieverhoging alleszins redelijk is.  
Gezien de financiële situatie van onze club en de verhoging van de huur door de gemeente lijkt het 
gerechtvaardigd onze huidige tarieven te verhogen met ca. 6-7%. 
 
De tarieven die het bestuur voorstelt zijn de volgende: 
Lidmaatschap:  Oud tarief Nieuw tarief 
 
Senior   185  196   
Daglid   148  158   
Student   135  144   
Junior/Jeugd  105  112   
Winter Senior  60  65 
Winter Junior  50  54 
 
Het voorstel wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering geplaatst. 
Eerst na goedkeuring door de meerderheid van de aanwezige stemmers tijdens deze vergadering 
worden de bedragen voor 2013  doorgevoerd. 
 
Een tweede maatregel is het verhogen van het tarief van de consumpties. De prijzen in ons clubhuis zijn 
sinds vele jaren ongewijzigd. Het bestuur heeft onze pachter toestemming verleend de prijs van de 
consumpties te verhogen met € 0,15. Hier tegenover staat dat de pachter een gewijzigd pachttarief gaat 
betalen in 2013: € 750,00 (in 2012 was deze € 1,00). 
De voorzitter zal tijdens de Algemene ledenvergadering het een en ander nader toelichten 
 

In de begroting voor 2013 zal ik dit alles reeds verwerken. Tijdens de ALV van 8 november aanstaande 
zal ik desgewenst de maatregelen verder uitleggen, dus ook door de penningmeester bent u van harte 
uitgenodigd deze ALV bij te wonen. 
 
Gerard Roosien 
 
 
       

Van de Penningmeester (vervolg) 
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Zondag 10 juni kwam Strandvliet bij ons op bezoek. Hoewel het in sommige delen van het land slecht 
weer was, werd het bij ons een schitterende dag. Op onze tennisbaan was het zogezegd ‘kortebroeken-
weer’ en dat was te merken aan het aantal deelnemers. Een dikke 40 personen deden mee aan het 
toernooi. 
Om negen uur waren wij al druk bezig met voorbereidingen. Ans en Wim deden de definitieve indeling, 

een zeer moeilijk karwei. Marijke en Milene bekommerden zich om 
de soep, de saté en het brood, terwijl Gerard met zijn lieve 
vrouwtje en een zekere Frans zich met alle andere 
bijkomstigheden bezighielden.  
Er werd zeer goed gespeeld en de sfeer was honderd procent. 
Iedereen zette zich tot het uiterste in  en dat was te merken aan 
de uitslag. De eindstand was 163 gespeelde games in het 
voordeel van TVDZ en 120 games voor Strandvliet. TVDZ won 22 
partijen, Strandvliet won er 6 en 2 partijen werden gelijk gespeeld. 
Dit keer dus eindelijk eens een daverende overwinning voor 
TVDZ. 

 
Met veel applaus en gejuich werd de beker dan ook aan ons overhandigd door Strandvliet. Een zeer 
geslaagde dag! Niet alleen door het weer, maar ook door alle deelnemers en uiteraard alle 
medewerkers, die daarvoor hartelijk worden bedankt door de nog niet eerder genoemde. 
getallenreeks onderaan: dag-maand-jaar-tijd-uitslag-deelnemers-vrijwilligersoudste-jongste-fotograaf. 
  
De secretaresse van Frans en Frans 10620121116312040679121 
(De volledige naam van Frans is bij de redactie bekend en bij jullie waarschijnlijk ook, de getallenreeks 
niet.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitwisselingstoernooi  TVDZ / Strandvliet   10 - 6 - 2012    
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Op 15 juli 2012 werd het TVDZ zomertoernooi gehouden. De middag begon mooi. Hoewel 

de weersverwachting niet zo goed was, scheen er regelmatig een zonnetje. Het heeft 

tussendoor ook een poosje geregend, maar 

in die tijd hebben de spelers zich goed 

vermaakt in het clubhuis met een potje 

Klaverjassen. 

 

Enigszins teleurgesteld en moe gestreden 

viel de eigenlijke winnaar bij de heren - 

Loek Biesbrouck - heerlijk in slaap in het 

zonnetje (zie foto). Wat was namelijk het 

geval? Hij viel buiten de prijzen, want dit 

keer werden alleen poedelprijzen uitgereikt. 

 

Bij de dames aan Corry de Jong en bij de 

heren aan Joost Durville. 

 

 

Na afloop van het toernooi scheen de zon weer en werd er op het terras een lekker drankje 

gedronken. Al met al was het een gezellige middag. 

 

Marijke Biesbrouck 

 
 

 
 
 
  

Zomertoernooi  
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 Geen enkel sportveld is veilig tijdens onweer. Verlaat de tennisbaan onmiddellijk en wacht tot de bui 
voorbij is. Met de ’tien secondenregel‘ kun je inschatten wanneer je moet schuilen. Liggen er minder 
dan 10 seconden tussen de bliksemflits en de donder, dan is het onweer gevaarlijk dichtbij. Is de tijd 
tussen flits en donder korter dan drie seconden dan zit je midden in de onweersbui. 
 
Schuilen 
Je kunt het best schuilen in het clubhuis of in de kleedkamers. Sluit ramen en deuren en blijf weg van 
de ramen. Blijf ook uit de buurt van stromend water en ga zeker niet douchen. Een carport, een afdak 
of een andere open schuilplaats bieden geen enkele bescherming. Een auto is wel weer een goede 
schuilplaats. Sluit wel ramen, schuifdak en deuren. Verlaat je schuilplaats niet eerder dan het moment 
waarop er tussen bliksemflits en donderslagen meer dan tien seconden zitten. 
 
Geen schuilplaats? 
Is er geen schuilplaats, blijf dan in ieder geval uit de buurt van hoge bomen, lantaarnpalen, torens, 
hoogspanningsleidingen, open water, speeltuigen, enz. Blijf minstens op 3 m afstand van hekwerken of 
afrasteringen. Ga niet op het hoogste punt van de omgeving staan en gebruik geen paraplu. In een 
groep loop je een groter risico op blikseminslag. Blijf dus niet bij elkaar maar blijf minstens 3 m uit 
elkaar. Ga gehurkt zitten, sla de armen om de knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over de 
oren en de voeten tegen elkaar. Ga nooit plat op de grond liggen. Hurk zo mogelijk in een greppel. 
 
De beste schuilplaats is en blijft uiteraard de bar van ons clubhuis.... 
 
Hans de Jong 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2012 weer van start en wordt gespeeld in 
de maanden november, december, januari, februari en maart op alle soorten banen waarop ’s winters 
doorgespeeld wordt (o.a. kunstgras/frenchcourt/mateco/tennisforce/smashcourt). 

De RWBC is een gezamenlijke senioren en jeugd competitie voor de districten van regio Noordwest, 
nl. de districten IJmond, Leiden en Noord-Holland Noord en wordt gespeeld op zaterdag en zondag. 

Er kan worden ingeschreven tot 31 augustus aanstaande bij de Vereniging Competitieleider (VCL). 

KNLTB  
 

Oproep voor de wintercompetitie 

Tennis en onweer 

Leuk partijtje tennis 
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Bij ‘Forty Love’ sta je er goed voor in de game, want dat is de term die vroeger gebezigd werd (je ziet 
het: ik pas direct mijn spraakgebruik aan) op de tennisbanen bij de stand ‘veertig nul’. Maar toen was 
tennis ook nog een elitesport. Verwar het overigens niet met ‘forty loves’, want dan zet je vrouw je aan 
de kant. Eerlijk gezegd, vind ik het ook beter klinken dan ‘veertig nul’. Het heeft toch iets van die ‘loves’.  
 
Toen ik pas geleden door Hans de Jong dan ook attent werd gemaakt op het bestaan van een gratis 
tennisblad met die naam, ben ik direct gaan zoeken op www.fortylove.nl, want daar is dat blad te vinden. 
En ik raad u aan dat ook te doen, want daar is het blad ‘Forty Love’ te vinden. Het is een echte ‘Glossy’ 
en wat mooier is, er wordt goed gebruik gemaakt van het computerscherm. Je kunt er echt doorheen 
bladeren, bijna zoals op een I-pad. Of je je gratis abonneert, moet je uiteraard zelf weten, maar ga niet 
eisen dat onze vertrouwde ACE er ook zo uit komt te zien. Ik weet toevallig iets van 
computerprogrammering af en wil wel eens rondkijken of ik dergelijke grapjes kan inbouwen, maar vrees 
het ergste. Zo’n mooie vormgeving (en trouwens ook berichtgeving) is alleen maar mogelijk, als zich een 
paar enthousiastelingen aanmelden om dit ook te doen. 
 
Maar ga vooral kijken naar ‘Forty Love’ op www.fortylove.nl. 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het zal zo een 20 jaar geleden zijn, dat ik besloot om weer eens een week naar Zweden te gaan. Met 
mijn vrouw Marijke en dochter Larisa boekten we bij reisbureau Globe in Amsterdam-Noord een 
bungalow in het zuiden van Zweden vlakbij Gothenburg. 
 
De dame van dit reisbureau overhandigde mij de reispapieren en vroeg, waarom ik naar Zweden ging. 
Ik vertelde, dat ik een beetje heimwee naar Zweden had, omdat ik daar na de oorlog geweest was om 
aan te sterken. Eerst een maand in een kamp en daarna een aantal maanden bij pleegouders. 
De mond van de dame viel open en zij vertelde me, dat zij ook in dat kamp gezeten had. Wat een 
zeldzaam toeval! 
 
In 1946 hebben we beiden 3 dagen in dezelfde trein gezeten, die via Duitsland en Denemarken naar 
Zweden reed en hebben we samen ook nog eens een maand in het Gothenburgse kamp doorgebracht. 
Zij was de eerste, die ik daarna ooit ontmoette en dat na ruim 40 jaar! 
 
Loek Biesbrouck 
 
 
 
 
 
 

Ingezonden         Zomaar een verhaal - 4 

‘Forty Love’     

Najaarscompetitie 

http://app.budgetmailer.com/link.aspx?value=yglJuKny02cwhThKwHzujem6s7ZlxDobhTMMYPfwl4b%2b%2fhTPikXRFBJXIe7V6KtBCX31H7U8UJmQRt33%2bLx0Vg%3d%3d
http://app.budgetmailer.com/link.aspx?value=yglJuKny02cwhThKwHzujem6s7ZlxDobhTMMYPfwl4b%2b%2fhTPikXRFBJXIe7V6KtBCX31H7U8UJmQRt33%2bLx0Vg%3d%3d
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Voor de jeugdleden die nog niet alles op een rijtje hebben gezet, even een overzicht van de 
jeugdtoernooien die gepland staan:  
 
Tot uiterlijk 31 augustus opgeven bij de vereniging Competitieleider voor de wintercompetitie.van de 
KNLTB. 
 
- Op zondag 16 september is er om 10.00 uur een jeugdtornooi. 
- Op zondag 16 september is er om 14.00 uur het ‘Lessers en nieuwe ledentoernooi’ 
- Op zondag 14 oktober is er om 15.00 uur het Haloweentoernooi. Wie is er het mooist verkleed? 
 
Voor alle toernooien geldt: aanmelden bij je tennisleraar of op jeugdcommissie@tvdz.nl - graag zo snel 
mogelijk! 

 
De jeugdcommissie 
 
 
 
 

SMASHJE –  Rood - Oranje evenementen KNLTB 

 
       
Beste jeugdcommissie, 
  
Onder leiding van de regiocoach of regioscout worden in september Rood-Oranje evenementen 
georganiseerd waar kinderen bewegingsvaardigheids- en tennistraining krijgen. Daarnaast spelen ze 
een aantal wedstrijdvormen met aangepast materiaal. 
  
Wij zijn op zoek naar… 

·           Kinderen die met veel plezier tennissen 
·           Kinderen die geboren zijn op 1 oktober 2004 of later 
·           Kinderen die een leuke ochtend/middag willen beleven 

  
Bij deze evenementen staat plezier maken voorop! 
  
Ook gebruikt de KNLTB deze evenementen om: 

·           Een beeld te krijgen van het niveau van de jongste jeugd binnen de verenigingen. 
·           Samen met tennisleraren over het niveau van de kinderen en het vak te praten. 
·           Kinderen te scouten die in aanmerking komen voor de Instroomtraining van de KNLTB. 

  
Klik hier (http://www.knltb.nl/roodoranje) voor meer informatie en om kinderen in te schrijven. 
  
Tot slot ontvangt u in de bijlage ter informatie de brief die verstuurd is aan alle trainers uit de regio. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ilse Vergouw 
Medewerker Bondsjeugdopleiding 
  

SMASHJE – Geplande Jeugdtoernooien 2012 

http://www.knltb.nl/roodoranje
http://www.knltb.nl/roodoranje
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SMASHJE –    2012 

        
Beste  jeugdcommissies en bestuursleden, 
  
Voor het tweede jaar is er ook een mogelijkheid om Jeugdteams in te schrijven. Vorig jaar is er een 
eerste stap gezet en we hopen op meer deelname komende winter. Hoe meer teams meedoen, hoe 
makkelijker de indeling is te maken. 

De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2012 weer van start en wordt gespeeld in 
de maanden november, december, januari, februari en maart op alle soorten banen waarop ’s winters 
doorgespeeld wordt (o.a. kunstgras/frenchcourt/mateco/tennisforce/smashcourt). 

De RWBC is een gezamenlijke senioren en jeugd competitie voor de districten van regio Noordwest, 
nl. de districten IJmond, Leiden en Noord-Holland Noord en wordt gespeeld op zaterdag en zondag.  Er 
kan worden in geschreven tot 1 september as. 

Competitieaanbod jeugd  tijdens de wintercompetitie:  

- Jongens t/m 14 en 17 jaar Zondagochtend (1 klasse)  

Elke wedstrijd bestaat uit 4 partijen, t.w. 2 enkels en 2 dubbels, waarvoor nodig tenminste 3 
jongens. 

- Meisjes t/m 14 en 17 jaar Zondagochtend (1 klasse) 

Elke wedstrijd bestaat uit 4 partijen, t.w. 2 enkels en 2 dubbels, waarvoor nodig tenminste 3 
meisjes. 

- Gemengd t/m 14 en 17 jaar Zondagochtend (1 klasse) 

Elke wedstrijd bestaat uit 5 partijen, t.w. 1 jongensenkel, 1 meisjesenkel, 1 gemengd dubbel, 1 
jongensdubbel en 1 meisjesdubbel, waarvoor nodig tenminste 2 meisjes en 2 jongens.    

Met vriendelijke groeten, Competitieleiding KNLTB Regio Noordwest. 
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Beste  jeugdcommissies en bestuursleden, 

  
Voor het tweede jaar is er ook een mogelijkheid om Jeugdteams in te schrijven. Vorig jaar is er een 
eerste stap gezet en we hopen op meer deelname komende winter. Hoe meer teams meedoen, hoe 
makkelijker de indeling is te maken. 

De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2012 weer van start en wordt gespeeld 
in de maanden november, december, januari, februari en maart op alle soorten banen waarop ’s winters 
doorgespeeld wordt (o.a. kunstgras/frenchcourt/mateco/tennisforce/smashcourt). 

De RWBC is een gezamenlijke senioren en jeugd competitie voor de districten van regio Noordwest, 
nl. de districten IJmond, Leiden en Noord-Holland Noord en wordt gespeeld op zaterdag en 
zondag.  Voor meer informatie zie de bijlage. Er kan worden in geschreven tot 1 september as. 

Competitieaanbod jeugd  tijdens de wintercompetitie:  

- Jongens t/m 14 en 17 jaar Zondagochtend (1 klasse)  

Elke wedstrijd bestaat uit 4 partijen, t.w. 2 enkels en 2 dubbels, waarvoor nodig tenminste 3 jongens. 

- Meisjes t/m 14 en 17 jaar Zondagochtend (1 klasse) 

Elke wedstrijd bestaat uit 4 partijen, t.w. 2 enkels en 2 dubbels, waarvoor nodig tenminste 3 meisjes. 

- Gemengd t/m 14 en 17 jaar Zondagochtend (1 klasse) 

Elke wedstrijd bestaat uit 5 partijen, t.w. 1 jongensenkel, 1 meisjesenkel, 1 gemengd dubbel, 1 
jongensdubbel en 1 meisjesdubbel, waarvoor nodig tenminste 2 meisjes en 2 jongens. 

Met vriendelijke groeten,  
Competitieleiding KNLTB Regio Noordwest. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMASJE –  KNLTB Jeugdcompetitie 
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Koos van Raalte 65 jaar 
Onlangs is onze vice-voorzitter Koos van Raalte 65 jaar geworden 
en heeft deze mijlpaal uitbundig gevierd met een diner in de 
stralende zon met een select gezelschap alwaar hij zelf ook als 
zonnetje fungeerde.  
Ook de vaste zondagsploeg kreeg de week erna een rondje 
toebedeeld en hebben hem luidkeels toegezongen, zodat zijn er van 
zijn eerste AOW uitkering weinig overbleef…. 
Enkele dagen na het feest heeft Koos gemeend de zojuist 
schoongemaakte grasmat van TVDZ van zeer dichtbij te bekijken, 
waardoor hij een vervelende blessure heeft opgelopen. Hierdoor zal 
hij naar verwachting 2 maanden niet kunnen spelen. Maar hij zal ons 
wel komen aanmoedigen. 
 

 
Janny de Boer voor de 2

e
 keer Oma! 

Inmiddels is het alweer bijna oud nieuws, maar haar zoon Jan en schoondochter hebben een zoon 
gekregen luisterend naar de naam Michael. Het gaat goed met het stelletje. 
 
Gaten op het terras gedicht 
Op een tweetal plaatsen was de bestrating verzakt omdat het zand onder het clubhuis was gespoeld. Dit 
probleem is nu gratis verholpen door een amateur stratenmaker, die onlangs ook hetzelfde probleem in 
zijn eigen voortuin had. 
 
TVDZ kan niet meer zonder vrijwilligers 
Al eerder is in de ACE een oproep aan de leden gedaan om zich meer voor de vereniging in te zetten, 
hetzij in het bestuur, commissies, hetzij bij incidentele onderhoudswerkzaamheden in het tennispark. 
Wij hebben op dit moment vacatures voor:  
Bestuur, toernooicommissie, jeugdcommissie en zijn op zoek naar een nieuwe Vereniging Competitie 
Leider (VCL).  
Heb je interesse om mee te doen, laat het even weten aan onze secretaris Janny de Boer. 
 
Slijtage banen 1 t/m 3 
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan grotere slijtage onderhevig 
dan de banen 4-6. Mede namens de gemeente Diemen doen wij 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 ook daar 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 
   

Gehoord, gezien, gelezen, gedacht…. 

 

mailto:aceredactie@tvdz.nl


27 

 

 

 
 

  KNLTB   Wintercompetitie 2012 / 2013 
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KNLTB   Wintercompetitie 2012 / 2013  (vervolg) 
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KNLTB   Wintercompetitie 2012 / 2013  (vervolg) 
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Dit gaat over het 
redden van een 
mensenleven met 
de letters: 
 

” P.L.A.T.”   
 
 

 Neem even één 
minuut om het 

onderstaande tot je 
te nemen… 

 
   

Een neuroloog zegt 
dat als een 

slachtoffer van een 
beroerte binnen 3 

uur bij hem is dat hij 
de effecten van een 

attack volledig 
ongedaan kan 

maken.  
Volgens hem is de 
truc om de signalen 

te herkennen en 
vast te stellen en 

dan de patiënt 
binnen 3 uur de 

nodige zorg te laten 
ontvangen.  

 
 
 

  Soms is het 
moeilijk om te zien 

dat het om een 
hersenaandoening 
gaat. Helaas, het 
resultaat is een 

ramp. Het 
slachtoffer kan 

ernstige 
hersenbeschadiging 
hebben opgelopen 
als omstanders niet 
in staat zijn om de 

symptomen te 
herkennen.  

 
 
 
 
 
 
   

          

Hoe herken je een Hersenbloeding      (ook op de tenbaan) 

 



31 

 

  
 

 Lees dit en leer 
het van buiten!!  

   
 

  Omstanders 
kunnen een infarct 

herkennen door 
slechts vier simpele 

opdrachten te 
geven:  

 
P : Praten; 
 Laat de persoon 
een simpele zin 
uitspreken  
   
L : Lachen; Vraag 
het slachtoffer te 
lachen  
   
A : Armen 
omhoog; Laat de 
persoon beide 
armen tegelijk 
omhoogsteken  
   
T : Tong; Vraag om 
de tong uit te 
steken.  

   
 

  Als hij of zij moeite 
heeft met één van 

deze opdrachten bel 
dan onmiddellijk 112 

en beschrijf de 
symptomen aan de 

telefonist(e).  
 

  Een cardioloog 
beweert dat als 

iedereen die deze e-
mail krijgt hem 

doorstuurt naar 10 
andere mensen, je 
er van uit kunt gaan 
dat er tenminste een 
leven is gespaard.  
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Bericht van Meneer de Mol  . . . . . . . .   september 2012   
 

 
Nou nou, wat is er toch altijd veel te doen op die tennisklup. 
Houden ze een zomertoernooi en tja juist op een zondag, 
dat ik rust wilde, maar afijn, een beetje reuring is ook niet 
verkeerd. 
 
Tijdens dit toernooi ging het even gieten en probeerden 
enkele tennissers te kaarten. Nou, dat spelletje is niet 
afgekomen, want het werd weer droog en ze lieten de 
kaarten zo maar op tafel liggen. Kon die Gerard weer 
opruimen zeker. 
 
Meneer de Mol ging hoopvol kijken bij de finale om te zien, 
wie er nu weer kampioen werd. Nu, het was weer eens 
anders dan normaal. Alleen de poedels - en ik wist niet, dat 
er ook honden meededen - kregen een prijs. Volgens mij 

ene Tom bij de mannen en 2 dames, t.w. Corrie en Marijke, die beide op de laatste plaats eindigden. Er 
moest geloot worden en Corrie viel in de prijzen. Maar wat er toen gebeurde............Ik hoorde ene Loek 
vragen, wie er nu werkelijk als hoogste geëindigd was. Tot zijn verbazing, zei die aardige Ans, die 
kennelijk met de wedstrijdleiding belast was: ''Oh, jij bent niet opgeteld'' Resultaat? Hij was voor het 
eerst de hoogste en was bijna in tranen, omdat hij geen prijs kreeg. Enfin, met een fikse borrel is hij 
weer op de been gekomen. 
 
Dan wil ik het toch hebben over tuinieren: Meneer de Mol houdt zich o.a. ook bezig met tuinieren. Want 
weet je, dat er molsla te vinden is? Kijk eens om je heen. Zie je een grote molshoop, schep hem omver 
en kijk of er geen paardenbloem in zit. De blaadjes hiervan kun je in je salade gebruiken en als je een 
aantal wortels van de paardenbloem bij elkaar hebt, dan kun je ze verpakken in een zwarte vuilniszak 
en in de zon zetten of thuis in een warme kamer of zo. Ze geven dan een overvloedige bladoogst, die je 
dan meteen weer kunt nuttigen. En.............het kost niks! 
 
Tja, Meneer de Mol hoorde laatst dit lekker kort verhaaltje. Er zitten twee zuinige Schotten te vissen en 
zeggen erg weinig tegen elkaar. Vangt er één een zeemeermin en gooit haar terug in zee. Zegt de 
ander: ''Why?'' Zegt de eerste: ''How?'' Deze Schotten deden Meneer de Mol denken aan ene Wil, die 
pas in Diemen is komen wonen en dus lid van jullie TVDZklup wordt. Een zeer slanke man, die wel van 
een glaasje rode wijn houdt. Hij heeft dan ook vele jaren in Frankrijk gewoond en kan een verduveld 
aardige bal slaan. Zijn serf (of hoe heet dat?) is wat voorzichtig, maar hij kan veel ballen terugmeppen. 
Dus een aanwinst voor jullie Wilde Mix. 
 
Nou als afsluiting toch maar weer een echt verhaal over vissen! Eén man belt naar huis van zijn werk en 
zegt: ''Lieverd, ik ben uitgenodigd om mee te gaan vissen met mijn baas in Schotland en een stel van 
zijn vrienden. We gaan een week weg. Dit is een goede gelegenheid om te proberen promotie te 
maken, dus zou jij zo lief willen zijn om een tas te pakken met voldoende kleding voor een week? Leg je 
ook meteen even mijn hengel en visbox klaar? We gaan meteen vanuit kantoor, dus ik rijd dan snel 
even langs huis om alles op te halen. Oh!  En vergeet niet mijn nieuwe blauwe zijden pyjama in te 
pakken". Vrouwlief denkt wel dat aan dit verhaal een luchtje zit, maar als goede echtgenote doet ze toch 
precies wat haar man gevraagd heeft. Aan het eind van de week komt haar man weer thuis. Een beetje 
moe, maar verder ziet hij er goed uit. Zijn vrouw verwelkomt hem met de vraag: "Heb je veel vis 
gevangen?” Hij antwoordt: “Ja, heel veel zalm, enkele snoeken en een paar baarzen. Maar waarom had 
je eigenlijk mijn nieuwe blauwe zijden pyjama niet ingepakt?" Van haar antwoord ga je smullen..... Ze 
antwoordde: ”Maar dat heb ik wel gedaan. Hij zit in je visbox!". 
 
Nu, dat was het weer. Ik zou zeggen: Doei.................tot de volgende keer 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol 
Alias Meneer de Mol 
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Tennislessen 

  
De inschrijving voor de tennislessen is weer mogelijk! 
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat 
tennislessen wil volgen een inschrijfformulier 
invult/instuurt.  
Ook lesnemers die door willen gaan met lessen, 
dienen voor de iedere volgende periode een 
inschrijfformulier in te sturen. 
 
Hierdoor is er een totaal beeld mogelijk van alle 
lesnemers bij de administratie en het bestuur.  
Hiertoe dient het “Inschrijfformulier tennislessen” 
ingevuld te worden. Dit formulier is te downloaden via: 
http://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html 
 

Lesvoorwaarden 2012-2013 
Het seizoen loopt vanaf 1 oktober tot en met 31 maart 2013.  
- 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 deschoolvakanties. 
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan.  
- Een lesuur duurt 50 minuten.  
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.  
- De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les.  
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet 
ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. tot maximaal 6 lessen;  

- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet;  
 
Lesgeld:  
 
- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 
lessen);  
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 
lessen);  
- privéles (twee personen, € 306 per persoon voor 18 
lessen);  
- privéles (één persoon, € 34 per les).  
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 
lessen leeftijd t/m 12 jaar)  
 
 
 

Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden:  
 
1e - Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl  
2e - Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.  
3e - Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen  
 
Als de inschrijvingen eind september binnen zijn, zullen z.s.m. de indelingen worden vastgesteld en  
worden de lessers door de leraren op de hoogte gesteld.  
 
De tennisleraren 

 
 
 
 
 
  

http://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html
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ACTIVITEITEN KALENDER 2012 

   

      Datum Dag Evenement 

 

Tijd Organ. 

      

      SEPTEMBER 

    2 sept. zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet Strandvliet 13.00 TC 

15 sept.. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 1e ronde 10.00 VCL 

16 sept. zondag Jeugdtoernooi   10.00 JC 

16 sept. zondag Lessers & nieuwe ledentoernooi   14.00 BEST. 

22 sept. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 2e ronde 10.00  VCL 

23 sept. zondag Barbecue Toernooi   13.00 AC 

29 sept. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 3e ronde 10.00 VCL 

      OKTOBER 

    6 okt. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 4e ronde 10.00  VCL 

13 okt. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 5e ronde 10.00 VCL 

14 okt. zondag Haloween toernooi jeugd   15.00 JC 

20 okt. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 6e ronde 10.00 VCL 

27 okt. zaterdag KNLTB Najaarscompetitie Heren 7e ronde 10.00 VCL 

      NOVEMBER 

    11 nov. zondag Oliebollentoernooi   13.00  AC 

        

Activiteitenkalender 
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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  
 
Programma 2011: Zie: http://www.theaterdeomval.nl  

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@theaterdeomval.nl
http://www.theaterdeomval.nl/
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