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Van de Voorzitter 

 
De zomer zit er helaas weer op en de herfst doet zich al weer zien aan 
de neer dwarrelende blaadjes. Daar word ik altijd wat neerslachtig van, 
want dat betekent weer extra veel harken op onze tennisbanen.  
 
Dit keer is ons clubblad ACE helaas wat later uitgekomen dan normaal, 
maar daarom is de ACE nu ook wat dikker, want er is weer veel gebeurd. 
De diverse redacteuren laten hun licht hierover schijnen. 
 
Zo was er het uitwisselingstoernooi met Strandvliet, dat dit jaar zijn 

eerste lustrum vierde. Het was ook dit jaar een toernooi waarop wij als TVDZ goed begonnen, maar 
helaas onze scores niet konden omzetten in een zege. 
 

Dan het BBQ toernooi: Elk jaar weer een feest! 
Ik heb met veel plezier weer kippetjes, worstjes, shashlik, 
hamburgers en satéstokjes op de barbecue klaargemaakt voor 
onze leden. En het bleek nog lekker te zijn ook! Zelfs voor 
enkele leden die - achteraf bleek voor de grap - gezegd hadden 
vegetarisch te zijn, had ik iets lekkers gemaakt.  
 
Het Ouder-kindtoernooi: Elke keer een topper!  Hier werd Ik als 
leen-ouder ingezet en dat leverde me toch mooi een 2

e
 prijs op! 

Dit is voor het eerst in een TVDZ-toernooi, dat ik iets win! 
 
Nadat we vorig jaar met een wijnproeftoernooi zijn gestart, 
gooiden we het dit jaar eens over een andere boeg: een 
Speciaalbierentoernooi (gesponsord door Wijnhandel Bien-Ici 
uit Diemen Zuid).  
 
Over sponsoring gesproken: de Grote Clubactie is weer gestart 
en er zijn weer loten á € 3,- per stuk te koop. 
Hiermee steun je TVDZ en maak je tevens kans op vele mooie 
prijzen. Heel vaak wordt gezegd, dat je er toch wel niks mee 

zult winnen, maar dat moet ik echter tegenspreken. Er hebben zich in het verleden meerdere keren 
winnende loten voorgedaan bij TVDZ, van gratis kaarten voor een circus tot een geldprijs van €500,-  
aan toe. Dus koop die loten! 
 
Maar we hebben voor de rest van het jaar ook nog het een en ander in petto! 
Op 26 oktober is er bijvoorbeeld een verrassingstoernooi en wat dat betekent? Ik weet het niet, want het 
schijnt een verrassing te zijn! 

Op 13 november is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, in de wandelgangen ook bekend van 

de afkorting ALV. Op deze avond kunt u als lid uw stem laten horen over het reilen en zeilen van onze 

vereniging, dus komt allen! Het voltallige bestuur treed af tijdens deze vergadering en stelt zich 

beschikbaar voor herbenoeming. De leden kunnen ook nieuwe bestuursleden voordragen, want weet 

dat het bestuur en de diverse commissies nog wat extra handjes kunnen gebruiken. Dus geef je op als 

bestuurslid, of vrijwilliger, immers vele handen maken licht werk! 

Ook is er nog een lesserstoernooi op zondag 9 november om 13:00 gepland door Fred Groen waaraan 

alle lessers en ex-lessers mogen meedoen. De nadruk bij dit toernooi ligt op de gezelligheid en uiteraard 

het bewonderen van je vorderingen. 

En dan - last but not least - is er op 23 november weer ons onvolprezen Oliebollentoernooi. Dan kun je 
letterlijk een balletje opgooien…. Tot dan! 
 
 
Hans de Jong 
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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) 6979437 - 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) 
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Mylène Smits  
- Marijke Biesbrouck  
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Donna Reestman  
- vacature 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck  

- Evert Strubbe 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl  / technischecommissie@tvdz.nl 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Wim van den Haak 
- Rita van Leeuwen 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
Kascommissie: 
- Wim van den Haak 
- Adriane Velthuizen 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder: 
 - Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
 
Tnnisleraar/Trainer: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl 
 
Sportraad vertegenwoordiger: Hans de Jong 
 
Ereleden: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman, 
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt. 
 
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek, 
Dolly Andries, Hans de Jong, Gerard Terwey. 

  

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


6 

 

 
  



7 

 

 

Van de Redactie  
 
 

Ziezo, de buit is weer binnen! Het verhaal dat ik elke keer weer verrast 
wordt door de overstelpende  hoeveelheid bijdragen in zo’n korte tijd, 
kent u inmiddels wel, dus dat slaan we over. Blijft uiteraard staan, dat die 
overstelpende kopij slechts door vier, vijf of hooguit zes man wordt 
geleverd. 
 
We hebben allemaal op de lagere school gestudeerd – want zo gaat dat 
ongetwijfeld binnen een aantal jaren heten – en hebben daar verhaaltjes 
moeten schrijven;  ikzelf uitgezonderd, want in de klassen met 43 
kinderen vlak na de oorlog werkte dat niet. Eigenlijk kan ik ook helemaal 
niet schrijven en ik snap niet dat u dat stuntelige gedoe van mij nog pikt.  
 
Als ik u was, zou ik acuut de pen pakken en mij overstelpen met 

bijdragen, waarin u mij verkettert en daardoor aan toont, dat u het veel beter kunt. Probeer het eens. 
Sms’en kunt u goed, want ik zie niets anders, wanneer ik om me heen kijk. Dus waarom niet zo’n mailtje 
met een verhaaltje gericht aan: aceredactie@tvdz.nl  (wel liefst zonder ‘ff’’- afkortingen en zo, want dat 
is voor mij abacadabra)?   U krijgt dan direct voorrang bij het plaatsen van de overstelpende kopij.  Voor 
slechts vier van dit soort e-mailtjes per jaar, bent u rijp voor de redactie van de ACE en hoort u tot de 
BoBo’s van TVDZ. Wat let u? 
 
Na deze door u ter harte genomen oproep nog even iets over de inhoud. Er zijn de gebruikelijke 
beschouwingen van de voorzitter en van de penningmeester,  de verslagen van de toernooien, de 
verhalen Loek Biesbrouck en de perikelen van ‘Mijnheer de Mol’. Het meest heeft mij echter de 
plotselinge dood aangegrepen van  Bram van Eijk.  
 
Ik zat in Tenna, een dorpje in de Dolomieten, op het terras te genieten van het uitzicht, toen mijn zwager 
uit Veenendaal plots op zachte toon vroeg; “Ken jij Bram van Eijk?“ . Ik zei : “Ja, maar ken jij die dan 
ook?” “Nee,” zei  hij “maar ik keek toevallig op de site van TVDZ om je te verrassen, en toen las ik dat 
Bram van Eijk was verongelukt.”  
 
Ik was stom verbaasd. “Bram verongelukt? Dood?  Hoe kon dat nou? We hadden twee weken daarvoor 
nog zo vrolijk gesteggeld, over de kwaliteit van zijn broodbeleg, waar hij zo trots op was.” Bram kwam in 
dit soort discussies echt tot leven. Allerlei kwinkslagen werden bedacht om het gelijk aan zijn zijde te 
krijgen en we hebben vaak vreselijk moeten lachen. Bram zorgde voor leven in de brouwerij. Ik denk 
nog regelmatig aan hem terug en mis zijn levendige  inbreng in de discussies. In deze ACE staat een 
mooi in memoriam voor hem en de redactie wenst Laura, zijn familie en zijn vrienden veel sterkte met dit 
plotselinge verlies. 
 
Het blad wordt verder opgesierd door twee regenfoto’s van Jos van Swaaningen. Beide zijn genomen 
op een maandagochtend. Op een van deze ochtenden hebben we na een kwartier gewoon verder 
kunnen spelen en u mag raden op welke ochtend dat was. Het antwoord staat ïn de vaste rubriek 
‘Gehoord, gezien….etc’. Ook komt u her en der foto’s tegen van het Uitwisselingstoernooi met 
Strandvliet van 13 juni 2014 die nog niet waren gepubliceerd. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
 
 
 
PS.  
Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 

  

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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Mededelingen Bestuur 

 
 
Algemene Leden Vergadering TVDZ 
Dit jaar is de Algemene Leden Vergadering op donderdag 13 november 2014 om 20.00 uur in de 
kantine van het clubhuis. Ruim voor die tijd liggen de stukken daar ter inzage. Zet deze datum in je 
agenda! En kom ook! 
 
Lidmaatschappasjes 2015 
Niet tevreden met je foto? Stuur een betere foto naar email: ledenadministratie@tvdz.nl met vermelding 
van je naam en lidnummer. 
Oproep aan de winterleden die nog geen foto hebben aangeleverd: Wilt u dat alsnog doen? 
 
Procedure opzeggen lidmaatschap 
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun 
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, de ACE en op het 
aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet geaccepteerd.  
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:  
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie, 
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl  
 
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:  
- 1 december voor jaarleden  
- 15 september voor winterleden senior (WTS) en 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.  
Indien u opzegt op de bovenstaande wijze krijgt u een bevestiging van de ledenadministratie als bewijs, 
dus bewaar die mail goed.  
Zonder dit bewijs wordt aangenomen dat er geen opzegging heeft plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s Uitwisselinstoernooi Strandvliet       13 juni 2014 

mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
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Van de penningmeester 

 
 
 

Het financieel jaar van TVDZ loopt al jaren van 1 oktober t/m 30 
september. Het boekjaar van 2013/2014 zit er dan ook weer op.  
Ondanks dat het bestuur er ook dit jaar weer alles aan heeft gedaan om 
de uitgaven zo laag mogelijk te houden, zal het ons niet lukken met een 
positief resultaat te eindigen. De voornaamste reden voor dit resultaat is 
de terugloop van leden binnen onze club. We hebben dit jaar meer dan 
gemiddeld te maken gehad met spelers die afhaken vanwege langdurige 
blessures. 
 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van vorig jaar is op voorspraak van het bestuur besloten het 
lidmaatschap op te zeggen bij de K.N.L.T.B. Dit was een noodzakelijke beslissing om drastisch te 
kunnen bezuinigen. Ook zijn de uitgaven voor het onderhoud van ons sportcomplex zo laag mogelijk 
gehouden. Een uitgave waar het bestuur geen invloed op heeft is de huur van het sportpark. De 
gemeente Diemen heeft ieder jaar sinds 2012 de subsidie aan verenigingen en instellingen verlaagd 
met 2,5%, Ondanks dat wethouder Lex Scholten van Financiën het bestuur gemeld heeft dat de 
gemeente een kostendekkende huurprijs, zonder subsidie in rekening brengt aan de tennisverenigingen 
in Diemen is onze huurprijs al drie jaar met 2,5% verhoogd en hierbij wordt dus geen rekening 
gehouden met de ‘normale’ prijsindexering. De wethouder heeft in het Diemernieuws op laten tekenen 
dat dit volgend jaar voor de laatste keer zal gebeuren. Resultaat van deze ‘tijdelijke’ bezuiniging door de 
gemeente is dat we in vier jaar tijd uiteindelijk met een cumulatieve verhoging worden geconfronteerd 
van ruim 10%. Houden we daarbij rekening met de jaarlijkse indexering, dan  is deze verhoging bijna 
20% in vier jaar. 
 
Gelukkig zijn er ook positieve zaken over ons gemeentebestuur te melden. Voor de viering van ons 30 
jarig jubileum hebben wij bijvoorbeeld een geldelijke bijdrage mogen ontvangen. Verder zijn onze 
tennisbanen in 2016 economisch afgeschreven en heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar 
de toestand van onze velden. Vooralsnog blijkt hier uit dat de banen 1 – 3 meer aan slijtage onderhevig 
zijn dan de ander drie banen. Het zou daarom kunnen dat de eerste drie banen na 2016 worden 
vervangen, maar dat de andere banen pas een paar jaar later zullen volgen. Hierdoor zal de huurprijs 
dan navenant verlaagd kunnen worden, aldus een beleidsmedewerker van de gemeente. In 2016 zullen 
wij trouwens ook de laatste aflossing doen voor de lening, die wij hebben afgesloten bij de gemeente in 
2004. Dit betrof een investering in een tweekleurig (rood/groen) tennisveld.  
 
Een ander aspect dat ik nog even onder de aandacht wil brengen is het probleem van de storneringen. 
Vooral bij de eerste incasso’s in januari (voor de jaarleden) en in oktober (voor de winterleden) komt dit 
verschijnsel meer dan gemiddeld voor. Incidenteel is er wel eens iets mis met de incasso, of maakt de 
bank een vergissing, maar de meeste storneringen worden bewust uitgevoerd door de geïncasseerde. 
Het heeft mij dit jaar veel (vrije) tijd gekost om de betalingen alsnog binnen te krijgen. Dat is helaas niet 
in alle gevallen gelukt. Er zijn nog altijd ‘sportieve’ leden, die denken dat contributie niet voor hen geldt. 
Ook de opzeggingen komen in dergelijke gevallen eerst binnen, nadat er geïncasseerd is. Het kost de 
club enkele honderden euro’s per jaar. 
 
Gerard Roosien 
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Uitwisselingstoernooi Strandvliet         7 september 2014 

 
Dit jaar vierden we ons lustrumtoernooi samen met Strandvliet. We blijken al vijf jaar 
dit toernooi te spelen.  Dit betekent dat we dus tien keer tegen elkaar hebben 
gestreden en wij in totaal één keer hebben gewonnen. Deze keer zal ik eens 
proberen te analyseren, waarom dit nu zo is. Hebben zij veel betere spelers? Zijn ze 
qua leeftijd in het voordeel? Nee, dit is niet het geval. Zij blijken gewoon veel meer 
een winnaarsmentaliteit te hebben dan wij. Dat begint al bij het inschrijven voor het 
toernooi. Mondjesmaat schrijven de mensen zich in en er komt heel wat zeur- en 
trekwerk aan te pas om een ploeg van 20 deelnemers van TVDZ bij  elkaar te 
sprokkelen.  

 
Daarnaast zie je ook op de baan, dat de Strandvlieters veel fanatieker zijn. In of uit,  punt uitspelen na 
de eindtoeter, het leidde ook deze keer weer tot discussies. Wij TVDZ'ers hebben toch meer  de 
houding van: “Tjeetje, waar maken jullie je zo druk om”. Ik denk dat dit vaststaand feit ervoor zal zorg 
dragen,  dat wij in de komende vijf jaar misschien nog één keer zullen winnen en ik ben bang dat het 
daar wel bij zal blijven.   
 

Ook trek ik de conclusie, dat ik qua mentaliteit wel bij de goede club zit, want de 
gezelligheid spreekt me  enorm aan en is één van de charmantste kanten van het 
spelen bij TVDZ.  Het was overigens weer een heerlijke dag, waarop zelfs de zon 
zich nog uitgebreid liet bewonderen en waarbij  door de Strandvlieters ook weer 
enorm goed voor de inwendige mens werd gezorgd. Want zeg nou zelf: bij  welke 
vereniging wordt je ontvangen met gebak, krijg je een heerlijke lunch en wordt er 
afgesloten met een  lekkere snackschaal. Dat was weer tot in de puntjes verzorgd. 

Als uitsmijter hadden ze trouwens een prachtige tweede prijs voor ons geregeld in de vorm van een 
racket vol met medailles, die nu dus in de kantine te bewonderen is. Op nu naar juni 2015, wanneer we 
de Strandvlieters weer op ons park mogen begroeten. 
 
Janny de Boer   
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Grote Clubactie 2014 - TVDZ -  
 

Ook dit jaar doet TVDZ weer mee met de Grote Clubactie omdat het een goede 
en gemakkelijke inkomstenbron is voor de vereniging. In een periode van 
teruglopende sponsorgelden en ledenaantallen is het erg fijn om extra 
inkomsten te genereren. Met behulp van de loterij van de Grote Clubactie 
kunnen we dit ook jaarlijks doen. Met deze inkomsten kunnen we nieuwe 
materialen aanschaffen en leuke evenementen organiseren voor onze leden. 

 
De loten kosten slechts € 3,- per stuk. (waarvan 80% naar de club) 
De trekking vindt plaats op 28 november 2013. 
 
Naast de hoofdprijs van € 100.000,- belastingvrij zijn in de loterij van de Grote Clubactie vele mooie 
prijzen te winnen. 
 
Prijzen: 
 
1

e
  € 100.000,- 

2
e
 Volkswagen UP! 

3
e
 Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 2.500,- 

4
e
 – 6

e
 Pharos Reizen waardebon t.w.v. € 1.250,- 

7
e
 – 9

e
  Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 750,- 

10
e
 – 14

e
  Thermae 2OOO arrangement voor 2 personen 

15
e
 – 48

e
  Safety Experience all-in slipcursus voor 2 personen 

49
e
 – 78

e
  Fletcher Hotels all-in arrangement voor 2 personen 

79
e
 – 93

e
  Horloge.com waardebon t.w.v. € 175,- 

94
e
 – 123

e
  Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten 

124
e
 – 138

e
  Thermae 2OOO 2 duo entreekaarten 

139
e
 – 168

e
  Bobbejaanland 4 entreekaarten 

169
e
 – 188

e
  Veluwse Bron 4 entreekaarten 

189
e
 – 213

e
  Attractiepark Slagharen 4 entreekaarten 

 
Prijzen op eindcijfers: 
Laatste 6 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 400,- 
Laatste 5 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 350,- 
Laatste 4 cijfers goed FWW Trolley Colette of Syna t.w.v. € 130,- 

  
Voor de loterij van de Grote Clubactie is op 7 december 2009 een vergunning verleend door het 
Ministerie van Justitie onder nummer 5631620/09/DSP. De kans op de hoofdprijs was in 2013 gelijk aan 
1:2,7 miljoen. De winkans op een prijs was 0,02%.  

 

Grote Clubactie 2014 - TVDZ - Jeugdactie 
 

JEUGDAKTIE: 
  
Elk jeugdlid van TVDZ kan bij Gerard of Fred in de kantine een verkoopboekje 
van de grote clubactie ophalen. Met dit boekje ga je langs je hele familie, de 
buren, vrienden en schoolvriendjes en  

haal je zoveel mogelijk inschrijvingen op. 
Als je dit boekje weer inlevert bij de bar, gaan wij de loten afleveren en het geld innen. 
Van elk verkocht lot via jouw boekje, ontvang je dan 50 cent. 
Dat betekent bij 10 verkochte loten 5 euro, dus het mes snijdt aan twee kanten, je helpt 
je club en je verdient zelf ook nog een leuk centje erbij. 
Groot voordeel van dit systeem is dat de kinderen zelf niet met geld over straat hoeven. 
Dus ga op pad voor je club en hou er zelf ook nog een aardig zakcentje aan over! 
  
VEEL SUCCES !!!! Het bestuur. 
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Helaas hebben wij onlangs afscheid moeten nemen van een markant en gewaardeerd lid van onze 
tennisvereniging. Het kan verkeren: Op maandagochtend nog op de tennisbaan, met zijn pakje brood 
aan een lekker bakkie koffie, en na een gezellige middag met zijn vriendin Laura, sloeg het noodlot 
toe. De weg was glad van de vele regen en bij het inhalen van twee fietsende dames gleed hij uit, sloeg 
over de kop en was kansloos. Wij hebben Bram leren kennen als een driftig, enthousiast en uitgekiend 
tennisser. Als hij er was. dan was hij er ook. Hij was aanwezig. Toch heb ik hem ook leren kennen als 
een Amsterdammer met een grote bek, maar met een heel klein hartje. Toen zijn vriend zwaar gewond 
was, zat hij samen met hun beider makker Wim te huilen op het terras en ook bij zijn scheiding liet hij 
duidelijk zijn gevoelens blijken. Gelukkig vond hij nieuw geluk bij Laura en samen hebben zij nog een 
aantal gelukkige jaren gekend.    
 
Het ontroerde mij om hem bij zijn uitvaartdienst te zien liggen met zijn racket in zijn armen. Hieruit blijkt 
toch wel, hoe belangrijk de tennisclub voor hem was. Ook het feit, dat er 20 tennissers afscheid van 
hem kwamen nemen, zegt genoeg. Ik realiseer me dat we een ouder wordende club zijn en dat we 
vaker bij begrafenissen zullen staan dan bij bruiloften, maar deze dood was zo onverwacht en Bram zat 
nog zo vol leven, dat het me veel heeft gedaan.   
 
Namens ons allen dan ook een laatste groet en rust zacht lieve tennisvriend. 
 
Janny de Boer 

    

In memoriam Bram van Eijk 
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Ook dit jaar waren de weergoden ons weer zeer goed gezind bij het jaarlijks 
terugkerende barbecue toernooi. De banen waren goed bezet en het enthousiasme 
straalde er vanaf. Na een paar driftige potjes tennis van hoog  niveau kwam natuurlijk 
het hoogtepunt van deze dag: de BBQ.  
 
Slager Piepenbrock had zich weer enorm uitgesloofd en het vlees was van 
uitstekende kwaliteit.  Maar dan komt het er natuurlijk ook nog op aan, wat je met dat 
vlees doet. Nou, dat kun je wel aan Hans de Jong overlaten. Alle worstjes, ham-
burgers, spiesjes en satéstokjes werden met liefde bereid en dat kon je proeven ook. 

Verder waren er heerlijke salades gemaakt door de dames van de Evenementen Commissie en die 
waren natuurlijk ook niet te versmaden.  

 
Het is gek, maar ik kan me niet meer herinneren wie er 
gewonnen heeft. Dat doet er bij onze toernooien trouwens ook 
niet zoveel toe. Het gaat om de sfeer, de gezelligheid, het 
lekkere eten en het drinken. Uiteraard zijn we fanatiek op de 
baan, maar zodra we op het terras zitten, is alles weer 
vergeten en vergeven. Typisch T.V.D.Z. Natuurlijk wil ik de 
Evenementen Commissie en allen die er verder aan hebben 
meegewerkt om deze dag tot een succes te maken heel hartelijk danken. Het was een 

geslaagd toernooi..            
 
Janny de Boer 
 
 

 
 
 

 

        
    

    

BBQ toernooi 
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Speciaalbierentoernooi - 28 september 2014 

 
Het was een stralende dag met een lekker zonnetje en nauwelijks wind, ideaal voor een toernooi. 
Ans van Klaveren was druk in de weer om een indeling te maken op basis van de inschrijvingen, doch 
deze indeling werd finaal in de war gestuurd door een aantal afzeggingen en nieuwe aanmeldingen. 
Uiteindelijk heeft ze weer een passende indeling voor dit mix-dubbeltoernooi weten te maken. 
 

Hans de Jong kreeg van Marga Vosveld een zelfgebakken tulband overhandigd 
met de mededeling dat aan elke deelnemer een heerlijk plakje kon worden 
uitgedeeld. Dit initiatief werd uiteraard met groot enthousiastme door iedereen 
ontvangen getuige de foto van Mylène die heerlijk zit te smikkelen. De tulband 
bleek overheerlijk!! 
 
Tegen half vier waren de partijen gespeeld en werd duidelijk wie er gewonnen 
had. Opeens stond echter een handhavingsambtenaar van de Gemeente 
Diemen op de stoep om te checken of er geen jonge kinderen werden 
aangetrokken door het speciaalbiertoernooi. Nadat de ambtenaar had kunnen 
constateren dat alles ordentelijk verliep (immers <18NIX), wilde de voorzitter 
starten met de bierproeverij, maar dat mocht van Ans nog niet, want er moesten 

nog prijzen worden uitgereikt. En laat nu juist de winnaar van het toernooi nog onder de douche staan! 
 
Derhalve begon Ans alvast met de bekendmaking wie de poedelprijs had gewonnen en dat bleek Marga 
Vosveld te zijn (er worst gefluisterd dat de tulband hieraan had bijgedragen….). 
Nadat de winnaar Piet van den Pangaard droog achter zijn oren was, kreeg hij de hoofdprijs 
overhandigd door Ans van Klaveren: een grote fles speciaalbier Hertog Jan - Grand Prestige. 
 

  
 

  
 
Daarna kon de bierproeverij starten waarbij de voorzitter een toelichting gaf over de speciaalbieren. 
(vervolg op p. 23) 
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Vervolg Speciaalbierentoernooi 
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Er werden 4 stevige Belgische donkere bieren van 6,1% tot 10,% alcohol geproefd. En deze vielen goed 
in de smaak. Er werd ruim gediscussieerd over welke smaken er in de bieren te ontdekken waren. 
Daarna ging iedereen moe maar voldaan weer naar huis. 
 
Voor de liefhebbers en voor diegenen die helaas niet aanwezig konden zijn, is een toelichting over de 
geproefde bieren bijgevoegd. 
 
Hans de Jong 
 
Speciaalbierenproeverij  TVDZ 
  
Viven bruin - De Proefbrouwerij te Lochristi in opdracht van Beerdevelopment Viven uit Sijsele 
 

In 1999 werden de eerste Viven-bieren gebrouwen onder de naam “Kapel van Viven” en 
“Klooster van Viven”. De namen verwijzen naar Vivenkapelle, een deelgemeente van 
Damme, waar Willy De Lobel, de oorspronkelijke brouwer, woonde. De kapel van Viven en 
het klooster van Viven zijn twee historische gebouwen. In 2003 stopte Willy De Lobel met 
het brouwen. Viven Bruin is een donker bier van hoge gisting met een alcoholpercentage 
van 6,1%. Het bier werd in 1999 gelanceerd onder de naam Klooster van Viven. Dit had 
een alcoholpercentage van 6,6%. Tussen 2003 en 2006 werd het niet meer gebrouwen. In 
2006 kwam het terug op de markt onder de naam Kapel van Viven Bruin, nog steeds met 
een alcoholpercentage van 6,6%. In 2009 werd ook van dit bier de naam gewijzigd in 
Viven Bruin (dubbel) en het alcoholpercentage werd verminderd naar 6.1%. De mooie 
balans tussen de mout en de toetsen van het zoethout zorgen vooral bij de afdronk voor 
een verrassing van de smaakpapillen. Hopsoort: Poperingse hop. Dit bier is een perfecte 
maaltijdbegeleider. 
 
 

 
Brugse zot - Huisbrouwerij De Halve Maan – Brugge 
 

Brugse Zot is een heerlijk goudblond bier dat wordt vervaardigd volgens een unieke 
receptuur met respect voor de traditie. Het kent ook een bruine variant onder de 
naam Brugse Zot Dubbel, een iets zwaarder bier van 7,5% alcohol met een unieke 
bittere toets. Brugse Zot Dubbel is een donker bruin bier, neigend naar 
robijnrood. Gebrouwen met zes speciale moutsoorten, heeft het bier een uniek en 
rijk aroma waarin de geur van honing, amandel, chocolade en zelfs bruine suiker te 
ontdekken valt.  Het is een bier van hoge gisting. 
De smaakliefhebber ontdekt een complex palet van geroosterde mout en een unieke 
bittere toets, dankzij de Tsjechische Saaz hop. Het bier laat een warme gloed na in 
de mond met een bittere, hoppige afdronk waarin de smaak van zoethout en zelfs 
koffiebrand kan worden herkend. Brugse Zot Dubbel combineert heerlijk met 
wildstoofpotjes, diverse kazen en desserten met pure chocolade. N.B. Brouwerij de 
Halve Maan in Brugge is ook te bezoeken. 
 

 
Gulden Draak - Brouwerij Van Steenberge N.V. 

Gulden Draak is een donker Belgisch bier van hoge gisting (10,5%) gebrouwen door 
Brouwerij Van Steenberge te Ertvelde. In 1998 bekroonde het American Tasting Institute 
Gulden Draak tot beste bier ter wereld. 
 
Dit bier op basis van gerstemout wordt minstens twee jaar bewaard en kent een 
nagisting op de fles of op het vat. Er bestaat eveneens een kerstversie (7,5°) met de 
naam Gulden Draak Vintage. Sinds 2011 is een nieuwe versie Gulden Draak 9000 
Quadruple op de markt. 
(vervolg op p. 25) 
 

http://res.cloudinary.com/ratebeer/image/upload/w_250,c_limit,q_85,d_beer_def.gif/beer_69318.jpg
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De brouwer zelf omschrijft het product als het feestbier bij uitstek, maar het kan eveneens als 
dessertbier worden genuttigd. Het verschil zit hem in de serveertemperatuur: 5°C of 12-15°C. Gulden 
draak heeft een sterke geur van alcohol, die een precieze definitie van het aroma bemoeilijkt. Toch 
dringt een krachtige neus van gerst en rijpe pruimen en/of kersen zich op. Verschillende proevers 
wereldwijd refereren aan een zoet koffiearoma. Het betreft hier echter duidelijk een milde koffie, zoals 
die bijvoorbeeld in Groot-Brittannië wordt gezet. Vergeleken met de geur, bevat de smaak heel wat 
minder alcohol. Het lijkt alsof zure krieken geblust worden met een bruine suiker.  
Nog voor de smaakpapillen het milde bittergehalte in de afdronk schatten, volgt een aangename 
verdoving door de 10,5° alcohol. Deze laatste stoort – zoals hoger vermeld – wel in de neus, niet in de 
mond. Opvallend is de quasi-afwezigheid van het gistaroma. 
 
 
Embrasse - de Dochter van de Korenaar - Baarle Nassau 
 

De brouwerij werd opgericht in 2007 door het Nederlands echtpaar Monique en 
Roland Mengerink. Ze bouwden achter hun woning eigenhandig een brouw-installatie 
met onder meer zes lagertanks van 1000 liter. Met deze installatie kan men 150 hl per 
maand brouwen. De naam "Dochter van de Korenaar" verwijst naar het woord bier. In 
oude Mechelse kronieken vond men dat Keizer Karel V rond 1550  de voorkeur gaf 
aan het "sap van de dochter van de korenaar" (bier) dan aan het "bloed van de 
druiventros" (wijn).  
In 2009 kreeg Ronald Mengerink de "Goudse Bierprijs". Het bier wordt sinds 2008 
gebrouwen in Brouwerij De Dochter van de Korenaar te Baarle-Hertog.  Embrasse is 
een volmout bier van 9% balancerend tussen een trappist en een stout. Een gulle 
dosis hop, 9 soorten gerste- en tarwemout en een ruime rijpingstijd maken van dit bier 
een absolute topper.  
Embrasse won in 2011 de Zythos consumententrofee. Embrasse heeft een uitgelezen 
aroma, tonen van koffie en chocolade, een forse stoot kwaliteitshop en een rijke, 
gedetailleerde smaak die zeer lang, maar evengoed zeer aangenaam in de mond blijft 
hangen.  
Tip van Ronald Mengerink: warm het eens op en doe er slagroom op en je weet niet 
wat je proeft! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Vervolg Speciaalbierentoernooi 
 

Foto’s Uitwisselinstoernooi Strandvliet       13 juni 2014 
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Bij welke foto kon er na een kwartier weer op de banen worden gespeeld? Foto A of foto B? 
(zie p. 31 voor het antwoord) 
 
Foto A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto B 
 

  

TVDZ in de regen 
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Ik werd 15 jaar en mijn vader vroeg, wat ik het liefst wilde hebben voor mijn verjaardag. ''Geld voor de 
kermis'' zei ik. En ja hoor - precies op de dag van mijn verjaardag kreeg ik van hem een envelop met 25 
gulden. In 1952 was dit een kapitaal en ik was overgelukkig.  
 
Op de Polderweg was een grote kermis neergestreken en ik had mijn ogen uitgekeken, want geld om 
ergens in te gaan had ik niet. De eerste de beste woensdag - toen we 's middags vrij van school hadden 
- toog ik met mijn cadeau naar de Polderweg en ik had de dag van mijn leven. Alle grote attracties 
werden bezocht en sommige wel 2 keer, zoals de steile wand motor. Wat was dat voor mij een sensatie! 
 
Moe, compleet uitgeblust, maar voldaan, ging ik naar huis. Thuisgekomen vroeg mijn vader, wat ik met 
het geld had gedaan.  
''Alles op de kermis uitgegeven,'' zei ik.  
Zijn ogen werden groot als schoteltjes:  ''Wat heb je gedaan?'' 
 ''Nou pa, precies wat ik gezegd had.'' 
 
Hij liep rood aan en blies toen uit: ''Je hebt gelijk jongen,  je hebt het gezegd!'' en hoofdschuddend ging 
hij naar zijn kantoor. 
  
 
 Loek Biesbrouck    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Zomaar een verhaal - 12 

Foto’s Uitwisselinstoernooi Strandvliet       13 juni 2014 
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Smashje - Jeugdtoernooi 5 oktober uitgesteld naar 9 november 
 

 
Het Haloween jeugdtoernooi van zondag 5 oktober is niet doorgegaan (te weinig 
deelnemers/sters).  
  
Hiervoor in de plaats is nu het ‘jeugd wintertoernooi’ gepland op 9 november - 
aanvang 10:30 uur - graag een kwartier eerder aanwezig zijn om je aan te 
melden. 
 

           Vriendelijke groet , Fred Groen. 
 
 
 
 

 

 

 

 
Alle foto’s van toernooien zijn te bekijken en te downloaden via de Facebookpagina van TVDZ: 
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ 
 
Vind je onze Facebookpagina leuk, dan graag een “like” sturen! 
 
Hans de Jong 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Foto’s van alle toernooien 

Foto’s Uitwisselinstoernooi Strandvliet       13 juni 2014 
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Smashje - Ouder-Kindtoernooi - 14 september 2014 

 

 
Op 14 september was er weer een oergezellig ouder-kindtoernooi 
georganiseerd door de jeugdcommissie. 
Het was een leuk geslaagd toernooi met 25 deelnemers(sters) en de 
weergoden waren ons weer gunstig gestemd.  
Er was echter 1 ouder te weinig waardoor onze voorzitter Hans de Jong 
als “leen-ouder” moest worden ingezet. 
 
Na een hevige maar sportieve strijd kwamen de volgende winnaars uit de 
bus:   

 
Groep 1: 
 
1

e
 prijs - Disha  

2
e
 prijs - Cindy 

3
e
 prijs - Nikita 

 
Groep 2: 
 
1

e
 prijs - Robin  

2
e
 prijs - Laura 

3
e
 prijs - Thulani 

 
Donna Reestman had dit keer weer voor mooie (vooral lekkere) prijzen gezorgd en zij was weer het 
extra zonnetje bij het toernooi! 
 
Namens de jeugdcommissie, Fred Groen. 
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Meer foto’s  Ouder-Kindtoernooi - 14 september 2014 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht…. 

 
 
Het raadsel van de verdwenen pasjes 

Op een maandagmiddag zijn ineens een stuk of 10 pasjes zo maar in het 
niets verdwenen. Maandagmiddag nog weggestopt in het daarvoor 
bestemde bakje, waren ze er de volgende woensdagochtend niet meer. Het 
rare is dat de pasjes niets waard zijn, want iedereen op de club kent de 
betrokken leden en ziet direct of er gemalverseerd wordt. Erger is, dat het 
de ledenadministratie extra werk heeft bezorgd. Nog hartelijk dank daarvoor! 
Wat het ook was, het was in ieder geval geen goede grap. 
 

Regen  
Het antwoord was foto B. Na een kwartier kon er weer op de banen worden gespeeld. Bij foto A heeft 
het de hele dag geregend. 
 
Foto’s op de pasjes 
Er is door enkele leden ’geklaagd’ over de matige kwaliteit van de foto op het lidmaatschapspasje. (Alsof 
TVDZ er wat aan kan doen dat je er zo uitziet - ha ha.) Als je een betere foto hebt dan de TVDZ 
ledenadministratie, dan mag je die opsturen naar ledenadministratie@tvdz.nl. Vermeld er wel je naam 
bij.  
 
Altijd pasjes ophangen 
Er zijn enkele leden die steevast vergeten om hun pasje op te hangen en dan verbaasd zijn dat ze 
hierover worden aangesproken door een bestuurslid. Opmerkingen zoals: "Ik ben hier al jaren lid" 
helpen niet (wij kennen niet alle leden persoonlijk), op een correcte wijze je pasje ophangen helpt 
wel.  Er blijken soms zwartspelers op de baan staan die geen lid zijn. 
 
 
TVDZ is een goed doel 
Wist u dat TVDZ ook een goed doel is om te steunen? Daarom wordt in de ACE  
aandacht gevraagd voor de Vriendenloterij. Want als u een lot koopt bij de 
Vriendenloterij en aangeeft dat u TVDZ als club wilt steunen, dan gaat de helft 
van uw inleg naar het goede doel! Voor de andere helft van uw inleg maakt u 
kans op geweldige prijzen…. Dus wat let u om 1 of meerdere loten te kopen? 
 
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 of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze 
benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft dan zo schoon en up to date mogelijk. 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
  

mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
mailto:aceredactie@tvdz.nl
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TVDZ in het nieuws 

 
Over aandacht in de plaatselijke pers had TVDZ afgelopen zomer niet te klagen…. 
 
 
Diemernieuws 17-7-2014  Diemernieuws 24-7-2014 

 

 
 

 
Diemernieuws 21-8-2014  Diemernieuws 26-8-2014 

 

  
 

 
Diemernieuws 24-9-2014 
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . . .    oktober  2014   
 
 

Tja, wat kan ik zeggen. Af en toe is het een komen en gaan van 
leden op de tennisbaan. Zie ik daar weer een Lonneke bezig. 
Volgens Meneer de Mol moet zij zich nog wat bekwamen, daar de 
service meestal in een veld ernaast terecht kwam. Maar daarom niet 
getreurd - er was lol. Zo zag ik ook ene Berry weer op de baan, terug 
uit China. Volgens hem had hij zich weer tegoed gedaan aan de 
Chinese hapjes, zoals gebakken schorpioenen of zo. Enfin, hij is 
levend teruggekomen. Dan zag ik ook weer ene Harry, die als hij trek 
heeft een plateau met bitterballen bestelt, zodat de anderen ervan 
mee mogen snoepen. Zelfs Meneer de Mol zag kans er een te 
verschalken! 
Dan spelen er altijd wat oudere dames mee, zoals ene Corry en 
Ineke. Die zijn er bijna altijd en slaan nog een zeeeer goed balletje. 
Zij deden me denken aan een dame van 70 jaar, die dacht: “Ik wil 
toch nog wel eens een vent” en zij zette een advertentie: “Gezocht 

man, die nog midden in het leven staat, maar niet achter mij aanrent en mij ook niet telkens beetpakt. 
Moet nog wel wat in bed presteren.” Enfin, twee dagen later wordt er gebeld. Ze doet de deur open en 
ziet een man in een rolstoel. Zij zegt tegen die man: “Maar je hebt geen benen!”  “Nou dan kan ik toch 
niet achter je aanrennen.”  “En je armen dan?” Zegt de man: “Kan ik je ook niet telkens beetpakken.” 
Zegt de vrouw: “En presteren in bed??”  “Hoe dacht je, dat ik me anders had kunnen aanmelden”, zegt 
hij. 
 
Maar wat is de toegang tot de baan toch een ramp. Er komen nieuwe huizen bij de tennisbanen en 
meneer de Mol hoopt, dat deze geen problemen gaan geven voor het clubje. Want er zijn toch erg leuke 
toernooien en dan zijn er ook altijd lekkere hapjes voor Meneer de Mol. Die kan hij toch echt niet meer 
missen, ook al wordt hij wat ouder. 
 
Ook heeft meneer de Mol gehoord, dat er een biertoernooi gehouden is en wie weet volgend jaar weer. 
Dat zal me een dronkenschap worden! Meneer de Mol hoopt, dat het bestuur nu alvast de politie 
waarschuwt, wanneer de tennissers  dan na de zgn. ''proeverij'' naar huis rijden. Misschien kunnen er 
wel een aantal opgesloten worden en dan wordt het eindelijk eens echt rustig op de baan voor Meneer 
de Mol. Kan hij eindelijk eens uitslapen. 
 
Nou dit was het weer even voor de herfst van 2014 en tot de volgende keer maar weer.  
 
Doei........... 
 
Theodorus Victorianus 
Dimitri Zacharias de Mol 
alias Meneer de Mol 
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Tennislessen 2014 

 
De inschrijving voor de tennislessen voor de jeugd en 
volwassenen is weer mogelijk!  
De tennislessen worden verzorgd door onze ervaren 
zelfstandig werkende leraar Fred Groen.  
Afspraken en betalingen van tennislessen hebben 
betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid en 
de tennisleraar.  
 
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat 
tennislessen wil een inschrijfformulier invult / instuurt.  
Ook bestaande lessers die door willen gaan, dienen voor  
iedere volgende periode een inschrijfformulier in te 
sturen.  

 
Aanmelden gaat via TVDZ bij voorkeur per e-mail: tennislessen@tvdz.nl - Hierdoor is er een totaal beeld 
mogelijk van alle lesnemers bij de administratie, het bestuur en de tennisleraar. 
  
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl  
 
Aanmelden tennislessen:  
Hiervoor dient het “Inschrijfformulier tennislessen” ingevuld te worden. Dit formulier geldt zowel voor de 
winter- als zomerlessen. Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op 
Tennislessen). 
 
Lesvoorwaarden 2014/2015:  
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.  
- Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.  
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaarsvakantie en zomervakantie.  
- 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 binnen zijn, zullen de indelingen worden vastgesteld en  
worden de lessers door de tennisleraar op de hoogte gesteld.  
 
De tennisleraar - Fred Groen  

Tel: (06) 55824186 - fred-groen@live.nl 
 
  

mailto:fred-groen@live.nl
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Activiteitenkalender 

 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2014 
               

Datum Dag Evenement   Tijd Organ. 

            

OKTOBER           

26 okt. zondag Verrassingstoernooi   13.00 AC/TC 

            

NOVEMBER           

9 nov. zondag Jeugd Wintertoernooi   10.30 JC 

9 nov. zondag Lesserstoernooi   13.00 F.Groen 

13 nov. donderdag Algemene leden vergadering   20.00 BESTUUR 

23 nov. zondag Oliebollentoernooi   13.00  AC/TC 

            

DECEMBER           

            

JANUARI            

11 jan zondag Nieuwjaarsreceptie    15.00 BEST 
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