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Van de Voorzitter 

 
De vakantieperiode zit voor de meesten onder ons er al weer op. 
Deze zomer was voor mij en mijn vrouw bijzonder feestelijk aangezien wij 
dit jaar vieren dat wij 40 jaar samen zijn! 
Ter gelegenheid van deze mijlpaal is de foto hiernaast genomen. 
 
Het was een best warme zomer en dat kwam goed uit met de laatste 
toernooien van TVDZ. Elk jaar is het weer een waar feest met het BBQ 
toernooi. 
Met veel plezier heb ik weer kippetjes, worstjes, shashlik, hamburgers en 
satéstokjes op de barbecue klaargemaakt voor onze leden. En het bleek 
nog lekker te zijn ook! Zelfs voor een lid dat vegetarisch is, had ik iets 
lekkers gemaakt. Ook was deze barbecue geheel koosjer op uitdrukkelijk 
verzoek van een lid, doch uiteindelijk bleek dat hij niet bij de BBQ 
aanwezig kon zijn. Maar dat mocht de pret niet drukken. 

 
Ook het uitwisselingstoernooi met Tennisvereniging Strandvliet (uit) was weer gezellig en het bleef 
nagenoeg droog. Ondanks het inzetten van een paar scoringskanonnen die partijen wonnen met 
setstanden van 17-0 etc. is het ons helaas weer niet gelukt om de beker te winnen (zie het verhaal 
verderop in deze ACE). 
Het jeugdtoernooi dat gepland was, is helaas niet doorgegaan vanwege het te geringe aantal 
inschrijvingen van onze jeugdleden en de slechte weersvoorspelling. We hopen dat het met het 
eerstvolgend  jeugdtoernooi t.w. het Halloweentoernooi op zondag 11 oktober om 15:00 uur beter zal 
gaan en er veel aanmeldingen binnen komen. Dus ouders, moedig uw kinderen aan om te komen! 
 
Zoals in elk najaar is de Grote Clubactie weer gestart en er zijn weer loten á € 3,- per stuk te koop aan 
de bar. Hiermee steun je TVDZ en maak je tevens kans op veel mooie prijzen. Heel vaak wordt gezegd, 
dat je er toch wel niks mee zult winnen, maar dat moet ik echter tegenspreken: De winstkansen zijn dit 
jaar aanzienlijk gestegen! Dus koop die loten en help je club! 
 

Tevens is onze klimcompetitie gestart, dus doe mee! 
 
Maar we hebben we voor de rest van het jaar ook nog andere 
dingen in petto!  
Op zondag 27 september om 13:00 uur is er bijvoorbeeld een 
Tennis in Rosso toernooi (zie het mooie aankondigingbord 
van Frans Heinsius). En wat dat betekent? Het is de bedoeling 
dat elke deelnemer in rode outfit verschijnt en de 
toernooicommissie kennende hebben ze nog veel meer rode 
verrassingen in petto! Dus kom dat meemaken! 
 
Dan hebben we op 1 november een Soeptoernooi en op 29 
november ons befaamde Oliebollentoernooi. Twee 
toernooien die je niet mag missen.  Dus schrijf je allen in voor 
deze activiteiten! 
 
Op donderdag 12 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!  

Weet, dat het bestuur en de diverse commissies nog wat extra handjes kunnen gebruiken, dus geef je 
op als vrijwilliger, immers vele handen maken licht werk! 
 
TVDZ heeft met andere woorden dit najaar nog heel veel te bieden aan onze leden! Dus tennis ze 
lekker! 
 
Hans de Jong - Voorzitter 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857  
Rabobank: NL12 RABO 0393  6379  64 – 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:  
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
- Rita van Leeuwen  
- Mylène Smits  
  
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl  
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186  
- Jan Ronday  - Tel (020) 6981672 - Mobiel Tel (06) 47093129 
- Vacature 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl  
-  Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929  
-  Loek Biesbrouck  

- Evert Strubbe (foto’s) 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl  
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603  
- Wim van den Haak  
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl  
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710  
 
Kascommissie: 
- Adriane Velthuizen 
- Lonneke Regter 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder:  
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857  
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl  
Tennisleraar/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. 
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Van de Redactie  
 

Ik word steeds enthousiaster over dit blad. U kunt zich ongetwijfeld nog 
herinneren met welke klaagzangen of opruiende teksten ik u aan het 
schrijven heb proberen te zetten. Dat is nu helemaal niet meer nodig. 
U hebt de smaak te pakken. 
 
Eigenlijk had ik vanwege de vakantie weinig kopij verwacht en zat ik al 
te bedenken hoe ik een paar vakantieperikelen zo kon draaien, dat ze 
leuk leesvoer zouden worden voor de vereniging. Ik heb daar echter 
van afgezien toen ik plotseling overstelpt werd met stukjes voor de 
ACE. 
 
Er is weer heel veel gebeurd en er staat weer heel veel op stapel. Het 
meest getroffen werd ik echter door de bedankbrief van Ruben Smit, 
die Wilde Mix-deelnemers bedankte  voor hun gulle gaven voor zijn 
schoonfamilie in Nepal, die getroffen was door de aardbeving van een 

paar maanden geleden. Ik weet nog hoe geschokt ik was door die beelden, maar voor mijn gevoel leek 
dat al veel langer geleden. Er gebeurt zoveel rampzaligs in zo’n korte tijd, dat je geheugen kennelijk tijd 
claimt uit het verleden om dat te verwerken. Wat me vooral raakte is hoe gemakkelijk een ramp heel ver 
weg, directe gevolgen heeft voor mensen zo dichtbij en dat andere mensen dan spontaan gaan helpen. 
Het stemt mij in ieder geval iets positiever over de ‘dikke ik’.  
 
Zo’n  ‘dikke ik’ is Jan Ronday in ieder geval niet. Hij zet zich belangeloos in om u te laten uitblinken 
binnen TVDZ en zo tevens beter te leren tennissen. Dat gaat via de Klim Competitie. Hij heeft er in het 
bijgaande stukje een mooie foto van een ladder bij geplaatst. In een eerdere versie stond die ladder er 
nog niet en ik had er al een van mijn mooie klimfoto’s in de bergen bijgeplaatst. Helaas gaat de klant 
altijd voor  en heb ik die foto weer teruggetrokken. Ik dacht wel aan een gevleugelde kreet bij het 
klimmen: “De blik op oneindig”.  En zo’n blik heb je wel nodig, als je bij TVDZ iets nieuws begint. Maar 
uiteindelijk bereik je wel de top en dan is het mooi. Je moet onderweg wel tegen de hitte kunnen, al 
heeft Jan daar de nodige moeite mee. Een foto nemen is hem dan soms al teveel. Lees en huiver over 
zijn beslommeringen. 
 
Smachtend naar erkenning vond ik daarentegen het tennissende fietsviertal, dat de luttele 235 km van 
de Elfstedentocht per fiets in de daarvoor benodigde tijd aflegde. Laat onze enige echte Frans en ons 
aller Wim het maar niet horen. Zij zullen jullie uitleggen dat dit peulenschilletjes waren in verhouding met 
wat zij allemaal hebben afgefietst. Wel begrijpt iedereen nu, waarom Charles (deel uitmakend van dit 
viertal) soms te laat bij de bal is. Hij heeft ‘slechte benen’. 
Zo staat het hele blad vol met wetenswaardigheden op TVDZ-gebied. Lees het en u wilt nog maar één 
ding: lid worden van TVDZ. Jammer, maar dat was u al.  
 
Veel leesplezier! 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
PS. Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 
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Mededelingen bestuur  
 
 
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de 
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren: 
 
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN: 
  
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende 
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing, of overlijden, zal tot 
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:  
 
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.  
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.  
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.  
 
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het 
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.  
 
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op 
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website ‘tvdz.nl’. 
 
 

Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? 

 
Wij attenderen u op het participatiefonds van de gemeente Diemen.  
Ouders die wonen in Diemen, wiens inkomen minder is dan 110 % van de 
bijstandsnorm, kunnen een beroep op deze regeling doen, zodat de kinderen 
kunnen deelnemen aan sport- hobbyclubs, zwemlessen, muzieklessen etc. Voor 
kinderen van 4 tot 11 jaar geldt een bijdrage van € 250,=, voor kinderen van 12 tot 
en met 17 jaar een bijdrage van € 350,=.  
Voor meer informatie zie: www.diemen.nl (aanvullende bijstand). 

 

 

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 Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe 
contributiejaar. 
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt 
het lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie 
verschuldigd. 

file:///D:/TVDZ%20ACE/TVDZ/ACE%202015/ACE%202%202015/www.diemen.nl
file:///D:/TVDZ%20ACE/TVDZ/ACE%202013/ACE%204%202013/ledenadministratie@tvdz.nl
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Mededelingen bestuur - Algemene Ledenvergadering 

 
Op donderdag 12 november 2015 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!  
De leden kunnen ook nog steeds nieuwe bestuursleden voordragen, want weet dat het bestuur en de 
diverse commissies nog wat extra handjes kunnen gebruiken.  Dus geef je op als vrijwilliger, immers 
vele handen maken licht werk! 
 
Het clubhuis is open om 19:30 en de vergadering start om ongeveer 20:00 uur. 
 
Hans de Jong - Voorzitter 
 
 

TVDZ promotie op kramenmarkt van de Diemerfeestweek  

 

 
 

  
 

Op 12 september 2015 was TVDZ weer op de kramenmarkt van de Diemerfeestweek vertegenwoordigd 
om nieuwe leden te werven met onze aanbieding van 15 maanden tennissen voor de prijs van 12 
maanden.  
Er was op deze markt ook een bijzondere verschijning te zien en te horen: een straatmuzikant in een 
rijdende raket met rook en vlammen. Deze muzikant speelde op een hele bijzondere Taylor-gitaar en de 
voorzitter kon het niet laten… “Ik durf het haast niet te vragen, maar mag ik ook even?” (en dat mocht). 
En zo wist hij een hoop mensen te lokken naar de TVDZ kraam en nu maar hopen dat dit weer nieuwe 
leden oplevert. 
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TVDZ Klimcompetitie  
 
 

De TVDZ Klim Competitie is van start gegaan. Van 
een aantal mensen mis ik nog e-mailadressen of 
telefoonnummers, maar die worden via de 
ledenadministratie aangeleverd. Dat weerhoudt mij 
niet om de competitie alvast te laten beginnen. 
 Het speelschema laat de stand zien van de 
competitie. Er is een indeling naar speelsterkte 
gemaakt in twee groepen voor enkelspel, maar dat 
zegt in het begin niet veel. Pas na een aantal 
speelweken kun je zien hoe de onderlinge 
verhoudingen werkelijk liggen. 
  

 
Stand en speelschema:  
Ik verwerk iedere wijziging in de stand op de ranglijst en in alle lopende uitdagingen. Die zet ik op de 
facebookpagina van TVDZ en op mijn eigen webpagina. Jullie ontvangen daarvan een e-mail. 
 
Belangrijk is dat jullie de volgende procedure uitvoeren, anders loopt het fout met het bijhouden van de 
actuele stand. 
  
1. De uitdager geeft direct aan Jan Ronday door als hij/zij iemand heeft uitgedaagd (lopende 
uitdagingen): jaro@telfort.nl of 020-6981672. De wedstrijd moet binnen 1 week worden gespeeld. 
2. De uitdager geeft direct na de wedstrijd door of hij/zij gewonnen of verloren heeft en wanneer en hoe 
laat de wedstrijd is gespeeld. Het tijdstip is belangrijk in het geval er meer wedstrijden op dezelfde dag 
zijn gespeeld.  
  
Dubbelspel is mogelijk: 
Bij het opzetten van de Klim Competitie zijn we uitgegaan van enkelspel. We hebben de mogelijkheid 
voor dubbelspel toegevoegd. Wil je daar (ook) aan meedoen, geef dan door met welke partner. 
  
Speelplezier: 
De opzet van deze Klim Competitie is, dat je met meer leden van de vereniging kunt kennismaken en 
ervaring kunt opdoen door steeds tegen verschillende deelnemers te spelen. Het steeds hoger kunnen 
klimmen op de ranglijst geeft een extra uitdaging en gezonde sportieve spanning. 
  
Facebook TVDZ: 
Zorg dat je vriend bent van TVDZ, zodat je de actuele stand kunt bekijken. Je krijgt dan automatisch een 
e-mail als er een nieuwe stand wordt gepubliceerd.  
 
De laatste stand van zaken is te lezen op: http://www.janronday.nl/klimcompetitie_tvdz.html 
 
Ik wens je heel veel tennisplezier. 
  
 Groet, 
  
Jan Ronday 

tel: 020-6981672 (06-47093129) 
e-mail: jaro@telfort.nl 
website: www.janronday.nl 

mailto:jaro@telfort.nl
http://www.janronday.nl/klimcompetitie_tvdz.html
mailto:jaro@telfort.nl
wlmailhtml:www.janronday.nl
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://aribrokers.com/wp-content/uploads/2014/04/5263ladder.jpg&imgrefurl=http://aribrokers.com/ladder-safety/&h=460&w=700&tbnid=RGDOTUk6ZI2mmM:&docid=rbJlH-1uPlwanM&ei=7LH6VaLTCoH4yQOQvqrABg&tbm=isch&ved=0CF8QMygjMCNqFQoTCKL5h-uI_scCFQF8cgodEJ8KaA
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BBQ toernooi     zondag 23 augustus 

 
Na een heerlijk warme zomer sluiten wij het echt warme seizoen traditioneel af met het Barbecue 

toernooi en op 23 augustus was het zover. Het was een heerlijk zonnige dag 
en iedereen had bovendien zijn beste humeur 
meegenomen. Ook tennistechnisch werden er natuurlijk 
weer hoogstandjes verricht en het publiek stond uiteraard 
weer op de banken.  
 
De slager had voor heerlijk vlees gezorgd, dat vervolgens 
op een adequate en smakelijke manier door Hans de 
Jong werd omgetoverd tot een heerlijke maaltijd.  

 
Winnaar van het toernooi werd Ed Poljanic die zijn prijzenkast inmiddels 
waarschijnlijk moet uitbreiden om meer ruimte te kunnen bieden aan het enorme assortiment bekers. 
Ook konden we weer genieten van de heerlijke salades, die de dames van de activiteitencommissie 

(Rita en Mylène) met veel zorg 
hadden toebereid. De 
toernooicommissie had de 
organisatie opnieuw ferm in handen 
en zorgde ervoor dat alles van een 
leien dakje liep. Al met al een zeer 
geslaagde dag voor ons allemaal. 
Geniet nog maar even na van de 
foto's. 
 
Janny de Boer 
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Zondag 6 september jl. waren we weer van harte 
welkom bij onze vrienden van Strandvliet en ondanks 
dat de weergoden ons met erg dreigende luchten 
deze dag niet zo heel gunstig gezind waren, mochten 
we toch van geluk spreken, want op 1 regenbuitje na 
hebben we toch het hele toernooi achter elkaar 
kunnen afwerken.  
 

Helaas was onze grote vriend Ed van Strandvliet op reis, maar de honneurs bleken op uitstekende wijze 
te kunnen worden waargenomen door Johnny. Omdat zich deze keer het uitzonderlijke feit voor deed 

dat TVDZ meer deelnemers op de been bracht dan Strandvliet uit 
Amsterdam Zuid-Oost, leek het op zijn minst een knap staaltje van 
toevalsbeheersing door planning, dat Johnny het elke keer voor 
elkaar kreeg om een van onze klassespelers te laten invallen bij een 
ploegje uit Zuid-Oost, zodat we ook deze keer weer nipt verloren. 
(Nou ja ‘nipt’, een verschil van 45 games).  
 
De pret werd er echter niet door gedrukt, want het was weer een 
heerlijke dag, al moeten wij altijd weer even wennen aan het spelen 
op gravel: de ballen vliegen soms hoog over je hoofd. Verder 

mochten wij na afloop de beker nog een keer meenemen, want dat had Ed ons in juni al beloofd. Onze 
dag kon dus niet meer stuk. Wel graag even een oproep voor volgend jaar. Altijd de eerste zondag in 
juni komt Strandvliet onze kant op. Houd daarom allemaal je agenda vrij in de laatste week van mei en 
eerste week van juni, want dan gaan we in trainingskamp. Het moet toch eens een keer lukken. 
 
Janny de Boer 
 

 

Uitwisselingstoernooi Strandvliet – TVDZ      6 september 2015 
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Het is 3 juli. Ik moest ‘s morgens even wat in het clubhuis doen. Ik pakte de fiets om er naar toe te gaan 
en merkte direct dat het al behoorlijk warm was, zo’n 24 graden.  
 
Tijdens mijn rit dacht ik nog dat het veel te heet was om te gaan tennissen en dat er daarom ook 
niemand op de tennisbaan te vinden zou zijn. Ik kwam bij de club aan rond 11:30 uur.  
 
Tot mijn grote verbazing zag ik, dat er wel getennist werd. Nou, daar moest ik maar een foto van maken 
als bewijs. Echte diehards!  
 
Het maken van een foto vond ik eigenlijk al een behoorlijke inspanning. 
 
Jan Ronday 
  

Brandend zand (op kunstgras) 
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Grote Clubactie TVDZ 2015 
 

Ook dit jaar doet TVDZ weer mee met de Grote Clubactie omdat het een goede 
en gemakkelijke inkomstenbron is voor de vereniging. Na 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. 

 
Vanaf 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 2015! Vanaf die dag mogen 
alle lotenverkopers (clubleden) langs de deuren gaan of langs vrienden en familie om loten te verkopen. 
Ook op de club kan je loten kopen aan de bar. 
 
De loten kosten slechts € 3,- per stuk. (waarvan 80% naar de club) 
De trekking vindt plaats op 10 december 2015. 
 
Prijzen 
Naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn in de loterij van de Grote Clubactie veel mooie prijzen te 
winnen. De winkans is in 2015 fors gestegen t.o.v. 2014, door een flinke uitbreiding van het 
prijzenpakket. Bij een gelijk aantal verkochte loten, is de winstkans gestegen van 1:5000 in 2014 naar 
1:89 in 2015! 
 
Hieronder vindt u het prijzenpakket voor de actie van 2015. 
 
 Prijzen 2015: 
1e € 100.000 
    
2e Auto Volkswagen up! 
    
3e  Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect t.w.v. € 2.500,- 
    
4e - 6e Pharos Reizen waardebon t.w.v. € 1.250,- 
    
7e - 11e Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect t.w.v. € 750,- 
    
12e-21e DFDS Seaways waardebon t.w.v. € 400,- 
    
22e - 55e Safety Experience Center slip cursus all-inn voor 2 pers. 
    
56e -75e Fiets Matrabike t.w.v. € 250,- 
    
76e - 105e Bobbejaanland 4 entreekaarten 
    
106e - 135e Citysightseeing Amsterdam  Hop On-Hop Off bus 6 tickets 
    
136e - 165e Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten 
    
166e -195e  Slagharen 4 entreekaaren 
    
196e -225e Citysightseeing Amsterdam Hop On-Hop Off boot 4 tickets 
 
Ook zijn er nog prijzen op eindcijfers te winnen, zie de website:  https://clubactie.nl/prijzen 
 
Voor de loterij van de Grote Clubactie is een vergunning verleend door de Kansspelautoriteit d.d. 25 
november 2014 voor de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 onder kenmerk: 8727. “Speel 
bewust.”  
 
De kans op de hoofdprijs was in 2014 gelijk aan 1:2,59 miljoen. De winkans op een prijs was 0,02%. Als 
in 2015 wederom 2,59 miljoen loten in de trekking meedoen, is de winkans op een prijs 1,12%. 
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Zoals vele leden weten is eind april / begin mei het land Nepal hard getroffen door twee zware 
aardbevingen en heel veel naschokken. Wat minder bekend is, is dat mijn vrouw Laxmi uit Nepal komt. 
Haar familie en zeker ook haar ouders hebben veel verloren door deze bevingen. Gelukkig is er 
niemand zwaar gewond geraakt (of erger). 
 
Mijn oom Loek Biesbrouck vertelde tijdens een Wilde Mix-avond over mijn schoonfamilie en spontaan 
hebben diverse leden, wie weet ik niet, bij Loek geld gedoneerd voor mijn schoonmoeder. 
 
Hierbij willen Laxmi en ik deze gulle gevers van harte bedanken! 
 
Met hartelijke groet en nog heel veel tennis plezier gewenst! 
 
Ruben Smit 
 
 
 
 
 
 
 
Een ‘buitengewoon’ team  van T.V.D.Z., niet normaal dus eigenlijk. 
 
Ze tennissen samen, maar eigenlijk  kunnen ze veel beter fietsen! Na veel fietstrainingen door weer en 
wind, bereikten zij op tweede pinksterdag de finish van de Friese Fietselfstedentocht 2015, een toertocht 
van maar liefst 235 kilometer op één dag. 
Voor drie van de deelnemers was het spannend of de eindstreep binnen de tijd gehaald zou worden. Zij 
hadden de laatste starttijd en fietsten op een gewone fiets. 
 
Om half twaalf kwamen zij in het donker Bolsward binnen en mochten op vertoon van de stempelkaart 
het Elfstedenkruisje in ontvangst nemen. 
  
Tweede pinksterdag is al weer een tijdje geleden maar wij zijn er nog steeds trots op,  haha!  
 
Marga Vosveld 
 
 

 
 
 
(Van links naar rechts: Jan Rutgers, Marga Vosveld, Hildegard Spanjer en Charles Vosveld) 

  

Een dankbrief aan gulle gevers voor Nepal 

Tennissende wielrenners 
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Smashje - Jeugd 

 
De laatste keren zijn de jeugdtoernooien niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen, hetgeen voor 
de kinderen die wilde tennissen niet leuk is en ook niet voor de organiserende jeugdcommissie. 
 
Dus vraag aan je ouders of ze je willen helpen herinneren om je op tijd aan te melden voor de 
jeugdtoernooien! 
 
Het eerstvolgende toernooien is: 
 

 
Zondag 11 oktober om 15:00 uur - Halloween toernooi 

 
Zet deze dag in je agenda of telefoon! Kom mooi verkleed, dat maakt het extra leuk! 
 
De Jeugdcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je kunt niet jong genoeg beginnen met tennissen  (ACE 2) 
 
 

Er worden snel vorderingen gemaakt  (ACE 3) 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
 

Raadplaat 
Soms kom je foto’s tegen van TVDZ-
leden waarbij je jezelf afvraagt: Wie 
zijn dit? 
Wie raadt, wie dit zijn, krijgt van 
TVDZ een gratis voetreis naar Rome 
aangeboden, behalve de mensen die 
het reeds weten, want die raden 
immers niet! 
 
Ballenpraat 
Een lid op onze club heeft harige 
ballen met het opschrift L.B. 
Er doen allemaal verschillende 
verhalen de rondte over wat deze 

afkorting nu betekent: De een zegt: “List en Bedrog”, de ander: “Lullige Ballen”, of “Listige Ballen”. Ook 
“Lastige Ballen”, “Laagvliegende Ballen” worden genoemd. Wie weet wat het echt betekent? 
 
Klimcompetitie 
De TVDZ Klim Competitie is van start gegaan. Via onze website TVDZ en ook via Facebook kun je info 
verkrijgen. 
De meest actuele stand en het actuele speelschema kun je vinden op: 
http://www.janronday.nl/klimcompetitie_tvdz.html 
 
Promofilmpje TVDZ 
Jan Ronday, Godfried van den Wittenboer en Hans de Jong gaan maandag 5 oktober om 16:00 uur 
brainstormen over het script voor een TVDZ Promotiefilmpje. Heb je ideeën of suggesties, of nog beter, 
wil je meedoen, laat het dan weten per mail aan: voorzitter@tvdz.nl. 
 
Altijd pasjes ophangen - ook voor lennislessen 
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. 
En dat geldt ook voor de lessers op baan 6.  
Er blijken soms “zwartspelers” op de baan staan die geen lid zijn. 
 
Foto’s van toernooien  
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 wel graag een ‘like’ sturen!  
 
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. 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.janronday.nl%2Fklimcompetitie_tvdz.html&h=eAQFf_s9cAQEJBlIUUaIQIpDaFatfs66aO0pwlbsDwL-PbQ&enc=AZMw4FzG3c_4WgZ5P0LGmW_tJfYnuOu2dc8zRNJZoL2c7jfRicxxXgKdIWVI_Oqqa_scETHJNcVB5x0ibCs9CF_GPbPMah0soPUJPJfZCrp7V1Dxpg7gYlcSYJA60fLI7quuIV-3JLRkCe9i_kFb9ZMo7sSmYqIWzpM6hUvCYYlDpthLVdOUSiDb0kkD0zGf9DujexeS-T8o6zuOPr7fdBqZ&s=1
mailto:aceredactie@tvdz.nl
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TVDZ in het Nieuws 
 

 

Diemer Nieuws - 25-6-2015:  
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . .   september  2015   
 
 
Bericht van Meneer de Mol, 
 
En ja hoor, die groep tennissers van de zgn. ''Wilde Mix'' op dinsdag 
gaven er om 21.30 uur al de brui aan. Gaan dan in een grote kring 
zitten en is het zuipen geblazen.  
Nou ja, gelukkig is er weinig politie op de been om deze sportfanaten 
te laten blazen, want anders zouden er wel wat bonnen afgegeven 
worden. 
 
Erg leuk was, dat ene Janny jarig was geweest, zodat er een partij 
bitterballen op tafel kwam.  
Fijn, dat er 1 van de tafel stuiterde - die was voor Meneer de Mol! 
 
 

Dan ging een speler een hele verhandeling houden, hoe duur en hoe groot een lamp wel was. Ene 
Mylène hoorde dit maar half en vroeg of zij dat grote ding van de buurman mocht zien. Mocht ook wel in 
het donker. Waar dat nou op sloeg? 
 
Tja en hoorde ik, dat er weer een toernooi bij de Strandvlieters was; ben ik daar ook eens gaan kijken, 
daar er dan altijd wat te happen is. Merkwaardig was wel, dat ze gewacht hebben tot het toernooi al lang 
afgelopen was en vele al naar huis waren. Kwam een jongeman wel 7x met schalen worst en kaas 
langs, zodat zelfs Meneer de Mol plofte van al die lekkernijen! 
 
Treurig was wel, dat er een artikel in de krant stond: ''Hoe mol je een mol'' en er was zelfs een website: 
www.mollen.ontheweb.nl. Ik protesteer zeer tegen dergelijke moord-aanraders. 
 
Nog even wat over die Gerard, die met zijn gade Ding Dong de glazen wel erg vol schenkt. Logisch, dat 
die lui lang blijven hangen.  
Oh ja, er komt een Belg een café binnen en vraagt: ''waar is het toilet?'' De eigenaar zegt: ''die is 
verstopt!''. Zegt de Belg: ''allee manneke, ik vind em wel!'' 
 
Zegt een blondje tegen de ander: ''dit jaar valt Kerstmis op een vrijdag........... '' Zegt de ander: ''Oh, 
hopelijk niet op de 13e!''. 
 
Nu nog een laatste anecdote, dan gaan we weer de herfst in: 
 
Man staat op straat met buurman te praten. Hij gaat naar huis en zegt: ''buurman is een opschepper!  
Hij beweert, dat hij alle vrouwen in deze straat gehad heeft, behalve één!'' Zegt zijn vrouw:'' zal wel die 
preutse trut van de overkant zijn!'' 
 
De zomer zit er op dus..................op naar de feestdagen. 
 
Doei............................ 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol  
 
Alias Meneer de Mol 
 

 

  

http://www.mollen.ontheweb.nl/
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Tennislessen 2015 / 2016 

 
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 en 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 ook 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 2015 - 2016:  
- 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 
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Activiteitenkalender 2015 
 
 

ACTIVITEITEN KALENDER 2015 
               

Datum Dag Evenement   Tijd Organ. 

            

SEPTEMBER           

27 sep zondag Tennis in Rosso   13.00 AC/TC 

            

OKTOBER           

11 okt. zondag Halloween toernooi Jeugd   15.00 JC 

            

NOVEMBER           

1 nov. zondag Soeptoernooi   13.00 AC/TC 

12 nov. donderdag Algemene Ledenvergadering (ALV)   20.00 Bestuur 

29 nov. zondag Oliebollentoernooi   13.00  AC/TC 

            

DECEMBER           

            

JANUARI            

10 jan 2016 zondag Nieuwjaarsreceptie 2016   15.00 Bestuur 
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