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Van de voorzitter 

 
Het was het zomertje wel dit jaar!!! Vele hitterecords zijn gebroken! 
Op het BBQ-toernooi was het bijvoorbeeld verzengend warm, 
bloedheet en niet te harden zo hot! Het was zo erg dat we de 
leden hebben moeten opdragen veel (water) te drinken om niet uit 
te drogen! 
 
Ook het zomertoernooi en het Ahmet avondtoernooi was weer een 
groot feest! 
 
En over feesten gesproken: op 1 september hebben wij het 35 
jarig bestaan van TVDZ gevierd samen met toernooi met 
Tennisvereniging Strandvliet en voorzien van een muzikale 
omlijsting met de rockband N-Join! Ook heeft TVDZ weer op de 
Diemense kramenmarkt gestaan tijdens de Diemerfeestweek. 
 
Van dit alles zijn er uiteraard verslagen gemaakt voor in deze 
ACE! En uiteraard weer vergezeld van prachtige (actie-) foto’s van 
Evert Strubbe, Godfried van den Wittenboer en Jan Ronday. 

 
Ook valt te melden dat er met ingang van september 2019 soms weer meer hockey dan tennis wordt 
gespeeld op de banen van TVDZ. Ondanks dat HCD nu voor de oudere jeugd kan trainen op het 
terrein van onze korfbalburen Victoria DKV, is er te weinig capaciteit voor deze groeiende vereniging.  
Op maandagmiddagen van 16:00 - 18:00 uur is de kleinste jeugd van Hockeyclub Diemen daarom te 
gast bij TVDZ. De hockeykids kunnen dan trainen op baan 1 t/m 3. Dit is gelukkig een tijdelijke 
aangelegenheid. Wij hopen dan ook dat de gemeente Diemen de Hockeyclub Diemen op niet al te 
lange termijn kan helpen aan een eigen accommodatie. 
 

Algemene Leden Vergadering 
 
Op 14 november 2019 om 20:00 uur zijn alle leden uitgenodigd om de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) bij te wonen.  
Dat is hét moment voor de TVDZ-leden om mee te denken en praten over het wel en wee van onze 
vereniging. We hopen op een grote opkomst en vooral op aanmeldingen voor onderstaande vacature! 
 

VACATURE - Sponsoring en Public Relations 
 
In de vorige ACE stond reeds aangekondigd dat Jan Ronday per 1 januari 2020 zijn lidmaatschap van 
TVDZ helaas gaat opzeggen en daardoor ook stopt met de uitvoering van zijn bestuursfunctie 
“Sponsoring en PR”. Dus het bestuur van TVDZ is dringend op zoek naar 1 of 2 mensen die deze rol 
zouden willen vervullen, immers sponsoring en public relations zijn erg belangrijk voor de bekendheid 
van de club bij de inwoners van Diemen en uiteraard voor de financiën.  
Wat deze rol inhoudt staat verderop in deze ACE beschreven. Het zou voor de vereniging heel 
jammer zijn als er geen opvolger komt, dus meld je aan! 
 
De komende tijd worden ook nog allerlei leuke activiteiten georganiseerd zoals:  
- tweemaal het Ahmet donderdag-avondtoernooi om 20:00 uur (26 sept. en 24 okt.)  
- het Taartentoernooi op zondagmiddag 20 oktober om 13:00 uur.  
- en natuurlijk het onvolprezen, befaamde Oliebollen- en Appelflappentoernooi dat op 24 november 
gaat plaatsvinden!  
 
Reserveer deze data alvast in uw agenda! 
 
Ik wens u allen een prettige herfstperiode en tot ziens op de tennisbaan!  
 
Hans de Jong - Voorzitter 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Sportlaan 7, 1111 AC Diemen – Tel: 020-6001857 

Algemeen e-mailadres: publicrelation@tvdz.nl 
 
Bestuur 
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie)  Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester-ad-interim) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377  
- Jan Ronday (promotie, sponsoring en PR) Tel: 06-47093129 
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl 
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Janny de Boer -  Tel: (020) 6979437  
 
Activiteiten-Commissie 
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424 
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710 
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Jan Ronday 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199 
- Evert Strubbe (fotograaf) 
- Jan Ronday 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl en 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 
 
Kas-commissie 
- Wim van den Haak 
- Tineke van der Kroon 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
 
Tennisleraar/Trainer 
- Werner Krieger,  Mobile: (06) 28956296  
  E-mail:  tennislessen@tvdz.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 
- Ans van Klaveren 

mailto:publicrelation@tvdz.nl
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mailto:publicrelation@tvdz.nl
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Van de Redactie 
 
 

Zo fiets je vanwege het mooie weer fluitend een hele middag rond, zo lig 
je daags daarna vijf dagen in het ziekenhuis om na een blindedarm-
operatie volgespoten te worden met antibiotica. Vervolgens doe je er 
anderhalve maand over om weer van alle antibiotica en darmproblemen 
verlost te worden. Gelukkig werkte de airconditioning van het ziekenhuis 
goed en heb ik vijf dagen geen last gehad van de temperatuur die buiten 
soms opliep tot veertig graden Celsius. 
 
En u ploeterde maar voort op de tennisbanen. Ik had echt medelijden 
met u. U wilde absoluut geen ochtendploeg missen, of avondspeeldag 
overslaan. Bovendien moest en zou u beslist dat toernooi eindelijk eens 
winnen en daar waren er heel van wat dit jaar.  
 

Ging het niet specifiek om eten, zoals bijvoorbeeld  het BBQ toernooi, dan werd er wel iets anders 
eetbaars uit de kast getrokken, zoals bijvoorbeeld het ‘Zomertoernooi’ dat voor een groot deel om 
meloenen bleek te draaien,  of het ‘TVDZ-Strandvliet thuis’ -toernooi  waarbij het – naast het zevende 
lustrum van TVDZ – uiteindelijk toch weer om die voortreffelijke lunch ging en die geweldige life-
muziek. Probeert u het echter allemaal nu echt eens te onthouden, want ik heb dit al veel vaker 
gezegd: “TVDZ IS GEEN EETCLUB, MAAR EEN TENNISCLUB.”  
  
Niettemin snoepen we als redactie zelf ook wel eens van al die lekkernijen, maar meer nog verheugen 
wij ons op de schriftelijke verslaglegging door Wim van den Haak van deze toernooien en zijn niet 
afnemende bereidheid om ze mee te helpen organiseren.  
 
Naast de vaste rubrieken van Meneer de Mol, Loek Biesbrouck en Reiziger, vragen we in dit nummer 
vooral uw speciale aandacht voor het artikel van Jan Ronday om hem op te volgen als bestuurslid van 
TVDZ met de verantwoordelijkheid ‘Sponsoring en public relations’. In het vorige nummer heeft Jan al 
uitgelegd, waarom hij het tennissen vaarwel moet zeggen en nu laat hij zien dat deze bestuursfunctie 
een interessante uitdaging is voor iedereen die TVDZ een goed hart toedraagt. 
 
Realiseert u zich hierbij vooral, dat u alleen maar kunt tennissen bij TVDZ, doordat er vrijwilligers zijn 
die een deel van hun vrije tijd aan het reilen en zeilen van de vereniging besteden. Zijn die niet meer 
te vinden, dan is het uiteindelijke gevolg dat u niet meer kunt tennissen op onze geliefde banen. “Het 
is dan ook niet de vraag wat TVDZ doet voor jou, maar wat jij doet voor TVDZ” zeggen we in 
navolging van John F. Kennedy ex-president van de Verenigde Staten. 
 
Nog een belangrijk punt waar we hier even op moeten wijzen is dat u uw kalender met evenementen 
van TVDZ moet bijstellen. Op de laatste pagina kunt u alle wijzigingen vinden. Dat zijn er toch nog 
aardig wat. Het loont dus de moeite om die pagina niet over te slaan. 
 
 
Veel leesplezier. 
 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
P.s. Wilt u ook iets kwijt in de ACE? Mail naar:  aceredactie@tvdz.nl 

 
 

  

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?  
Misschien kan deze regeling helpen! 

 
Participatieregeling Gemeente Diemen voor mensen in de bijstand 
 
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen: 
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks 
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten, 
muziekles etc. 
 
 

Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen: 
Bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888 
 
 
 

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds  
 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het 
Jeugdsport- en cultuurfonds! 
Jeugdsport- en cultuurfonds - Niet voor mensen in de bijstand! 
 
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds 
Voor vragen kunt u ook  dagelijks contact opnemen met  de helpdesk van 
het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.  
 
U kunt ook mailen naar: 
noord-holland@jeugdsportfonds.nl .  
 

Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden: 
www.jeugdsportfonds.nl   

 
 

Mededelingen bestuur - 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, alsmede in 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, 
Sportlaan 7, 1111 PX 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. 
 
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl.  
 

mailto:noord-holland@jeugdsportfonds.nl
http://www.jeugdsportfonds.nl/
file:///D:/TVDZ%20ACE/TVDZ/ACE%202013/ACE%204%202013/ledenadministratie@tvdz.nl
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Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden 

 
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 - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden 

 
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- 
en studentleden. Een kleine toelichting: 
 
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:  
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het 
jaar waarin je 19 wordt). 
 
Studenten lidmaatschap:  
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 
studentenkaart.  Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn 
geworden (dus het jaar waarin je 26 wordt).  
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 

studentenkaart meegeleverd te worden.   
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Het Meloenen-zomertoernooi   –  7 juli 2019 

 
 
Op Zondag 7 Juli 2019 werd het jaarlijkse 
zomertoernooi gespeeld. Ans had weer met haar 
lijntje met boven geregeld, dat het prachtig 
tennisweer was, zonnetje, een beetje bewolkt, 
maar wel droog. 
De eerste ronde werd met speelkaarten ingedeeld.  
Op 5 banen stonden 20 mensen  met mooie 

slagen en de mooiste rally’s, elkaar bezig te houden. In de rustpauzes ging Mylene met zomerfruit 
rond om de dorst te lessen en de energie aan te vullen. Zodoende werden de spelers weer opgepept 
en konden er weer lustig op los slaan, om de nodige punten te veroveren. 
Deze keer werden er in geen enkele wedstrijd gelijke punten behaald. Na 3 rondes elkaar met listige 
ballen bestookt te hebben, kon de gediplomeerde rekenmeester aan de slag (zonder ballen en racket) 
om de winnaars er uit te vissen en natuurlijk de aardigste speler te belonen, die de meeste punten had 
weggegeven. Dat was deze keer Marga. Zij won een leuke zomermolen om in haar tuin te plaatsen. 
 
De hebbers, drie deze keer, hadden drie maal gewonnen, dus de gewonnen min de verloren games, 
gingen nu tellen voor welke plaats je zou bezetten. 
 

De derde plaats was voor Koos, de tweede voor Ed en de 
eerste was Shuki. Ze werden alle drie verrast met een 
heerlijke meloen.  De grootste, een watermeloen viel  
Shuki  ten deel. 
Een geslaagd toernooi op de kunstgrasbanen van TVDZ.  
Alle deelnemers gingen tevreden naar huis om de finale 
van de Nederlandse leeuwinnen tegen de VS te 
aanschouwen. 
Hoe zou dit aflopen? (De uitslag weet u nu wel.)  
 
Frans bedanken we voor het deelnemerstrekkende bord, 
want het heeft weer voor veel inschrijvingen gezorgd.  
Mylene danken we voor het heerlijke zomerfruit, Gerard 
voor de bediening, Ed voor het prepareren van de 
tennisbanen en Ans en Ed samen voor de prachtige 
bloemen in de plantenpotten, waar we dit seizoen van 
kunnen genieten.  

  
Verder zeggen de toernooi- en activiteitencommissie hartelijk dank aan alle deelnemers voor het 
meedoen. 
 
We zien alle TVDZ(st)ers dan ook weer graag deelnemen aan onze volgende toernooien. 
Jullie zijn van harte welkom! 
 
Verslaglegger: Wim van den Haak 
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Vacature - Sponsoring en Public Relations 

 
 
 
WIE HEEFT INTERESSE IN DE BESTUURSFUNTIE SPONSORING EN PR? 
 
 
In de vorige ACE heb ik verteld dat ik per 1 januari 2020 mijn lidmaatschap van TVDZ opzeg en 
daardoor ook stop met de uitvoering  van mijn bestuursfunctie “Sponsoring en PR”. Ik heb in dat artikel 
uitgebreid de reden van mijn vertrek uitgelegd. Het zou voor de vereniging heel jammer zijn als er 
geen opvolger komt. Sponsoring en PR zijn belangrijk voor de bekendheid van de club bij de inwoners 
van Diemen en voor de financiën. 
In dit artikel wil ik een kort overzicht geven van de activiteiten die ik binnen deze bestuursfunctie doe. 
Dat betekent niet dat dit de manier is zoals het moet of wordt verwacht, maar meer om een beeld te 
geven hoe ik het heb ingevuld. 
 
Sponsoring: 
Voor wat betreft sponsoring probeer ik de huidige adverteerders ieder jaar te bewegen om hun 
contract voor hun advertenties in de ACE en reclame op de winddoeken weer voor een volgende 
periode te verlengen. Op dit moment hebben wij 10 adverteerders. Ook ga ik op zoek naar nieuwe 
adverteerders. Dit blijkt niet altijd even makkelijk, omdat vooral winkeliers al meerdere 
sportverenigingen en andere doelen steunen. Maar soms lukt het. Het is vooral een kwestie van 
blijven proberen. En het helpt als de ondernemers je kennen. 
  
PR: 
Voor het uitvoeren van Public Relations hou ik mij vooral bezig met het imago van onze vereniging. Ik 
maak voor interne en externe PR gebruik van communicatiemiddelen als persberichten, sociale media 
(facebook en website) en advertenties om te informeren. Een belangrijk media is de krant Diemer 
Nieuws. Daar stuur ik persberichten naar toe, al dan niet met foto als het gaat om aankondigingen van 
activiteiten of een verslag van activiteiten die hebben plaatsgevonden. Diemer Nieuws heeft ook een 
agenda waarin ik online aankondigingen van activiteiten meld. Het onderhouden en up-to-date houden 
van onze website is belangrijk. Ik richt mij voornamelijk op de nieuwspagina waar actuele informatie te 
lezen is. De overige pagina’s bevatten voornamelijk statische informatie welke nauwelijks hoeft 
worden aangepast. Ook de Facebook-pagina van TVDZ hou ik bij met nieuwtjes, evenementen en 
foto’s. 
 
Interne club competitie: 
Een paar jaar geleden ben ik gestart met het opzetten van onze interne club competitie. Een aantal 
leden doen er met veel plezier aan mee. Zij spelen als dubbel team tegen de andere teams. Je moet 
je tegenstanders zelf uitdagen. Je speelt twee keer tegen ieder team. De ene keer ben jij de uitdager, 
de andere keer word je uitgedaagd. Het is de bedoeling dat aan het einde van het seizoen alle teams 
tegen elkaar hebben gespeeld. Het winnende team wordt beloond met een beker. Het uitgangspunt 
van deze competitie is dat je andere leden leert kennen en op een gezellige manier tot sportieve 
prestaties wordt gebracht. Ik hou de scores bij en stuur deze na iedere gespeelde partij naar alle 
deelnemers. 
 
Interesse? 
Het is niet te doen om in de ACE alles te vertellen. Dat doe ik graag persoonlijk in een gesprek.  
Heb je na het lezen van dit artikel interesse om deze bestuursfunctie over te nemen en wil je er meer 
over weten, neem dan contact op met het bestuur om een afspraak te maken.  
 
Jan Ronday 
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TVDZ 35 jaar - TVDZ – STRANDVLIET- toernooi 1 sept. 
 

Een explosie van feestelijke lustra vond dit jaar plaats bij Tennisvereniging 
Diemen Zuid. Die ging op deze dag vieren, dat op 1 april 1984 - 7 lustra geleden - 
TVDZ werd opgericht, dat - 5 lustra terug - in augustus 1994, feestelijk het nieuwe 
clubgebouw werd geopend en dat de uitwisselingstoernooien tussen TVDZ en 
STRANDVLIET dit jaar hun 2de lustrum beleefden. Er waren trouwens ook leden 
aanwezig die al 7 lustra lid zijn van TVDZ! 
 
Elke aanwezige kreeg bij aankomst een kop koffie of thee aangeboden. 
De leden van Strandvliet (onze gasten), de TVDZ-leden en andere gasten werden 
van harte welkom geheten op deze feestelijke dag en iedereen werd een prettige 
dag toegewenst.Er zou weer om de wisselbeker worden gestreden en Strandvliet 

bood de tennisballen aan. Samen met Jannie heb ik de eerste ronde ingedeeld en om goed 11 uur 
begonnen we. 
 
De eerste ronde: Hoera! 
De eerste 5 koppels van TVDZ bonden de strijd aan met de 5 koppels van Strandvliet. 
Er werden spannende wedstrijden gespeeld. 
1 gewonnen wedstrijd voor Strandvliet, 3 voor TVDZ en 1 gelijkspel, dus 7 – 3, in games 25 – 14. 
 
De tweede ronde: One way wind - Part One 
De volgende 6 koppels van beide cubs begaven zich op de baan. 
Het leek wel of er een stevige wind was opgestoken, tijdens deze wedstrijden. 
6 gewonnen wedstrijden door Strandvliet, 0 - 12 in games 18 - 48 
 
De derde ronde: Gelukkig 
5 koppels van TVDZ tegen 5 van Strandvliet. 
Gelukkig was de wind weer wat gaan liggen. 
TVDZ 3 en Strandvliet 2 wedstrijden gewonnen, dus 6 - 4 in games 24 - 20 
 
De vierde ronde: One way wind - Part Two 
Weer 5 koppels van beide verenigingen betraden de banen. 
'De wind was weer behoorlijk in kracht toegenomen.' 
5 gewonnen wedstrijden door de gasten, dus 0 - 10 in games 16 - 38 
 
De rockband N-Join! was met optreden begonnen in het clubhuis, zij wilden de spelers extra 
inspireren. De Strandvlieters namen het tempo van de band helaas over, dus de ballen vlogen ritmisch 
naar de TVDZ(st)ers, die dit moeilijk konden volgen. 
 
Het was tijd voor pauze om iets lekkers te eten, courgettesoep en belegde broodjes. Daarvoor hadden 
Rita, Mylene, Gerard en Hans gezorgd. De aanwezigen lieten, onder loftuitingen, zich het lekkers 
goed smaken. 
 

Historie van TVDZ: 
 
Na de pauze hield Ivonne Kosterman, één van de oprichtsters van TVDZ, een 
voordracht over het ontstaan van de vereniging. Een van de belangrijkste, Winny 
Gontha, werd geroemd om haar grote betekenis voor TVDZ.  
Fred Groen de eerste trainer hield het 35 jaar vol.  
Ook Gerard Terweij, onze barbeheerder, is zo'n beetje vanaf de oprichting van 
TVDZ aanwezig, evenals Wim van den Haak. 
In de hoogtijdagen had TVDZ meer dan 800 leden, maar TVDZ is nu met zijn ruim 
325 leden nog altijd springlevend.  
TVDZ werd gefeliciteerd met de wens 'Óp naar het volgende lustrum in goede 
sportieve jaren!' 

 
De vijfde ronde: Och was ik maar... 
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5 tweetallen van iedere club gingen elkaar bestrijden. 
Na een half uur werden de uitslagen doorgegeven aan de wedstrijdleider. 
2 wedstrijden gelijk en 3 gewonnen door Strandvliet, dus 2 - 8 in games 20 - 29 
 
De zesde, tevens laatste ronde: Bijna gewonnen… 
De volgende 5 teams van Strandvliet en TVDZ waagden zich op de banen. 
Er waren weer spannende wedstrijden te zien en de spelers gingen tot het uiterste. 
Strandvliet pakten 3 en TVDZ 2 gewonnen partijen, dus 4 - 6 in games 19 - 31 
 
Tijdens het spelen op de banen wilde de rockband N-Join! niet onderdoen, dus zij speelden 
rocknummers uit die goede oude tijd tot grote vreugde van de toeschouwers.  
Sommigen kwamen zelfs in het clubhuis meedansen. Na het toernooi waagden meer mensen een 
dansje, wat ook meer applaus opleverde. 

 

 
 

Daarna trok de rekenmeester zich terug om de uitslag uit te rekenen. 
Het was niet zo moeilijk om de winnaar aan te wijzen, die de wisselbeker in ontvangst kon nemen. 
 
De prijsuitreiking: 
Deze vond plaats op het terras. De voorzitter, Hans de Jong, en de wedstrijdleider, Wim van den 
Haak, namen de honneurs waar. Wim vertelde hoe de wedstrijden waren verlopen en wat het gevolg 
daarvan was: Strandvliet had 42 en TVDZ 19 punten behaald, in games was dat 180 - 122. 

 
Hans mocht Strandvliet feliciteren en aan de vice voorzitter de 
wisselbeker overhandigen. Geheel buiten de verwachting 
verraste deze TVDZ door aan Hans de beker voor de 'Sportiefste 
Vereniging' te overhandigen. En dat niet alleen! TVDZ ontving ook 
nog een prachtige plant, als dank voor de goede ontvangst, de 
lekkere maaltijd, de prachtige muziek van de band ('Nog nooit eerder 
meegemaakt.') en de wedstrijdleiding. 
 

Na de uitreiking kon men nog vrij blijven tennissen of lekker op het terras blijven zitten. 
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd feestelijke toernooi:Goed tennis- en terrasweer, sportieve 
wedstrijden, goed verlopen toernooi, goedverzorgd lekker eten, swingende muziek, vlotte barservice, 
historische terugblik en prachtige prijzen. 
 
Alle mensen, die ervoor gezorgd hebben om dit mogelijk te maken: “Hartelijk bedankt!” 
 
Verslaglegging: Wim van den Haak. (Ook bijna 35 jaar, de helft van zijn leven, lid van TVDZ.) 
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Barbecue toernooi - zondag 25 augustus 2019  

 
 
"HETER KAN NIET", was de verhitste verzuchting.  
 

Wim van den Haak heette alle deelnemers van harte welkom op het toernooi en 
deelde de nummertjes voor de indeling uit.  
 
“De wedstrijd duurt toch geen half uur, he?” “Ik smelt hier weg. Straks ligt er 
alleen nog een plasje van mij op de baan.” Kortom, Ans van Klaveren had weer 
met een hotline naar boven geregeld, dat het een zonnige dag was.  
Helaas konden zij en Ecio er niet bij zijn, want zij maakten een boottocht op het 
Snekermeer.  
Het was wel erg heet, de thermometer van TVDZ wees 32 graden Celcius aan! 
 

De eerste ronde:   
De spelers moesten drinken meenemen op de baan en het beste was ook een hoofddeksel te dragen.  
Tegemoetkomend aan het goed doorstaan van de wedstrijd werd de speeltijd ingekort.  
Je opwarmen hoefde niet, want je zat gelijk op de snel oplopende temperatuur.  
Helaas moest Frans, onze aankondigingsbordenmaker, tevens ons oudste spelende lid,  
door de warmte bevangen de strijd staken. Gelukkig kon hij vervangen worden door Lidy, een van de 
oudste speelsters van de club, die net kwam aanlopen. Als invalster kon zij de wedstrijd uitspelen, 
maar na afloop had ze het ook wel gehad.  
Ondanks alles wisten de deelnemers aan de eerste ronde de verhitte wedstrijden tot een goed einde 
te brengen. Met bezwete 'koppen' en dat niet alleen, kwamen ze van de baan.  
 
Een extra lange pauze werd ingelast om weer enigszins redelijk op temperatuur te komen.  
Hans de Jong vond het echter nog niet warm genoeg en zei toen hij de BBQ-plaat aanstak:  
"Ik heb wel voor hetere vuren gestaan en hetere kolen uit het vuur gehaald."  
 
De tweede ronde: 
De meesten zagen het wel zitten, maar dan moesten ze wel opstaan om naar de baan te gaan voor 
deze ronde. Gelukkig liep alleen de temperatuur op, maar niet de gemoederen.  
De wedstrijden kwamen allemaal tot een goed einde.  

 
Hans ging onverdroten zijn eigen gang met het BBQ-en van het vlees.  
Hij hield zichzelf cool met Ice tea (met ijsklonten).  
 
De derde ronde:  
Na weer een lange pauze mochten de laatste durfals zich wagen aan de 
laatste ronde. Er moest uiteindelijk toch een winnaar uit deze verhitte 
partijen te voorschijn komen.  
Na twintig minuten kwamen de spelers met gloeiend rode hoofden van 
het veld. Ze konden weer heerlijk uitpuffen op het terras, maar heel wat 
van hen prefereerden het om in de kantine stoom af te blazen. Wim 
noteerde weer alle uitslagen.  

 
En die Hans bleef onverdroten voor zijn loeihete BBQ staan. Het zweet droop van zijn voorhoofd,  
maar hij hield zich van binnen goed nat. Rita en Mylène bereidden ondertussen de heerlijkste salades 
in het clubhuis. Gerard hielp mee met alles klaar te zetten voor het eten en Dong roerde in de pan met 
satésaus. 
 

Na een kwartiertje had de rekenmeester het voor elkaar om de uitslag bekend te maken.  
De prijsuitreiking vond plaats in het clubhuis. Maar voordat de prijzen werden uitgereikt, 
werden Hans, Frans, Rita, Milène, Gerard en Wim - of ze het nog niet warm genoeg 
hadden - in het zonnetje gezet voor hun inspanningen aan het BBQ-toernooi. Ze kregen als 
dank een fles met een kleurig sprankelende alcoholische drank. 
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Eric en Koos kregen de aanmoedigingsprijs, omdat ze heel veel games hadden weggegeven. Dit was 
een sportdrank om bij het volgende toernooi te gebruiken en zo hun prestaties te verbeteren. Tweede 
werd Berry en die kreeg een doos bonbons.  
 
Eersten werden Charles en Mark, omdat ze 3 wedstrijden hadden gewonnen en zij kregen een 
kleurige fles met inhoud.  
 
Hans was klaar met het BBQ-en van het vlees, dus konden we nu smakelijk gaan eten.  
Als eersten werden de dames verzocht een bordje te nemen en naar Hans te lopen, waar ze een 
shashlick en twee kippenspiezen konden krijgen. Binnen konden ze daarna salades met diverse 
sausen opscheppen, waaronder pindasaus, en stokbrood nemen.  
Vervolgens lieten de heren er geen gras over groeien, toen ze hun borden konden vullen bij Hans en 
de grote tafel in het clubhuis.  
Hierna kon je nog een hamburger en een worstje bij Hans krijgen en binnen nog wat salades nemen.  
Het smaakte geweldig! Complimenten voor de bereiders! 
 
Het was een dag om met voldoening op terug te kijken! 
 
Toernooileider en verslaglegger: 
Wim van den Haak. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Extra foto’s TVDZ - Strandvliet 
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TVDZ op de Kramenmarkt Diemer Festijn 

 
Op de laatste dag van het Diemer Festijn wordt 
verenigingen, instanties en particulieren de kans 
geboden om zich te laten zien en horen op de 
Kramenmarkt.  
TVDZ was er dit jaar ook weer bij met een leuke 
opvallende kraam.  
Hans, Janny en ik vertegenwoordigden onze 
vereniging en hebben ons best gedaan om TVDZ 
aan voorbijgangers te presenteren en zo meer 
leden aan te trekken.  
We hadden ons flink warm aangekleed want de 
weersvoorspellingen waren ons niet gunstig 
gezind.  
 

De opbouw van onze kraam begon rond tien uur. Hans kwam aangereden met een auto vol attributen 
en samen gingen we verder met het inrichten van onze kraam. Ik was met Janny begonnen met het 
vastmaken van de opvallende aanbiedingsflyers en het spandoek. Onze penningmeester Gerard had 
vorig jaar al voor prachtige A3 lijsten gezorgd. Na ongeveer een kwartiertje was onze kraam volledig 
ingericht en voorzien van mooie gedrukte kleurenfolders met inschrijfformulier. 
 
Dit jaar stonden we met onze kraam op een best goede strategische plek bij de ingang van het 
winkelcentrum. Mensen die (nog) niet de kramenmarkt wilden bezoeken, maar alleen boodschappen 
gingen doen, moesten langs onze kraam lopen. We waren dus direct in beeld en over de aanloop van 
belangstellenden hadden we niet te klagen.  

Het was best druk, ondanks het matige weer. Een grote 
plensbui om 11.30 uur is ons echter niet gespaard gebleven… 
Het kwam met bakken naar beneden… Maar na een minuut of 
20 werd het gelukkig droog en ging zowaar de zon schijnen!!! 
 
Aandachttrekkers waren ons spandoek met een mooi overzicht 
van het tennispark en de opvallende tennispaal die op kinderen 
grote aantrekkingskracht uitoefende om een balletje te slaan. 
Dat was meteen ook een mooie gelegenheid om onze club aan 
de ouders onder de aandacht te brengen. We hebben aan best 

veel mensen ons verhaal gedaan.  
 
Wat dit jaar opviel was dat vaak om informatie werd gevraagd hoe het 
gaat met lessen, met name door ouders die hun jonge kinderen 
misschien op tennissen wilden doen. Het is trouwens leuk om op zo’n 
dag veel mensen aan te spreken. Bekende en onbekende mensen, jonge 
gezinnen en mensen die uit het buitenland komen, maar in Diemen 
wonen en in de omgeving werken en erover denken om te gaan 
tennissen. Ook de wethouder van sport Jeroen Klaasse, als ook de 
nieuwe wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg, hebben onze kraam 
bezocht om te informeren hoe het met de belangstelling stond. Het is 
goed, dat wij als vereniging ons gezicht laten zien op een evenement als 
dit en dat we actief bezig zijn met het promoten van onze club en het 

werven van nieuwe leden.  
 
Aan belangstelling hadden we in ieder geval geen gebrek en een aantal bezoekers kwam best serieus 
over. Aan Hans, Janny en mij zal het niet hebben gelegen. Wij hebben met groot enthousiasme en vol 
overgave geprobeerd TVDZ aan de man de brengen. Deze inspanningen voor TVDZ hebben in ieder 
geval een aantal nieuwe leden opgeleverd. Ik hoop dat we onze penningmeester blij kunnen maken 
met deze resultaten. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat TVDZ een gezonde vereniging blijft en dat 
wij dit doorlopend onder de aandacht brengen.  
 
Jan Ronday / Hans de Jong (tekst en foto’s) 
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Zomaar een verhaaltje – nr. 30 –  Worstjes voor Spanje 

 
 
Het was 2 april 2019 en Marijke, ik en vriend Mark Buhling gingen naar Spanje, weggebracht naar 
Schiphol door de moeder van Mark, Eileen. Vlot ingecheckt en door de beveiliging. 's Morgens was ik 
naar de Jumbo geweest om verse broodjes en beleg te halen. Daar binnengekomen stond er een bak 
met een aantal producten met ca. 50% korting. Mijn oog viel op een blikje knakworstjes en ik dacht, 
die neem ik mee; hebben we in Spanje iets op het brood. 
 
Bij de beveiliging stond ik aan het eind te wachten op mijn handbagage. Deze moest weer door een 
aparte scanner toen mijn worstjes te voorschijn kwamen. De dame ging met mijn blikje naar een 
aantal collega's. Kwam terug en zei dat het blikje niet mee kon. Het weegt 400 gram en uitgelekt 230 
gram. Dat betekent, dat er 170 gram water in zit. Het blikje verdween onder de balie. Marijke en Mark 
stond op mij te wachten en ik was nogal beduusd. Zomaar 2 Euro weggegooid! 
 
Ik was erg pissig en zei: “Ik ga terug, het water uit mijn blikje gooien.” Naar dezelfde dame gegaan en 
gezegd dat ik mijn blikje terug wilde. Ze riep de chef en gaf mij het blikje. De chef zegt: “O.k., maar 
geef al je andere spullen aan je vrouw, dan hoeft dat straks niet meer door de beveiliging.” Zo gezegd, 
zo  gedaan en ik moest vooruit lopen met hem achter mij aan. De man van de 1e check werd 
gewaarschuwd, dat ik zo weer terug was en ik vroeg, waar de dichtstbijzijnde toiletten waren. Links af. 
Enfin, het blikje een klein stukje open getrokken en het water eruit laten lopen. 
 
Toen weer terug, het blikje pontificaal in een grote witte bak. Ik weer door het scanapparaat met de 
handen omhoog. Dat ging weer goed. Ik pakte de witte bak en ging naar de man van de laatste 
beveiliging. Die zei: ''Wat is dit nou?'' Ik zei: “Opdracht van de chef daar.”  De chef werd geroepen en 
deze ging mij van top tot teen fouilleren. Toen kwam mijn money-belt te voorschijn. Hij had duidelijk de 
pest in en ik moest mijn broek open doen, de belt eraf halen en hem er in laten kijken. Helaas bevatte 
die geen 10.000 Euro of meer. 
 

 
 
Eindelijk klaar en toen mocht ik gaan met mijn blikje. We gingen koffie drinken en uit balorigheid 
namen we allemaal een worstje. Toen maar met z'n drieën het hele blikje leeg gegeten.  
De foto laat zien, hoe wij  het behalen van 'de overwinning' vierden. 
 
Loek Biesbrouck  
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Ik was jarig. 
Daar had ik al jarenlang zo weinig aandacht aan geschonken, dat de datum bijna voorbij was toen ik 
er ineens met mijn neus bovenop werd gedrukt, omdat er een reusachtige fruitmand bij me werd 
bezorgd. 
Verbaasd keek ik de bezorgster aan: 
“Weet u dat wel zeker? Moet u heus hier zijn?” 
Ze zette haar lippen in een brede grijns. 
“Het klopt dus”, zei ze. “U had echt niks in de gaten, van de week.” 
Ik deed mijn ogen dicht en keek achteruit, naar de afgelopen zeven dagen. 
Zondag: gespeeld in Wassenaar. 
Maandag: vrij.  
Woensdag t/m vrijdag: toernooi en lesgeven op Strandvliet. 
Zaterdag en zondag gespeeld in Genk, België. 
 
Lajos was wel opvallend en overdreven hartelijk geweest, de  laatste dagen. Ik had gedacht dat hij 
tijdelijk een aanval van sherry-liefde had ondergaan, die hem “mellow” maakte. 
Ik zei hem dan ook dat hij zich moest beheersen, met die drank. 
Ik zag onbegrip op zijn gezicht en lichtte toe: “We kunnen niet dronken spelen, hoor.” 
Toen begon hij te giechelen, ik kan het niet anders noemen. 
“Wacht nou maar af, ha ha”,  antwoordde hij en ik haalde mijn schouders op. 
Het zou wel goed komen – ik rekende op hem. 
 
Bij de fruitmand een briefje: hartelijk gefeliciteerd. 
Wie? Hoe? Niemand wist het toch? Wanneer en wie en hoe? 
Toen werd het dinsdag. We ontmoetten elkaar in de kantine voor ons wekelijks overleg. 
“Ik heb zoiets raars beleefd”, zei ik en legde een tros druiven voor hem op tafel. 
“Ik heb gisteren een fruitmand gekregen. Een fruitmand ! Een reusachtige fruitmand ! 
Ik heb van mijn leven nog nooit een fruitmand gekregen; het ding was bijna niet te tillen !” 
Toevallig was Hans, de voorzitter, iets reparatie-achtigs aan het doen. “Je lijkt wel  
verontwaardigd!”, lachte hij. 
Hij kwam er even bij zitten. 
“Het komt door vorig jaar. Je trakteerde omdat je vijftig was geworden, maar wij wisten van niks 
en hebben alleen maar mee gesnoept. Daarom zijn we nu met de pet rond gegaan en iedereen,  
echt iedereen deed mee. Het is alsnog een cadeau voor je vijftigste!” 
Zoals altijd als ik verlegen word, deed ik mijn ogen dicht. 
Dit was zo onverwacht, ik wist niet dat er ooit iemand aan me dacht als ik afwezig was. 
 
Thuis wilde ik de mand in z’n geheel een ereplaats geven, maar dat kon niet: er zaten ook aardbeien 
in en die moesten vandaag nog op. Daarom knipte ik het glanzende plastic dat de mand omhulde 
open, en gooide het weg.  De gekleurde, gekrulde, feestelijke linten trok ik voorzichtig los en bond ik 
aan een stijl van mijn bed. 
De uiteinden ervan lagen de hele nacht naast mijn wang op mijn kussen. 

 
Reiziger.  
  

De fruitmand 
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TVDZ in het nieuws 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
Bijzondere TVDZ Foto’s:  

 
Miss Cutie krijgt  slabbetje tegen het knoeien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pot met goud bij TVDZ?   Waterpolowedstrijd bij TVDZ? 

 

 
 

Knie met richtingaanwijzer?     Luie Bassist? 
 

  
 

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.  
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing 
of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze 
benieuwd naar. Graag mailen naar: Ledenadministratie@tvdz.nl 

 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
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Meneer de Mol    september  2019 

 
Zoals jullie weten, woon ik al vele jaren onder het 
kluphuis. En wat je daar af en toe te horen krijgt, zijn grote 
raadsels voor mij. Neem nou ene Koos, die zijn hond mee 
naar de baan nam en een rode punt had. Ach zei hij: “Dit 
is zijn lippenstiffie!” Ik heb nog nooit een hond gezien met 
rode lippen. 
 
Tja, en dan zit er vaak een grote groep van die tennissers 
bij elkaar, die allemaal door elkaar kletsen. Ene Janny, die 
van de kantinebaas een houten bakkie met spullen had 
gekregen, zegt zomaar: ''Ik wil geen slappe dingen in mijn 
mond!'' Nou ja, ze is jarig geweest, dus wie weet. Ze was 
wel zo heel erg aardig om een paar taarten mee te 
nemen, zodat Meneer de Mol ook een Bosse Bol kon 
proeven, die overgebleven was. 
 
En ja, dan was er een oudere speelster Ineke die moeite 
had de ballen goed te zien. Hier begreep ik niks van, 
omdat ze deze ballen eerst in haar broekspijp verstopte! 

 
En dan nog wat. Ene Harry is terug en blij dat hij was, want nu kan hij weer zijn middelvinger 
opsteken, als hij een tegenstander verslagen heeft. Blijdschap ook bij de kantinebaas Gerard doordat 
zijn vrouw hem nu 5 jaar achtereen mag helpen en dat ze niet iedere 3 maanden terug moet naar 
Thailand. 
 
Dan was er plotseling een rot herrie boven mijn hoofd. Ging er een band spelen met die voorzitter 
Hans van jullie die op zijn gitaar ging rammen. Later kon ik wel begrijpen, dat hij erbij wilde blijven, 
want die zangeressen waren toch mooi!! Ene Marijke was er ook. Die had zich 35 jaar geleden als een 
van de eerste leden aangemeld bij de oprichtingscommissie, die bestond toen uit ene Yvonne, die wat 
over de geschiedenis vertelde, haar vader en buurman Pengel, die nu helaas niet kon komen. Alle 3 
zijn zij ooit tot ereleden benoemd! 
 
Nou mensen, het is september en ik hoop, dat het veel regent, want dan zijn er weer veel wurmen 
voor Meneer de Mol en heeft hij weer rust om zich heen. 
 
Tot slot zegt het ene oude mannetje tegen het andere: “Het zal de leeftijd wel zijn, maar ik vind alle 
vrouwen op elkaar lijken.” Zegt de ander: “Wat is dat nou?” “Tja,” zegt de eerste:”Ik vind ze allemaal 
even aantrekkelijk!” 
 
Nou dat was het weer voor dit kwartaal.  
Doei.................................. 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol 
 
(alias Meneer de Mol) 
 
 
 

Raadseltje 

 
V: Weet je wat je krijgt als je een mol kruist met een olifant? 
 
….. 
 
A: Hele grote molshopen in je tuin!!! 
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TVDZ – Tennislessen – Nieuwe trainer 

TVDZ biedt aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij een 
professionele leraar, t.w. Werner Krieger. Werner Krieger is een ervaren zelfstandig werkende leraar. 
Afspraken over en betalingen van tennislessen hebben betrekking op een overeenkomst tussen het 
TVDZ-lid en de tennisleraar.  
Op deze pagina vindt u nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, het telefoonnummer etc. 

LESDAGEN 
Woensdag, vrijdag en zaterdag 
 
Lestijden Jeugd:    Lestijden Senioren:    
  
Woensdag: 15.00u. tot 18.00u.   Woensdag: 18.00u. tot 21.00u. 
Vrijdag:  16.00u. tot 18.00u.   Vrijdag:  18.00u. tot 21.00u.  
      Zaterdag: 09.00u. tot 15.00u. 
PRIJZEN:  

   Privéles 30 minuten € 25,- 

   Privéles van 60 minuten € 50,- 

   Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 125,-) 

   Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 85,-) 
 
LESVOORWAARDEN 
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist. 
- Voor de 1e les dient een aanmeldingsformulier lidmaatschap TVDZ met pasfoto te zijn 
ingeleverd 
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie 
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan aan de trainer (niet aan TVDZ) 
- 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 het inhalen of een vergoeding van de gemiste les. 
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden, of de conditie van de baan, wordt de eerste les      
niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen; 
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet. 
 
INSCHRIJVEN 
Voor Tennislessen aanmelden bij voorkeur via e-mail: tennislessen@tvdz.nl. 
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of zijn te downloaden van de 
TVDZ website: https://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html 
 
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, of opsturen per email naar: 
tennislessen@tvdz.nl waarna een check plaatsvindt met ledenadministratie of de betreffende 
aanmelder lid is van TVDZ.  Men dient voorkeursdagen voor de les in te vullen. Op basis van die 
voorkeur worden de groepen dan samengesteld door de trainer. Na aanmelding neemt de trainer 
contact met u op. 
 

Uw tennisleraar: 

Werner Krieger,   

Meerkoet 195, 1113 EA, Diemen - Tel: 06-28956296  

E-mail: tennislessen@tvdz.nl 
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Activiteitenkalender  

 
Let Op! Een aantal toernooien zijn verplaatst naar andere dagen!  
Pas je agenda er op aan a.u.b.  
 

  14 NOVEMBER   donderdag 20.00 u.      ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

 
   


