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Van de voorzitter 

 
 

Het bestuur van TVDZ heeft de laatste maanden nogal wat 
gedoe gehad rond de steeds wisselende corona-maatregelen 
vanuit de overheid. Door deze maatregelen zijn wij een tijd 
dicht geweest, en hebben een aantal toernooien moeten 
afgelasten.  
 
Hierdoor is TVDZ niet in staat gebleken nieuwe leden te 
werven op onze ‘Open dag’ en is de Diemerfeestweek met de 
kramenmarkt niet doorgegaan alwaar wij steevast nieuwe 
leden wierven. Helaas zijn wij door deze pericelen aardig wat 
inkomsten misgelopen.  
Gelukkig was de gemeente Diemen zo coulant om, over de 
maanden dat TVDZ geen gebruik kon maken van het 
sportpark, ook geen huur te vragen aan de sportclubs.  
 
Op het moment dat ik dit stuk schrijf heeft er zojuist een 
persconferentie plaatsgevonden van premier Rutte met wéér 
een aantal nieuwe, strengere maatregelen, waar TVDZ en zijn 
leden zich aan dienen te houden. 
 
Het screenshot van de TV geeft de belangrijkste maatregelen 
weer, maar als sportclub hebben we vanaf nu ook met nieuwe, 
strengere regels te maken: 
- Per 29 september 2020 18:00 uur is de sportkantine gesloten 
en ook het terras. Toiletten en kleedkamers  zijn wel open. 
- Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek. 
- Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken.  
- In de buitenlucht komen maximaal 40 mensen op 1 plek 
samen, incl. kinderen. Mensen lopen niet rond op die plek. 
- Maximaal 30 personen binnen in één ruimte. 
 

Deze maatregelen hebben ook gevolgens voor de activiteitenkalender, zo gaat het geplande 
Koekjestoernooi van zondag 11 oktober helaas niet door, omdat koek, cake en taart zonder koffie geen 
succes is. De overige toernooien gaan vooralsnog wel door conform het coronaprotocol. 
 

Uitnodiging! 
Verder wil ik aandacht vragen voor de Algemene Ledenvergadering die dit jaar op donderdag 12 
november om 20.00 uur gepland is. Het maximale aantal leden dat daarbij aanwezig kan zijn is 30 
personen, maar gezien de lage opkomst in de laatste jaren zal dat waarschijnlijk geen probleem zijn.  
Door alle financiële perikelen ziet het bestuur zich wel genoodzaakt een kleine verhoging van de 
contributie voor dagleden voor te stellen aan de leden. 
 
In dit nummer van de ACE vind u tevens de verhalen en foto’s van het Zomertoernooi, het goedbezochte 
Barbequetoernooi en de verslaglegging van het recente uitwisselingstoernooi met Strandvliet.  
Ook nog aandacht voor de plaatsing van de noodlokalen van de Kersenboom in ‘TVDZ in het nieuws’, 
een interessant artikel over gezondheid en tennis, en natuurlijk onze vaste rubrieken.  
 
Ik hoop dat de coronamaatregelen uw lol in het tennissen niet zullen bederven en blijf vooral gezond! 
Ik zie u graag weer op de baan voor een partijtje tennis! 
 
 
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) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377  
-Vacature – (promotie, sponsoring en PR) 
 
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 
 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199 
- Evert Strubbe (fotograaf)  
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
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) 
- Johan Snijder (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
mailto:voorzitter@tvdz.nl
mailto:secretaris@tvdz.nl
mailto:penningmeester@tvdz.nl
mailto:publicrelation@tvdz.nl
mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
mailto:jeugdcommissie@tvdz.nl
mailto:aceredactie@tvdz.nl
mailto:toernooicommissie@tvdz.nl
mailto:technischecommissie@tvdz.nl
mailto:webmaster@tvdz.nl
mailto:tennislessen@tvdz.nl
mailto:tennislessen@tvdz.nl
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Van de Redactie 
 

 

 

 
Ik heb net mijn uiterste best gedaan om er - na de Corona-uitbraak in 
deze lente - een leuk nummer van te maken, met leuke dingen voor de 
mensen. Het werd me niet moeilijk gemaakt, want er kwamen veel 
enthousiaste verhalen binnen over wat er allemaal had plaatsgevonden 
op de tennisbaan.   
 
Soms ben ik wel eens pessimistisch, maar hier werd ik echt vrolijk van.  
Een prima geslaagd zomertoernooi dat iedereen bekoorde door zijn 
gezelligheid. (Ik zeg dat nu wel, maar ik was er zelf niet bij.  
 
Ik had de week daarna in mijn hoofd en heb niet op de kalender gekeken. 
Waarom maak ik die kalender eigenlijk???).  
 

 
Daarna het BBQ-toernooi. Daar werd niet alleen hard gewerkt om te winnen, maar deed  ook de 
voorzitter flink zijn best om het vlees te laten smaken. Hij deed dat niet alleen trouwens, want de dames 
van de activiteitencommissie hielpen dapper mee om er een heerlijke maaltijd van te maken. 
 
Die dames kregen het trouwens nog drukker deze zomer toen tennisvereniging Strandvliet op bezoek 
kwam. Dat was pas werken geblazen, want naast de gigantische pan soep die voorzitter  Hans had 
klaargemaakt moesten er ruim 120 broodjes worden besmeerd en belegd door Rita en Milène. Knap werk 
toch van die dames! 
 
Wat wel bij mij is blijven hangen bij de opmaak van dit nummer is, dat er erg veel foto’s in staan in 
verhouding tot tekst. Daar zou wel enige verbetering in mogelijk zijn. Nu heeft meneer de Mol vernomen, 
dat een dame uit onze geledingen misschien ook wel eens een anekdote in ons blad zou willen plaatsen. 
Maar bang voor concurrentie wellicht, plaatst hij daar direct een sneer bij vanwege een grijns. Ik heb de 
betreffende dame echter al zo vaak  van harte zien glimlachen bij het behalen van een  punt, dat ik haar 
van harte uitnodig om het ook eens schrijvend te proberen..  
 
Loek Biesbrouck blijkt in 1992 trouwens in het Alhambra in Granada geweest, al was het slechts voor één 
uur. Het was echter zo overweldigend mooi, dat hij dat nu nog weet. Terecht! Ik heb er twee keer ruim 
vier uur doogebracht en zou zo weer terug willen. 
 
Dat TVDZ een echte club is bewijst Joost Durville. Hij bedankt alle leden voor hun steun bij de genezing 
van zijn val van de fiets. Zo’n zelfde voorbeeld is onze stille kracht in ‘Gehoord, gezien, etc.’ 
Wie dat is? Zoekt en gij zult vinden.. 
 
Nu we het leuke gedeelte van het nieuws hebben gehad, het nieuws dat laat was voor deze ACE en toch 
mee moest. Dat is minder vrolijk.  Lees onze voorzitter.  
 
 
Ondanks dit laatste nieuws, 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 .  
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag 
van € 225,- per jaar (voor sport) en € 300,- per jaar (voor cultuur) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, € 300,- 
per jaar (voor sport en cultuur) voor kinderen van 4 tot 11 jaar en € 420,- per jaar (voor sport en cultuur) 
voor kinderen van 12 tot 17 jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van dit bedrag, 
dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) attributen te vergoeden. 
 
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 het 
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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Zomertoernooi – 12 juli 2020 

 
 
TVDZ's zomers 1,5 meter Tennisspel  
 
Op 12 juli 2020 werd het toernooiseizoen geopend met het ZOMERTENNISTOERNOOI.  
De andere toernooien gingen niet door vanwege covid19.  
 
Een Ennio Morricone Italiaanse spaghetti cowboy opende dit toernooi met: "Je geld of je racket!"  
onder bedreiging van twee racketwapens. En hij toonde hoe je elkaar op voldoende afstand kon houden.  
 
De opmerkingen vlogen hem om de oren, wat hem niet op de vlucht deed slaan, want hij sloeg terug door 
de spelers de baan op te jagen met de mededeling, dat ze het zelf mochten uitzoeken: wie met wie 
speelde tegen wie en gaf ze nogmaals het advies elkaar op voldoende corona-afstand uit de buurt te 
blijven.  
 
Ans had weer, met haar goede verbinding met boven gezorgd, voor prachtig tennisweer.  
De spelers deden allemaal hun best om te winnen, maar helaas wint de ene helft vaak ten koste van de 
andere helft.  
 

Tussen de rondes ging Mylène rond met heerlijke 
hapjes, die door haar en Rita waren gemaakt.  
De hapjes vonden uitstekend hun weg. Ze smaakten 
heerlijk.  
 
Na 3 rondes werd de eindstand opgemaakt:  
1e Charles met 6 punten (3x gewonnen)  
2e Hans met 5 punten (2x gewonnen en 1x gelijk)  
3e Koos met 4 punten (2x gewonnen)  
Er waren meer spelers die 2x gewonnen hadden, 
maar Koos had de meeste positieve games 
gescoord.  
De 3 winnaars kregen als prijs een mooie pot-
chrysant.  
De aardigste deelnemer was Mylène, want zij had de 
meeste games weggegeven.  
Als dank kreeg zij een mooi plantje.  
 
Frans kreeg ook een plantje als dank voor het 
kunstzinnige uitnodigingsbord, dat weer de nodige 
mee doeners trok. Ans en Ecio waren erop 
uitgetrokken om de prijzen te kopen. Dank daar voor.  
 

Ook bedanken we Evert, onze clubfotograaf, voor zijn beeldrijke foto's.  
De Toernooi- en Activiteitencommissie bedankt verder alle deelnemers voor hun komst, want dan hebben 
zij wat te doen.  
 
Oproep!  
Eind augustus verwachten we, dat jullie op ons jaarlijkse hoogtepunt ‘Het BBQ-TENNISTOERNOOI’ 
komen.  
Hans, onze voorzitter, kijkt er al naar uit om weer voor hete vuren te komen staan.  
 
Verslaglegging: Wim van den Haak. 
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Gezond ouder worden met tennissen 
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Barbecue Zomer Toernooi – 23 augustus 2020 

 
Wat hadden wij een mazzel op zondag 23 augustus 2020 met het weer, want 
de weersvoorspellingen waren zeer slecht.  
 
Op een paar druppels na bleef het droog en het was zeer aangenaam 
tennisweer en dat zonder Ans' lijntje met boven. (redactie: de weergoden) 
 
Ook Hans dreef niet - zoals vorig jaar - weg door zijn eigen zweet bij het 
bakken van het vlees.  
Hij zorgde er samen met Rita en Milène voor, dat het vlees en de salades 
heerlijk smaakten.  
Volgens de dames van de Activiteiten Commissie is de BBQ het hoogtepunt 
van het jaar.  
 

Het toernooi, 3 rondes met ongeveer 20 deelnemers, verliep zeer goed.  
Er werden spannende wedstrijden gespeeld. Na de derde ronde werden de punten opgeteld.  
 
De volgende uitslag rolde eruit:  
De aanmoedigingsprijs, voor degene die de meeste punten weggaf, was voor Harry.  
Er was een speler die 3 wedstrijden won en dus de eerste prijs kreeg: Achmed.  
De tweede prijs was voor Koos, want die had 2x gewonnen en 1x gelijk gespeeld.  
De derde prijs was voor Ecio met 2 winstpartijen net als Janny en Marijke, maar hij had de meeste 
positieve games gescoord.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frans Heinsius werd bedankt voor het maken van het prachtige spelerswervende uitnodigingsbord,  
Rita, Milene en Hans voor het bereiden van de BBQ en de salades en Gerard en Dong voor de service in 
het clubhuis.  

 
Ook dank aan Godfried en Evert, onze clubfotografen, die 
dit toernooi hebben vereeuwigd en aan Ans en Wim om 
ervoor te zorgen dat het toernooi op de banen in goede 
banen verliep.  
 
Van de tennissers (hartelijk dank voor het meedoen!) 
kregen zij een klaterend applaus.  
 
Verslaglegging: Wim van den Haak. 
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     Diemerplein 40-42 – (020)7230503 

 

                            

   Boxspring DESIRE Vlakke uitvoering Vanaf €1.599,- Elektrisch verstelbaar vanaf €2.399,- 
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Barbecue Zomer Toernooi – 23 augustus 2020 – vervolg 2 
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Barbecue Zomer Toernooi – 23 augustus 2020 – vervolg 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heerlijke salades  
 
Sate 
 
Shaslick 
 
Hamburgers 
 
Kipstukjes  
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Uitwisselingstoernooi TVDZ – Strandvliet - 6 september 2020 

 
 

  
Dit jaar hadden we géén uitwedstrijd bij Strandvliet wegens de corona-uitbraak, maar 6 september was er 
wel een thuiswedstrijd waarbij de 1,5 meterregel streng werd gehandhaafd. Door de gezelligheid moest 
de wedstrijdleiding de deelnemers hier voortdurend aan helpen herinneren. Op de tennisbanen ging dat 
uiteraard gemakkelijker dan op het terras. 
 

Omdat onze toernooicommissieleden Ans en Wim om 
gezondheidsredenen helaas verstek moesten laten 
gaan, nam Janny de Boer de wedstrijdleiding en de 
indeling voor haar rekening. Ze kreeg daarbij hulp van 
Ed van Lingen (die zelf helaas niet mee kon doen). 
 
Tussen de partijen door hadden Rita en Milène een 
geweldige lunch verzorgd en meer dan 120 broodjes 
gesmeerd en belegd. Ook deelde zij melk en karnemelk 
uit aan de deelnemers. 
 
Hans had een grote pan courgettesoep gemaakt. 
 

Het werd, zoals vanouds, een pittige strijd tussen de 2 tennisverenigingen, waarbij TVDZ uiteindelijk won  
met 300 tegen 294 games! De TVDZ-ers konden er trots zijn! 
De voorzitter van TVDZ nam de wisselbeker met de bekende corona-ellebooggroet in ontvangst! 
 
Wij kijken terug op een goed en veilig verlopen uitwisselingstoernooi, waarbij de foto’s weer door onze 
hoffotografen Godfried en Evert zijn gemaakt, waarvoor dank! 
 
Hans de Jong 
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Uitwisselingstoernooi TVDZ – Strandvliet – vervolg 2 
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Uitwisselingstoernooi TVDZ – Strandvliet – vervolg 3 

 
 

   

  

    



24 

 

Zomaar een verhaaltje – nr. 34 – Bezoek aan het Alhambra 

 
In 1992 naar de Olympische Spelen te Barcelona geweest en we hadden afgesproken met onze vrienden 
Evert en Heidi van den Berg elkaar weer te ontmoeten in Sevilla, waar aansluitend de 
Wereldtentoonstelling gehouden werd. Mijn vrienden gingen per auto rechtstreeks en we hadden 
afgesproken om elkaar op een camping in Sevilla weer te ontmoeten. Gekeken in de ANWB gids en 
gezien, dat er aldaar 3 campings waren. We zouden dan in volgorde eerst naar nr.1 gaan. Waren ze daar 
niet, dan naar nr. 2 en als laatste nr. 3.  
 
Mijn vrouw en ik moesten nog naar Torrevieja aan de Costa Blanca, alwaar we een afspraak hadden met 
onze firma, waarvoor wij tweede huizen aan Nederlanders verkochten. Na deze afspraak reden we 
vervolgens richting Sevilla en onderweg kwamen wij door Granada. Daar wilden wij nog wel het Alhambra 
zien, dat vóór het jaar 900 door de Moren was gebouwd.  
 
Toen heette het in het arabisch: al-qala'at al-hamra, de naam voor Rode Kasteel.  
Pas in het jaar 1492 werd Granada met het Alhambra door de Spaanse koning veroverd en kreeg het ook 
christelijke invloeden. De naam werd toen Alhambra met het prachtige Palacio de Leon met de Patio de 
los leones met 124 marmeren kolommen en een fontein met 12 marmeren leeuwen.  
 
Aangekomen stond er een rij van jewelste en we hadden weinig tijd. Als laatste moesten de mensen een 
hokje in voor de entree bewijzen. Ik zei toen tegen mijn vrouw: ga even opzij staan, ik zal zien wat ik kan 
doen. Vlak voor het houten hokje stond een oud Spaans echtpaar en ik ging ernaast staan en begon in 
het Nederlands tegen hen te praten. Ze begrepen er uiteraard niks van, maar voetje na voetje schoven 
we naar voren- steeds doorpratend - zodat ik ook in het hokje kwam. Even later kwam ik met 2 tickets 
naar buiten en gingen we het Alhambra bekijken. Helaas hadden we maar een klein uur en moesten nog 
door naar Sevilla. Natuurlijk was het niet netjes, maar wel effectief.  
 

 
Foto: Wolfgang Pehlemann 
 
In Sevilla aangekomen, zoals gezegd naar camping 1, toen naar 2 en daarna 3. Geen familie van den 
Berg! Tent opgezet en als laatste redmiddel afgesproken om op 10 uur voor de entree van de 
Wereldtentoonstelling te staan. De volgende morgen dit gedaan en ja hoor, daar kwamen we elkaar weer 
tegen. Gebleken was, dat voor hen de 3 campings vol waren en zij naar een andere moesten uitwijken. 
Ze hebben toen hun tent afgebroken en zijn bij ons in de tent komen logeren. Al met al een schitterende 
vakantie gehad.  
 
Loek Biesbrouck  
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TVDZ in het nieuws 

 
 
 

  
 
 
 

Noodlokalen Kersenboom geplaatst naast TVDZ 

 
 

 
Hoewel de gemeente Diemen eerst het onzalige 
idee had om 1 of 2 tennisbanen van TVDZ te 
annexeren, kon dit gelukkig worden afgewend. 
De gemeente Diemen heeft ingezien dat de 
noodlokalen met wat passen en meten op het 
schoolplein kon worden gerealiseerd, maar daarvoor 
moest TVDZ wél een stuk laurierstruik inleveren.   
Inmiddels zijn de noodlokalen gerealiseerd,  
  
 
 

  



26 

 

Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
Literaire Avond: 
 
Onze vaste schrijver in de ACE, t.w. Loek Biesbrouck is nu opgenomen in het literaire circuit. Zie ook 
onderstaand artikel in het Diemernieuws.  
 

Stond gepland op 1 oktober in Theater de Omval. Echter door de 
nieuwe coronaregels is deze avond helaas gecanceld (nu voor de 
tweede keer!). 
 

 
 

 
Ingezonden Joost Durville: 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele reacties na mijn fietsongeluk op 19 april 2020. Dit in de 
vorm van cadeaus, kaarten, bezoeken, appjes en telefoontjes. Inmiddels gaat het met mijn zes gebroken 
ribben goed; mijn schouder is nog wel een probleem. Ik ga nog steeds naar de fysio en dit gaat nog 
enkele maanden duren. Helemaal goed komt het helaas niet.  

Vriendelijke groet, Joost Durville 

Dank 

Wie is toch die mijnheer die uw hoofdredacteur met tennisracket gewapend steeds vraagt of hij komt 
kijken? Het is de enige heer, die op maandag- en woensdagochtend wanneer ik er ben, voortdurend 
bezig is met het wieden van onkruid, het verzorgen van planten en bladvrij houden van de tennisbanen. 
Hij kan daarnaast ook nog goed tennissen, want hij is een gevreesd tegenstander. Eigenlijk hoeft hij geen 
naam, weet iedereen weet nu al wie dat is. Bedankt Ecio! 

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 even 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  2020 

 

Na een half jaar dacht ik:  “Wat heb ik een rustig jaar!”  Ik snapte 
niet waarom, toen ik een verdwaalde speler hoorde zeggen, dat 
er een virus rond waarde en dat iedereen daar erg van 
geschrokken was. Ik heb het nog aan mijn diervrienden gevraagd, 
maar niemand heeft er bij die tennisclub ooit een gezien. Hij zal 
wel knots groot zijn, als iedereen er zo bang voor is.  

Na een half jaar was het met de rust gedaan en werd er een 
toernooi gehouden tegen spelers van een zandhoop of zo. 
Gebleken is, dat er een beker gewonnen werd door de thuisclub. 
En gelukkig was er ook voor Meneer de Mol wat te happen!  

Voorts heeft hij gezien, dat er ene Berry aan het spelen was. Nu 
betekent berry in het Engels, dat het een bes is. Volgens Meneer 
de Mol is hij een klap-bes! Want kletsen dat die kan!! 

Ook is ene Marga af en toe op de baan en groeit in haar spel. Ze 
zit er over te dubben om ook eens een anekdote in jullie clubblad te zetten. Mij benieuwen of er wat te 
lachen valt, want zij grijnst bij iedere bal, die zij mist!. 

En ja, soms genoot ik als mol van de wilde miks. Werden er kaartjes geschud en leuke partijen gespeeld. 
Dat schijnt nu afgelopen te zijn, want laatst begon die wilde miks om 8 uur 's avonds en om 10 over acht 
was het gedaan! Moesten er weer alcoholische versnaperingen genuttigd worden. Ook leuk hoor, maar 
dan moet het woord 'wild’ maar verwijderd worden.  

Nou tennissers van TVDZ, ik hoop, dat die miks weer gaat opbloeien na dat virusgedoe. 

 
Doei................  
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol  
(Alias Meneer de Mol) 
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Activiteitenkalender 2020 

 

Activiteitenkalender 2020 
            

Datum Dag Evenement Tijd Organ. 

          

JULI         

12 juli  zondag Zomertoernooi 13.00 AC/TC 

17 juli  vrijdag Ahmet Avondtoernooi I 20.00 AY 

          

AUGUSTUS         

14 aug vrijdag Ahmet Avondtoernooi II 20.00 AY 

23 aug zondag B.B.Q. toernooi 13.00 AC/TC 

          

SEPTEMBER         

6 sep zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (THUIS) 11.00 AC/TC 

     

17 sept donderdag Ahmet Avondtoernooi III 20.00 AY 

          

OKTOBER         

15 okt.  donderdag Ahmet Avondtoernooi IV 20.00 AY 

          

NOVEMBER         

6 nov. vrijdag Ahmet Avondtoernooi V 20.00 AY 

12 nov. donderdag Algemene Leden Vergadering (ALV) 20.00 BESTUUR 

22 nov. zondag Oliebollentoernooi 13.00  AC/TC 

          

DECEMBER         

          

JANUARI          

10 jan 2021 zondag Nieuwjaarsreceptie  15.00 BESTUUR 
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TVDZ– Tennislessen 2020 – Trainer Werner Krieger 

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 

 


