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Van de Voorzitter   
   

Op dit moment is de ACE wat later uitgekomen dan gebruikelijk, 

meestal begin september. De oorzaak is vooral te vinden in het feit dat 

er na het laatste toernooi veel achter de schermen is gebeurd.  

  

Het bestuur is met de gemeente Diemen in gesprek over de renovatie 

van de kunstgras tennisbanen. In eerste instantie lag het in de lijn der 

verwachting dat dit direct na de oplevering van de hockeyvelden, het 

voetbalveld, het handbal- en beachvolleybalveld zo rond 2 oktober zou 

gaan plaatsvinden.   

  

Derhalve hebben we even gewacht met het uitbrengen van deze ACE 

om de leden zo snel en goed mogelijk te kunnen informeren. Dit bleek 

helaas niet mogelijk, omdat er enige vertraging was opgetreden bij de 

reconstructie van het sportpark, waardoor er niet meer zoveel haast 

geboden was.   

  

Ook wil het bestuur bekijken of het mogelijk is padelbanen aan te laten leggen, omdat dit de snelst 

groeiende racketsport van Nederland is en een jong publiek trekt. Bovendien staat LED-

baanverlichting op ons verlanglijstje en moet er daarnaast ook nog een en ander aan ons clubgebouw 

gebeuren, zoals houtrenovatie en schilderwerk.  

Het wachten is nu op offertes van de aannemer(s), zodat we een beeld krijgen van wat ons 

verlanglijstje moet gaan kosten. Dus er zullen op niet al te lang termijn belangrijke beslissingen 

moeten worden genomen voor de club.  

  

Zodra daar iets meer concreets over te melden is, zullen wij dit uiteraard laten weten aan de leden. 

Ook zullen er een tweetal Algemene Leden Vergaderingen moeten worden gehouden in november 

om het bestuur verantwoording laten af te leggen over 2020 en 2021, maar daar hebben wij nu nog 

geen datum voor gepland.   

U zult daar per e-mail voor worden uitgenodigd, dus zorgt u ervoor dat wij een up-to-date emailadres 

van u hebben? Graag even doorsturen naar Ledenadministratie@tvdz.nl. 

  

    

Wat vindt u dit keer in ons clubblad ACE?   

  

Verslagen van het BBQ-toernooi, het uitwisselingstoernooi TVDZ – Strandvliet  

Uiteraard ook weer de vaste rubrieken van Meneer de Mol, Loek Biesbroek met zomaar een 

verhaaltje. TVDZ in het Diemernieuws etc. Veel leesplezier gewenst!  

  

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  
  
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†  
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Van de redactie  
   
Ik ben liever lui dan moe en het wordt tijd dat de mensen op de 

tennisbaan dat ook eens gaan beseffen. Al maar dat opjagen 

om een bal te halen. Ik had immers al ballen gehaald waarmee 

kon worden gespeeld! Dus waar hadden ze het over?  En 

ondertussen maar ongeduldig wachten aan de andere kant van 

de baan tot jij een bal slaat. Laat ze zelf eens iets doen en een 

bal halen. 

 

Mijn luiheid werd nog meer op de proef gesteld bij deze ACE. 

Als ik in een door Hans de Jong met foto’s opgemaakte pagina 

tekstcorrecties aan bracht ging vaak de hele pagina layout naar 

de knoppen. Waarom? Omdat ik een nieuwe versie van Word 

had moeten aanschaffen, want mijn oude versie werd niet meer door Microsoft ondersteund 

en de nieuwe versie zou veel verbeteringen bevatten.  

 

Veranderingen wel! Maar verberingen? Alles lijkt op de oude versie, alleen zijn een hele boel 

zaken ondergebracht onder nieuwe noemers die niet altijd even duidelijk zijn. Het hokje 

boven dit stukje (tekstvak geten: vak waarin tekst kan worden geplaatst) is ondergebracht bij 

‘tekst’ onder ‘invoegen’. ‘Tekst invoegen’ doe je echter met een keyboard of vanuit een 

tekstbestand, maar doet mij in ieder geval niet aan vakjes denken. En als je dat eenmaal 

hebt uitgevogeld en een leeg aangeleverd hokje tegenkomt met de tekst eronder, dan denk 

je: ik haal dat hokje weg en maak een nieuw hokje waarin de tekst wèl past. Maar dan krijg je 

dat hokje (met soms zelfs een andere tekst) met geen mogelijkheid weg. U ziet mijn luiheid 

wegebben. Het begint op werk te lijken.  

 

Na veel puzzelwerk heb ik uitgevogeld, dat Word die tekstvakhokjes niet ziet als tekstvak, 

zoals ze zijn aangemaakt, maar als koptekst. Koptekst kun je alleen weghalen in ‘koptekst’ 

en dat heb ik ook gedaan Niettemin kan het zijn, dat ik door mijn luiheid hokjes heb 

overgeslagen, want ik word hier niet voor betaald. Over verbeteringen bij het invoegen van 

foto’s, ga ik het maar niet meer hebben, want foto’s kun je voortaan gemakkelijk draaien. Dat 

gebeurt dan vooral als je het niet wilt. De inhoud van dit blad is uiteraard vele malen 

belangrijker dan mijn geworstel met  de layout. 

 

Allererst zijn daar natuurlijk de perikelen in verband met de renovatie van het sportpark en de 

mogelijkheden die dit biedt voor de vernieuwing van onze tennisbanen. Hans de Jong  gaat 

daar als voorzitter uitgebreid op in. Samen met andere TVDZ-ers, die hun steentje hebben 

bijgedragen aan de verwerking van de Coronacrisis door TVDZ, is hij trouwens in het 

zonnetje gezet op het BBQ toernooi. En als dat al niet het geval zou zijn geweest, zou hij in 

ieder geval zijn opgevallen als chefkok en zanger van Rock Around The Clock. Jammer dat 

de naam niet zo sexy klinkt bij het lied: “Hans de Jong and the NJoin” in plaats van “Billy and 

the Rockets”. Er is echter veel meer gebeurt op de BBQ toernooi en Wim van den Haak doet 

daar uitgebreid verslag van. 

 

Lees voorts dat TVDZ Strandvliet wederom de baas was op een gezellig toernooi en dat 

Loek Biesbrouck van avonturen hield, waarin geisha’s en zwemsters niet waren uitgesloten. 

Naast de vaste mededelingen van het bestuur blijkt voorts, dat Meneer de Mol het na 

aanvankelijke herrie – zoals hij zelf zegt – best naar zijn zin heeft gehad tijdens de BBQ en 

dat hij al sinds 1989 zijn bijdrage levert aan dit blad. Hulde!! 

 

Veel leesplezier. 

Godfried van den Wittenboer   
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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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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.    
  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden  
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Het jaarlijks Tennis-BBQ toernooi, Het hoogtepunt van het tennisjaar van TVDZ!   

 

Gelukkig kon er na een jaar weer dit 

toernooi worden gespeeld en je kon 

wel zien dat ook veel leden ernaar 

uit hadden gekeken, want er namen 

25 tennissers aan deel. Ans had 

haar lijntje naar boven weer gebruikt 

voor zonnig weer, maar helaas 

haperde het een beetje. Gelukkig 

waren er heel veel zonnetjes -  

lachende spelers -  rond en op de 

baan. Nadat iedereen hartelijk was 

welkom geheten, kon de indeling 

van de eerste ronde met behulp van 

speelkaarten worden ingedeeld. Alle 

banen waren dus bezet en er werd 

weer heel enthousiast gespeeld, 

waarbij de nodige games gescoord.   

Na een half uur konden de uitslagen bij Ans gemeld worden. Hans had ervoor gezorgd dat niet alleen de 

BBQ goed georganiseerd was, maar ook had hij voor levende muziek gezorgd.   

Na de eerste ronde speelde de band N-Join! klassiekers uit de Pop en Rock tot genoegen van heel veel 

aanwezigen. Er werd ook al gedanst op de rockklanken.   

  

Na een kwartier konden de tennissers aan hun 

tweede ronde beginnen. Hans, Rita en Mylene 

begonnen al vast aan de voorbereidingen voor de 

BBQ. Na een half uur werden de uitslagen weer bij 

Ans gemeld. De uitslagen waren behoorlijk groot.   

De band was gereed om zijn tweede optreden te 

geven en het publiek was nog enthousiaster. Het 

danste volop.  Na een kwartier kon er niet begonnen 

worden aan de derde ronde, want het miezerde. Dus 

de band kon wat langer door spelen, tot groot 

genoegen van de aanwezigen.    

10 minuten later kon de derde en beslissende ronde worden gestart. Er werd weer naar hartenlust 

met de ballen heen en weer geslagen. Na een half uur werden de partijen afgeblazen en konden de 

laatste standen bij Ans worden doorgegeven. De krachtverschillen waren volgens de uitslagen bij 

de meesten gelijk. De band N-Join! zorgde ervoor dat iedereen het extra naar zijn zin had.  De 

beentjes gingen weer van de vloer en Hans zong uit volle borst ‘Rock around the clock’. De 

rekenkamer, bestaande uit Wim, ging weer - niet te doorgronden -  aan de slag.   

  

Een goed kwartier later was er een einduitslag geproduceerd. Eerst werden enkele mensen in het 

zonnetje gezet, omdat ze in de coronatijd zoveel voor de vereniging hadden gedaan: voorzitter Hans 

zorgde er op eigen wijze voor, dat de vereniging goed bleef draaien en wist bij de gemeente het nodige 

te regelen. Gerard met de hulp van Dong zorgde er voor dat het clubhuis goed onderhouden werd, hielp 

de spelers op zijn manier en stond ze te woord. Ecio zorgde ervoor dat het er op en rond de banen goed 

uit bleef zien. Ans kocht planten en Ecio liet ze goed groeien. Zij kregen een aardigheidje als dank. 

BBQ toernooi  29 augustus 2021 
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En toen kwam de prijsuitreiking: De aanmoedigingsprijs was voor Ineke.   

Zij was het aardigst geweest door de meeste games aan anderen te geven.   

Evert, onze clubfotograaf, werd eerste, want hij won drie keer.   

Marianne werd tweede. Zij won twee keer en een keer gelijk.   

Sonjay werd derde. Hij won twee keer. Wim en Ahmed werden vierde, want zij wonnen 1 keer en 

speelden 2 keer gelijk.  

  

 
  

Hans was ondertussen druk bezig met goed het vlees te bakken op de BBQ.   

Rita en Mylene met hulp van Gerard waren bezig met de salades, sausen en stokbroden.   

De bordjes en het bestek stonden al klaar om gebruikt te worden.   

Eerst mochten de dames beginnen met de BBQ en daarna de heren. Het zag er allemaal heel lekker uit 

en Iedereen liet het zich goed smaken.   

  

We bedanken de organisatie, Ans en Wim, voor het leiden van het toernooi en   

Hans, Rita, Mylene, Gerard en Dong voor het verzorgen van de zeer smakelijke BBQ.   

Natuurlijk worden ook de leden van N-Join! met een daverend applaus bedankt voor hun optredens.   

  

Verslaglegging: Wim van den Haak  

 

 

29 augustus 2021   vervolg 
 

    
F oto ’ s:    
  
Evert Strubbe   
Wim van den Haak   
Godfried van den  
Witterboer   
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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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Uitwisselingstoernooi TVDZ – Strandvliet – 12 september 2021  
  

Eindelijk kon dit toernooi weer eens plaatsvinden na alle Covid-19 ellende.   

TVDZ had in den beginne iets te weinig tennisspelers omdat zij iets later arriveerden.   

De toernooileiding, dit keer verzorgd door Janny de Boer (wegens het ontbreken van Ans en Wim), heeft 

het toch weer voor elkaar gebokst om een eerlijke indeling op sterkte te maken, waarvan akte!  

  

De lunch was uiteraard weer in goede handen bij de 

activiteitencommissie bestaande uit Rita, Mylène, 

Gerard en voor de soep voorzitter Hans.   

Er waren heerlijk belegde broodjes, salades en 

courgettesoep.   

  

Het was zoals gebruikelijk een sportief toernooi waarbij 

het aantal gewonnen games van TV Strandvliet dit keer 

behoorlijk lager uitpakte dan gebruikelijk. Het gevolg 

was dat TVDZ voor de 2e keer achter elkaar winnaar 

werd met een superieure score van 96-32!  

  

Dat dit naderhand op het terras uitbundig is gevierd behoeft geen betoog….  

En het was nog lang onrustig bij TVDZ…  
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TVDZ – Strandvliet - vervolg     
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Foto’s Lesserstoernooi – 15 juli 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto’s: Evert 
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Een wonderlijke avond tijdens de Olympische Spelen in Montreal   

  

Deze wonderlijke avond vond plaats in 1976 in Canada.   

  

Op vakantie in Canada hadden een toenmalige vriend van mij en ik zin om één week vanuit Toronto naar 

Montreal te rijden om het judo op de Olympische Spelen bij te wonen. Een rit van 600 km, 

slaapverwekkend tussen alleen bomen. Nergens een huis te zien en in het midden één benzinepomp, 

die je niet mocht overslaan, anders had je pech.   

  

Op de vierde avond hadden wij vernomen, dat veel sporters naar een bepaald restaurant c.q. café 

gingen. Dat leek ons ook een leuk idee.   

  

Aangekomen in dat restaurant was het er stil, slechts een paar mensen waren er, zodat wij slechts een 

kopje koffie namen. Opeens zagen wij allerlei mensen binnenkomen, die de trap naar boven namen. Hè 

dachten wij toen, misschien is er boven wat te doen. Dus wij naar boven.   

  

Daar werden wij ontvangen door een prachtig uitgedoste 

Japanse geisha, die diep voor ons boog en ons naar een grote 

tafel begeleidde, waarop een enorm dik boek lag. Wij moesten 

onze naam en adres hierin schrijven en daarna nam zij ons mee 

naar een grote zaal, waar al veel mensen waren.   

  

Er werden ons heerlijke hapjes en drankjes aangeboden, zodat 

we al vrolijk werden. In het midden zat een Japanse heer met 

een enorme buik en een groot rond hoofd, die kennelijk iedereen 

in het Japans welkom heette. Wij noemden hem meteen Meneer 

Volle Maan.   

  

Na enkel drankjes genuttigd te hebben, zag ik plotseling in een 

hoek een bekend gezicht: Ada Kok. Zij had enige maanden 

zwemles gegeven bij mijn broer Rudy in Zuid-Afrika, waarna ik 

met haar kennis had gemaakt en elders ook eens had ontmoet.   

  

We stapten op Ada af en kwamen met haar in gesprek door: 

“Hallo, de broer van Rudy!”  Plotseling zei ze: ''Hoe komen jullie 

eigenlijk hier, daar dit een besloten bijeenkomst is van 

zwemcoaches uit de hele wereld?'' Hierop legden wij haar uit, 

hoe twee Amsterdammers zover gekomen waren. Daarna hebben we veel gelachen en namen we met 

crawl- en schoolslag bewegingen nog wat van de alcoholische versnaperingen.   

  

Toen we het op een bepaald moment welletjes vonden, zeiden we Ada Kok gedag, gingen naar het  

'opperhoofd' en zeiden in het Nederlands: ''Meneer Volle Maan, hartelijk dank voor uw ontvangst'', 

waarna wij allemaal heel diep voor elkaar bogen.   

  

Ik heb daarna nog jarenlang alle lijsten met Europese en Wereldzwemrecords ontvangen.   

  

Een avond om nooit te vergeten.   

  

Louis Biesbrouck  

  

  

Zomaar een verhaaltje  nr. 38 
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TVDZ in het Diemernieuws  
  

Lesserstoernooi 15 juli 2021  

  

  
  

    

Tennisclinics bij TVDZ voor de jeugd door Werner Krieger en Willem Hornikx 
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Het bordje iets te letterlijk opgevat??  Gluurder gesignaleerd bij TVDZ! 

  

  
  

Literaire avond 

Ken je dat verhaal van de Literaire Avond waar TVDZ-lid Loek Biesbrouck zou spreken??   

Voor de 3e keer op rij gaat die niet door wegens de coronaregels…   

  

Geen Digitale ACE ontvangen?   

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     

Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….   
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Wat schrok ik mij te pletter, toen er plotseling boven mijn hoofd, terwijl ik een 

middagslaapje lag te houden, een enorm kabaal werd gemaakt.  

Het schijnt, dat dit in de mensenwereld muziek wordt genoemd. Enfin, ik ben 

toen maar diep in de grond gekropen en heb mijn mollen-oortjes met een 

propje aarde dichtgemetseld. Toen het uiteindelijk leefbaar voor een mol 

werd en ze ophielden met op snaren en zo te rammen, kwam er rust over het 

terrein en tja het pluspunt was toen, dat er ook voor Meneer de Mol wat 

lekkers te happen was. Het bleek, dat er die dag een toernooi gehouden was 

en een lange slungel, ene Evert schijnt alles gewonnen te hebben, want hij 

kreeg een prijs.   

  

Dan een paar dagen later - er bleef 's avonds na het spelen weer een groep 

zitten op het terras, die in het donker aan het uitrusten was onder het genot van diverse alcoholische 

drankjes. De stemming was jolig en puik, vooral toen ene Jannie vertelde, dat zij met pensioen ging en 

de groep dacht, dat zij die leeftijd nog lang niet had bereikt!   

  

Ene Achmed ging toen spelen met een bezem en hield ene Ding Dong in het kleine kamertje!   

  

Dan liep er nu ook een ander lief dier rond, ene Sara, die toch steeds de benen nam, doordat - zei er een 

- die hond gek werd van het gelul van ene Klonk of Klok of zo. Dat beest werd continu volgestopt met 

brokken en leek wel onverzadigbaar. Van haar baasje Wim mocht het allemaal, want ze kakte het toch 

wel weer uit.   

  

Dat deed mij denken aan de man, die bij de beheerder van de club, ene Gerard, aan de bar kwam zitten 

en voor zichzelf een biertje bestelde en voor de kat, die op de andere kruk zat een portie bitterballen. Na 

een kwartier weer: “Voor mij een biertje en voor de kat een portie bitterballen.” Bij de derde bestelling kon 

Gerard zich niet meer inhouden en vroeg: “Wat is dit voor een beest?” “Wel” zei de man, “ik liep in het 

bos en kwam een fee tegen.” Ze zei: ''Jij bent een goede man en mag drie wensen doen!'' Nou, ik vroeg 

om een hoop geld en plof, daar stond een kist met gouden munten. Bij de tweede vroeg ik om een snelle 

auto en tjoep, daar stond een rode Ferrari. Maar toen ging ik in de fout: Ik vroeg om een onverzadigbare 

poes. Nou die zit nu naast me.”   

  

Nou beste TVDZ-ers, tot slot nog enkele memorabele zaken:   

  

Harrie loopt langs het huis van de burgemeester en spuugt tegen het raam. De burgervader heeft het 

gezien en stuift woedend naar buiten. ''Wat zou jouw moeder ervan vinden, wanneer ik bij jullie tegen het 

raam spuug!'' ''Dat zou mijn moeder hééél knap vinden, want wij wonen op de 10e etage!''.   

  

Gerard zit met zijn zusje Ineke in de woonkamer televisie te kijken. ''Wat zijn mamma en pappa aan het 

doen?'', vraagt zijn zus. ''Ik denk soep eten'' antwoordt Gerard, ''want ik hoorde pappa zeggen: ''Maggi 

erin?''   

  

Nou dat was het weer voor deze keer.   

  

Doei............   

  

Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol   

  

Alias Meneer de Mol.   

P.S. Wist u, dat Meneer de Mol zijn eerste publicatie had in september 1989? Hij was toen 8 jaar oud, 

kunt u nagaan hoe grijs de 40-jarige nu is.  

Meneer de Mol    -   Maart 2021  
 



 

24  

  

 

Beste TVDZ-tennissers,  

Ook dit jaar doet TVDZ weer mee met de RABO-Clubsupport.   

Je kunt meedoen als je een privé-rekening hebt bij de Rabobank.  

Hiermee kan jouw tennisclub geld verdienen voor de clubkas als je op ons stemt!   

Wij willen graag overstappen naar milieuvriendelijke LED-verlichting op onze tennisbanen, maar daar is 

veel geld voor nodig!  

Stem op ons in de RABO-app of op rabo.nl/clubsupport, kies regio Amsterdam, en blader naar TVDZ en 

stem op ons!  

Het zou heel fijn zijn als je meedoet!  

Met vriendelijke groet,  

Hans de Jong - Voorzitter TVDZ  

  

  

  
  

  

RABO clubsupport 2021  
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Hier enkele foto’s van de voortgang van de aanleg van de 2 Hockeyvelden, voetbalveld, handbalveld en 

beachvolleybalveld (foto’s van 23 augustus 2021) Oplevering sportpark verwacht november 2021. 

  

  
  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang Sportpark de Diemen  
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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 

mailto:tennislessen@tvdz.nl
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Aktiviteitenkalender 2021  
  

  

  

ACTIVITEITEN KALENDER 2021      

               

Datum  Dag  Evenement  Tijd  Organisatie  

               

JULI              

9 juli  vrij  Lesserstoernooi  18.00  Tennisleraar  

               

AUGUSTUS              

20 aug  vrij  Ahmet Toernooi  20.00  AY  

29 aug  zond  BBQ toernooi + live music N-Join!  13.00  AC/TC  

               

SEPTEMBER              

12 sept.  zondag  Uitwisselingstoernooi Strandvliet  11.00  AC/TC  

24 sept  vrij  Ahmet Toernooi  20.00   AY  

               

OKTOBER              

17 okt.  zondag  Taarten toernooi  13.00  AC/TC 

Marga  

29 okt.  vrij  Ahmet Toernooi  20.00  AY  

               

NOVEMBER              

26 nov.  vrij  Ahmet Toernooi  20.00  AY  

28 nov.  zondag  Oliebollentoernooi  13.00   AC/TC  

               

DECEMBER              

               

JANUARI               

9 jan  zondag  Nieuwjaarsreceptie   15.00  BESTUUR  

               
  


