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Van de Voorzitter – Job Schouten 

  
 
Eigenlijk had hier het afscheidswoord van een oud-voorzitter 
moeten staan, maar het lot heeft anders beslist. In de uitnodiging 
voor de Algemene Ledenvergadering had ik namelijk aangegeven 
dat ik na acht jaar een bestuursfunctie te hebben bekleed hier een 
streep onder wenste te zetten. Bovendien leek het mij ook goed als 
een nieuwe generatie, met een nieuwe en verfrissende blik op de 
vereniging het stokje zou overnemen. Aanvankelijk hadden Janny 
de Boer en Hans de Jong zich kandidaat gesteld voor een nieuw te 
vormen bestuur.  
 
Tijdens een voorgesprek, waar ik helaas niet bij kon zijn, heeft 
Janny de Boer het vervelende gevoel gekregen dat zij te weinig 
vertrouwen kreeg van één van de huidige bestuursleden. Hoewel 
het gesprek werd afgesloten met de uitspraak dat het nieuw te 
vormen bestuur er gezamenlijk voor zou gaan, besloot zij, na 
letterlijk een nachtje slapen, om haar kandidatuur alsnog in te 
trekken. Voor Hans de Jong was dit eveneens een reden om zijn 

kandidatuur in te trekken. Hij zag geen mogelijkheid om bestuurswerkzaamheden bij een bezetting 
van slechts drie leden, ook nog eens te combineren met zijn ACE-werkzaamheden én zijn rol als 
webmaster naast een drukke baan. 
Geconfronteerd met deze nieuwe ontwikkeling, waarbij ik beider beslissing hogelijk betreur maar wel 
heb te respecteren, heb ik tijdens de Algemene Ledenvergadering het besluit genomen om terug te 
komen op mijn oorspronkelijke besluit ermee te stoppen en heb de vergadering laten weten dat ik 
onder deze speciale omstandigheden maximaal voor een periode van drie maanden zal aanblijven.  
 
In die periode zal dit rompbestuur actief zoeken naar verdere invulling van de vacante posten. Verder 
heb ik aan Janny het verzoek gedaan om alles nog eens rustig te overdenken en haar medegedeeld 
dat de deur van de bestuurskamer, voor zowel Janny de Boer als Hans de Jong, wat mij betreft, nog 
steeds wijd open staat. 
 
De afgelopen weken heb ik reeds een tiental leden benaderd voor een bestuursfunctie, maar helaas 
nog steeds zonder succes. Bij deze doe ik nogmaals een dringend beroep op alle leden: denk je van 
jezelf of ken je iemand binnen TVDZ die over voldoende communicatieve vaardigheid beschikt voor 
een bestuursfunctie, laat het mij dan weten.  
 
Een ander belangrijk punt dat tijdens deze, overigens zeer rustig verlopen vergadering, aan de orde is 
gekomen, is de noodzaak van meer individuele inzet van de leden. Hieraan heb ik al in de ACE van 
2009 uitgebreid aandacht besteed en de oproep gedaan, dat als zich spontaan twintig vrijwilligers 
zouden aanmelden, ik alsnog mijn contributie over 2009 zou betalen.  
Er heeft zich alleen een groepje van vier man gemeld, dus was het voor mij (helaas voor de 
vereniging) een jaar gratis tennissen en is het probleem onopgelost gebleven.  
 
Tijdens deze ALV kreeg ik sterk het gevoel dat alle aanwezigen inmiddels van dit probleem goed zijn 
doordrongen en er bovendien een aantal goede suggesties te berde werden gebracht. In mijn bijdrage 
elders in dit nummer kom ik hier uitgebreider op terug.  
 
Door de onverwachte ontwikkelingen was ik tijdens deze vergadering toch enigszins ontregeld en een 
dankwoord aan Godfried van den Wittenboer voor zijn inzet als secretaris was mij op het allerlaatste 
moment ontschoten. Deze omissie is inmiddels ruimschoots goed gemaakt met een hele mooie 
Bordeaux, die aan deze Zuid-Nederlandse Bourgondiër zeer wel is besteed.  
Ik sluit af met de hoop dat TVDZ een goed jaar tegemoet mag zien en wens iedereen een gelukkig en 
heel gezond 2011. 
 

Job Schouten - Voorzitter 
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Bestuur:  
- Job Schouten (voorzitter en waarnemend secretaris) – Tel: (020) 69 95 582 - voorzitter@tvdz.nl 
- Niels Honcoop (penningmeester) - Tel: (020) 699 87 15 - penningmeester@tvdz.nl 
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 - ledenadministratie@tvdz.nl 
- Vacature (secretaris) - secretaris@tvdz.nl 
- Vacature (promotie & advertentie acquisitie) 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770 
- Job Schouten 
 
Toernooi-Commissie: - toernooicommissie@tvdz.nl 
- Chris Heuckeroth – (Verenigingscompetitieleider) - Tel: (020) 699 17 55 
- Janny de Boer (voorzitter) 
- Ans van Klaveren 
- Frans Heinsius 
 
Jeugd-Commissie: - jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186 
- Roderik Bratianu 
- Donna Reestman 
- Ruben Smit (voorzitter) 
- Job Schouten 
 
Redactie-Commissie ACE: - aceredactie@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
- Godfried van den Wittenboer 
- Vacature 
 
Webmaster Website- www.tvdz.nl: - webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
 
Ledenadministratie: - ledenadministratie@tvdz.nl 
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 
 
Kascommissie: 
- Loek Biesbroeck en Hans Mosterd.   
 
Sportraadvertegenwoordiger: 
- Niels Honcoop 
 
Barbeheerder: 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857 
 
Baanbeheerder: 
- Vacature 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail:  tennislessen@tvdz.nl  Trainers: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred-groen@planet.nl 
- Roderik Bratianu – Mobiel Tel: (06) 42527372- ro.bratianu@gmail.com 
 
Ereleden: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen, Yvonne Kosterman, 
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt 
 
Leden van verdienste:  
Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek, Dolly Andries, Hans de Jong, Theo 
Nieuwenhuizen, Gerard Terwey. 
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

 

U bent van harte welkom op onze  

Nieuwjaarsreceptie  
op zondag 9 januari 2011 
In het Clubhuis TVDZ  
15.00 uur – 18.00 uur, Tot dan! 
Het Bestuur 

 

Van de Redactie – Hans de Jong 

 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is de dooi alweer ingevallen, na 
een hevige vorst- en sneeuwweek, maar zijn de banen van TVDZ helaas 
nog niet bespeelbaar. Dus heb ik de tijd die ik anders op de tennisbaan 
had doorgebracht maar noodzakelijkerwijs gebruikt om deze ACE voor 
onze leden in elkaar te zetten…  
 
Maar wat was het een actief najaarsseizoen! Er zijn weer vele leuke en 
gezellige toernooien georganiseerd voor jong en oud! Deze ACE staat er 
helemaal vol mee!  
En wat in mijn redactionele loopbaan als ACE redacteur (inmiddels al 
weer meer dan 10 jaar) nog nooit is voorgekomen: Ik kreeg 2 geheel 

vrijwillige redactionele bijdragen van het Strandvliet toernooi in mijn mailbox! Zowel Godfried van den 
Wittenboer alsook Janny de Boer hadden een leuke bijdrage geschreven over dit toernooi. Ik heb de 
beiden stukken verweven tot één verhaal. Ook kreeg ik van diverse leden voor deze ACE 
fotomateriaal toegezonden, waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt. Dat is precies wat de redactie 
voorstaat: een clubblad ván en dóór de leden!  
Verder wil ik iedereen attenderen op de gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2011, alsmede 
op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 24 januari 2011. Komt allen! 
Ik wens iedereen alvast prettige feestdagen en een voorspoedig (tennis)jaar 2011 toe! 
 
Hans de Jong 
 

Jaarlijkse wintersluiting van het tennispark  

 
Tijdens de afwezigheid van Gerard Terweij, die de sneeuw en ijs is ontvlucht en vanaf 7 december tot 
18 januari korte tijd overwintert in Thailand, worden de honneurs waargenomen door Janny de Boer 
en Wim van den Haak. Janny de Boer zal vanaf 7 december t/m 24 december overdag de kantine 
beheren en Wim van den Haak zal vanaf 7 december tot en met dinsdag 14 december ‟s avonds 
achter de bar staan.  
 
Dat betekent dat het tennispark ’s avonds gesloten is van15 december 2010 t/m 17 januari 2011  
en overdag vanaf 25 december 2010 t/m 9 januari 2011. 
 
Zondag 9 januari is de kantine geopend voor de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel en kan er vanaf maandag 
10 januari, ijs en weder dienende, dankzij de inzet van Janny, overdag weer gespeeld worden.  
Het kan natuurlijk zijn dat Janny in de periode van 7 t/m 24 december en vanaf 10 januari een deel 
van de dag niet aanwezig is. In dat geval is zij mobiel bereikbaar om, indien de banen bespeelbaar 
zijn, het tennispark alsnog open te stellen. Haar mobiel nummer is: 06 1394 5670. Raadpleeg onze 
website www.tvdz.nl, in geval van onzekerheid over de bespeelbaarheid van de banen.  
Het Bestuur. 

http://www.tvdz.nl/
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Bijzondere Algemene Ledenvergadering – 24 januari 2011 

 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering op maandag 24 januari 2011. 
 
De beraadslagingen tussen het bestuur en Gerard Terwey over een nieuwe pachtovereenkomst voor 
2011-2012 zijn helaas vastgelopen. Gerard Terwey heeft uiteindelijk te kennen gegeven dat hij niet 
akkoord gaat met deze nieuwe pachtovereenkomst. Deze nieuwe pachtovereenkomst is gebaseerd 
op de standaard pachtovereenkomst van de KNLTB die het bestuur, ten gunste van de pachter, op 
een aantal punten heeft aangepast. 
Daarnaast zijn als bijlage de punten toegevoegd die door het bestuur en de pachter tijdens het overleg 
met de mediators gezamenlijk zijn overeengekomen.  
In deze nieuwe pachtovereenkomst, waarbij de pacht om niet is, zodat de pachter geen pacht hoeft af 
te dragen aan de vereniging, wordt een eenmalige borgsom van de pachter verlangd van 500 euro, 
die iets meer bedraagt dan de voorheen gebruikelijke jaarlijkse pachtafdracht. Voor deze borg is een 
rentevergoeding vastgesteld van 2% op jaarbasis.   
 
Gerard heeft deze overeenkomst op principiële gronden afgewezen en heeft daarbij ook zijn 
diskwalificatie uitgesproken over het functioneren van het  huidige bestuur.  
 
Met deze uitspraak is de vertrouwensbasis weggevallen en is er per 1 januari 2011 geen 
pachtovereenkomst vastgelegd.  Het bestuur ervaart dit als een onwerkbare situatie en wenst een 
verdere samenwerking met Gerard Terwey niet langer voort te zetten. 
 
Het bestuur zal op maandag 24 januari 2011 een Bijzondere Algemene Ledenvergadering beleggen, 
waarin het bestuur aan de leden verantwoording zal afleggen over het genomen besluit, waarna de 
leden hierover hun eindoordeel kunnen uitspreken. 
 
Het Bestuur. 
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Mededelingen Bestuur 

 
Afhangen van de banen  
Regelmatig moeten wij vaststellen dat de regels van afhangen van  banen niet door iedereen worden 
nageleefd. Daarom wijzen wij de leden er nog maar eens op, dat er altijd moet worden afgehangen. 
Ook al ben je met je tennispartner de enige bezoeker van het tennispark, ook dan moeten beiden  
afhangen. Argumenten als  ‘ik ben al jaren lid’ of ‘Gerard weet dat ik lid ben’  zijn niet van toepassing.  
Ooit was men binnen deze vereniging verplicht dat als men het kaartje vergeten was en toch wilde 
spelen, men een introducé-kaart moest kopen.  Deze regeling wil het bestuur niet opnieuw gaan 
invoeren,  maar verwacht  van de leden wel enige zelfdiscipline om zich zoveel mogelijk aan deze 
regel te houden.  
 
TVDZ kan niet meer zonder vrijwilligers 
Al eerder is in de ACE een oproep aan de leden gedaan om zich meer voor de vereniging in te zetten, 
hetzij in commissies, hetzij bij incidentele onderhoudswerkzaamheden in het tennispark. Vooral na het 
overlijden van onze groundsman Theo Nieuwenhuizen, is met name het laatste punt urgent geworden.  
Het grote onderhoud van het park wordt, als onderdeel van de huur, door de gemeente verricht. Maar 
het regelmatig aanharken, vooral van belang in het voor- en najaar, moet door de vereniging zelf 
worden gedaan. Als dat niet met een bepaalde regelmaat gebeurd dan treedt er mosvorming op en 
doen zich andere vormen van vervuiling voor.   
Gezien het financiële zware weer waarin TVDZ verkeert kan het zich geen betaalde krachten 
veroorloven, naast de financiële vergoeding, is namelijk ook een afdracht van 3.000,00 euro aan de 
fiscus verschuldigd. 
De laatste weken heeft het bestuur mogen constateren dat vooral vanuit de ochtendploeg een aantal 
mensen spontaan de hark en kruiwagen ter hand nemen om de bladeren te verwijderen.  Echter, dit 
wordt nog steeds te weinig gedaan, vandaar opnieuw deze oproep aan alle leden:  
 
Neem af en toe een hark ter hand om de bladeren van de baan te verwijderen en deponeer de 
bladeren meteen in de vuilniscontainer.   
 
Laten wij ons goed realiseren: gravelbanen moeten na het spelen altijd gesleept  worden, terwijl  
kunstgras slechts af en toe aangeharkt moet worden.  
De gemeente heeft ons tijdens het laatste jaarlijkse overleg laten weten, dat zij bij achterstallig 
onderhoud zal ingrijpen, waarna de rekening bij TVDZ wordt gedeponeerd! 
Vanuit de laatste ledenvergadering werd het gebruik van een bladblazer gesuggereerd. Kort en 
krachtig: een bladblazer is uit den boze, daarmee wordt namelijk ook het zand weggeblazen, dat 
voortijdige slijtage van het kunstgras moet voorkomen. 
 
Restitutie contributiegelden 
 
Met enige regelmaat krijgt het bestuur verzoeken om restitutie van de jaarcontributie, met als meest 
voorkomend argument dat men langdurig geblesseerd of  ziek is geweest.  Maar ook dat men door 
drukke werkzaamheden de afgelopen maanden niet meer aan tennis is toegekomen.  
 
Om elke schijn van persoonlijke voorkeursbehandeling te voorkomen heeft het bestuur besloten om  
een algemene regeling vast te stellen.  
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, blessure, of verhuizing, 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. 

 
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 alleen van toepassing voor jaarleden.  
 
Het Bestuur. 
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Algemene Leden Vergadering 2010 

 
Notities van een passant. 
In de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 was duidelijk aangegeven dat twee van 
de vier bestuursleden niet meer beschikbaar zouden zijn voor een nieuwe bestuurstermijn. Een 
mededeling die elk lid dat zich op enigerlei wijze bij deze vereniging betrokken voelt, zou moeten 
verontrusten. Het was dan ook pijnlijk voor de voorzitter om vast te moeten stellen dat de opkomst nog 
geen tien procent van het aantal leden bedroeg. Uit de zaal sprak iemand de troostende woorden, dat 
hij dan in ieder geval blij moest zijn met de leden die er wel waren. De voorzitter kon dit, weliswaar 
met weinig overtuiging, alleen maar beamen. 

  
Bij zijn opening stond de voorzitter nog even stil bij het overlijden van Theo Nieuwenhuizen, een van 
de iconen van TVDZ en bij de verhuizing naar Drenthe van Wil Hagen. Verder moest hij bekennen dat 
het bestuur ook dit jaar, door personele onderbezetting, niet was toegekomen aan de noodzakelijke 
wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Bij de behandeling van de notulen werd vanuit de zaal kritiek geuit op de analyse van een conflict met 
de pachter, zoals dat in de notulen was vastgelegd. De spreker voelde zich hierover persoonlijk 
aangesproken, alsof hij de aanstichter zou zijn geweest van dit conflict. De voorzitter probeerde deze 
zienswijze te weerleggen en maakte daarmee de klassieke fout door inhoudelijk op deze kritiek in te 
gaan. Bij het goedkeuren van de notulen gaat het er namelijk niet om, of men het eens is met datgene 
wat is gezegd, maar of de weergave van hetgeen is gezegd juist is.  Als men met bepaalde uitspraken 
van bestuursleden niet eens is, dan behoort dat in de betreffende vergadering ter discussie gesteld te 
worden en niet bij de bespreking van de notulen.  
De overige punten van de agenda konden in rap tempo afgewikkeld worden, wat vanuit de zaal de 
uitroep ontlokte dat dit Jaap (Reijnoudt, voorzitter tot 2003) nog nooit was gelukt. Dat de contributie 
voor 2011 ongewijzigd is gebleven, zal mede hieraan te danken zijn geweest.  
Na de pauze stelde de voorzitter in een korte verklaring vast dat het bestuur het afgelopen jaar veel 
kritiek over zich heen heeft gekregen, waardoor voor hem de motivatie om zich optimaal voor TVDZ in 
te zetten volledig was weggeëbd en dat hij zelfs openlijk lonkte naar TV Abcoude. 
Om die reden was hij persoonlijk heel verheugd met de kandidatuur van Janny de Boer en Hans de 
Jong, leden die beiden al hun sporen binnen de vereniging ruimschoots hebben verdiend. Groot was 
dan ook zijn teleurstelling dat beiden, na een voorgesprek met de overige bestuursleden, hun 
kandidatuur alsnog introkken. Binnen de ledenvergadering heerste dan ook enige verbazing over deze 
gang van zaken. Het ontlokte de oud-voorzitter Marcel Manshanden de opmerking: „Het is toch van de 
gekke dat er enerzijds een oproep wordt gedaan om meer vrijwilligers, maar tegelijkertijd 
bestuurskandidaten worden afgewezen.‟ Zijn opmerking verwoordde exact het ongenoegen onder de 
aanwezige leden. 
De voorzitter probeerde recht te zetten dat er van een afwijzing geen sprake is geweest en gaf 
duidelijk aan niet gelukkig te zijn met deze nieuw ontstane situatie die hem persoonlijk verplichte om in 
ieder geval nog drie maanden aan te blijven. Onder deze omstandigheden wenste hij de vereniging 
niet te verlaten en met deze mededeling werd de vergadering afgesloten. 
Hierna werd in verschillende kleine groepjes nog heftig verder gediscussieerd over deze bizarre 
situatie. Deze nazit zorgde ervoor dat het toch nog een lange vergadering werd.  
 
Th. v.d. Zet 
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Snerttoernooi – 28-11-2010 

 
Na de hevige sneeuwbuien van zaterdag op zondag 
28 november hield ik mijn hart vast of het 
snerttoernooi wel door zou gaan, de erwtensoep 
was kant en klaar en op naar het feestje.  
Ja hoor, alle banen waren wit, maar na rijp beraad 
van het bestuur mocht er toch getennist worden.  
 
Foto: Job overlegt met Chris 
over de bespeelbaarheid 
van de banen. 
 
En dat hebben wij geweten, 
de opkomst was geweldig 
en we konden op 4 banen 
spelen.  
Het zonnetje scheen en dat 
was mooi meegenomen. De 
banen bleken ondanks de 
opgevroren rijp nog goed bespeelbaar. 
 
Rond 16:00 uur werd het aardig koud, maar toen 
stond de snert al te pruttelen en konden we 
overgaan tot de prijsuitreiking. De winnaars: Wim 
Brouwer, Elly en Piet v/d Pangaard, en Bram van 
Eijk. Die prijzen kwamen van 2 sponsors, Koos van 
Raalte en Janny de Boer. Gezelligheid alom! 

  
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn zoon 
Jasper Andries te bedanken voor de ludieke en gepaste 
tekeningen voor elk toernooi van de activiteitencommissie.  
Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van deze veelzijdige 
kunstenaar dan raad ik u aan zijn websites te bekijken: 
www.cargocollective.com/drjayart 
www.wemashville.com 
 
 
Met sportieve groet, Dolly Andries 
 

 

http://www.cargocollective.com/drjayart
http://www.wemashville.com/
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Oliebollen toernooi - TVDZ 2010 

 
Het oliebollentoernooi was een enorm succes.  
Er werd op vier banen gespeeld volgens het 
wilde mix systeem.  
 
Op basis van meest gewonnen games is Bram 
van Eijk eerste geworden (zie foto), gevolgd 
door Piet van den Pangaard en op een gedeelde 
derde plaats Gina Bulten, Elly van den 
Pangaard en Loek Biesbrouck.  
 

 
 
Tussendoor werden wij ook nog gefêteerd met 
Hollandse haring, meegenomen door Ben de Kok.  
 
Al met al een gezellig en sportief toernooi! 
 
Dolly Andries 
 
 
 
 

TVDZ op het Diemerfestijn – 11-9-2010 
 
Ook dit jaar was TVDZ vertegenwoordigd met een kraam op het jaarlijkse Diemerfestijn.  
 
Een aantal bestuur- en commissieleden hebben zich de blaren op de tong gesproken om meer 
bekendheid aan onze tennisvereniging te geven en nieuwe leden te werven.  
 
Het resultaat was dat we 3 nieuwe leden konden verwelkomen. 
 

  
 
Foto‟s: Alisa en Hans 
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Uitwisselingstoernooi - Strandvliet – TVDZ 2010 

 
Nadat we eerder dit jaar in het uitwisselingstoernooi thuis bij TVDZ zo‟n grandioos pak slaag hadden 
gekregen, dat iedereen de uitslag snel vergeten was, kregen we op zondag 5 september de 
gelegenheid om revanche te nemen op de banen van Strandvliet. 
Het was schitterend tennisweer: een prachtig zonnetje en nauwelijks wind en dat hielp om de 
humeuren zonnig te krijgen. Iedereen zou vier dubbels spelen in partijtjes van dertig minuten en er 
zou op 6 banen worden gespeeld.  
 
We werden allereerst hartelijk ontvangen met een kop koffie met cake, de organisatie zat perfect in 
elkaar en om 11.00 uur precies trokken we dan ook met zeventien TVDZ-ers ten strijde, aangevuld 
met drie Strandvlieters om op twintig tegen twintig te komen.  
 

Er werd vol overgave gespeeld en niet alleen 
door TVDZ. Hoewel opgezet voor de 
gezelligheid en het sociale contact, probeerde 
iedereen toch ook zoveel mogelijk games voor 
zijn eigen club te scoren.  
 
Er vielen beslist leuke partijen te zien en, zoals 
ik zelf bemerkte, de mensen van Strandvliet (die 
ons tot twintig aanvulden) deden hun uiterste 
best om voor TVDZ-er door te gaan. Het was in 
de eerste partij bijvoorbeeld duidelijk mede aan 
mijn Strandvlietpartner te danken, dat we de 
overwinning in die partij op het conto van TVDZ 
konden bijschrijven.  
 

Tussen de middag werden we gastvrij aangesterkt met overheerlijke soep en ook de "toernooischotel" 
was niet te versmaden, maar daarna ging de strijd weer onverdroten voort. Er werd gestreden om elk 
punt, alsof het leven ervan af hing.  
 
Het mooist was dit te zien na afloop van de officiële wedstrijden in een prachtige demonstratiepartij, 
waarin twee coryfeeën van elke vereniging (Ed Poljanic en Ben de Kok van TVDZ en Vincent 
Eijsbouts en John Queijsen van Strandvliet) tegen elkaar speelden.  
De eerste set (6-4 voor Strandvliet) duurde al dusdanig lang, dat besloten werd de partij met een 
supertie-brake af te sluiten (10-6 voor Strandvliet). Het deed me tijdens deze partij vooral groot 
genoegen, dat een van de Strandvlietspelers naar zijn aanhang (waar ik ook bij stond) riep: “Ze zijn 
echt sterk, joh!” 

 
Al onze inspanningen mochten uiteindelijk niet baten. We 
werden slachtoffer van de gezelligheid en lieten ons weer 
verslaan. Nu echter met 243 games voor Strandvliet en 156 
voor TVDZ.  
Veel beter dan de vorige keer in ieder geval en beslist nog niet 
in onze sterkste opstelling.  
Dit uitwissellingstoernooi was niet alleen gezellig! Het 
schreeuwt om herhaling! 
 
Wij houden ons beschikbaar om van deze toernooien een 
traditie te maken, zodat wij er uiteindelijk ook een keer met de 
beker er vandoor kunnen gaan…. 
 
Godfried van den Wittenboer / Janny de Boer 
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Foto‟s Uitwisselingstoernooi TVDZ – Strandvliet –  2010 
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Jeugd tegen Bestuur- en commissieleden - 19-9-2010 

 
Titanenstrijd Jeugd tegen Bestuur- en Commissieleden. 
Door onvoorziene omstandigheden heeft het jaarlijkse toernooi Jeugd tegen Bestuur & 
Commissieleden niet op de afgesproken datum plaats kunnen vinden. De meeste bestuursleden 
waren helaas op de vastgestelde datum verhinderd. 
Maar uiteindelijk heeft het toernooi dan toch plaats gevonden op zondag 19 september.   
De jeugd werd vertegenwoordigd door  Donna Reestman, Mitchell Arnst, Koen van der Heijden, 
Laurens Kromhout en Steven Biervliet. Namens het bestuur betraden het strijdperk: Janny de Boer, 
Hans de Jong, Chris Heuckeroth, Godfried van den Wittenboer en ondergetekende.  
 
Om de wisselbeker zou in drie partijen gestreden worden: twee dubbels en een enkel partij.  
Op baan een traden voor de dubbels aan: Janny en Hans tegen Donna en Mitchell. Op baan twee 
werd een herendubbel gespeeld door Chris en Godfried tegen Laurens en Steven. En op baan drie 
durfde Koen het aan om te enkelen tegen de voorzitter.  
 

  
 
De wedstrijd op baan een was, eerlijk gezegd, een ongelijke strijd. Donna Reestman was geblesseerd 
aan haar rechterarm, maar om dit toernooi toch door te laten gaan heeft zij het (over)moedige besluit 
genomen om met haar linker arm proberen te spelen. 
Mijn teamgenoten kwamen als eerste overwinnaars van de baan, maar hebben mij bezworen dat zij 
niet alles op Donna hadden gespeeld.  Achteraf denk ik: Donna had met drie punten extra moeten 
beginnen, ofwel: hulde aan Donna dat zij die ongelijke strijd is aangegaan. Op baan twee werd door 

de heren een drie setter uitgevochten, de eerste set 
was voor Laurens en Steven, maar in de tweede set 
pakten de beide bestuursleden Chris en Godfried de 
volle winst. In de derde en beslissende set 
hernamen de beide jeugdleden hun concentratie en 
sleepten uiteindelijk de winst naar zich toe. De 
beslissing voor de uiteindelijke winnaar van de 
wisselbeker werd uitgevochten op baan drie, 
waarvan de eerste set glansrijk werd gewonnen 
door Koen, de tweede set werd moeizaam 
gewonnen door ondergetekende. Dat betekende dat 
de laatste en derde set beslissend voor de hele 
wedstrijd zou zijn.  
Bij aanvang van de derde set, ik heb het achteraf 

ook tegen Koen gezegd, was ik al gesloopt en had alleen maar visioenen van grote pullen bier. Koen 
heeft door zijn onervarenheid bij dit soort wedstrijden daar onvoldoende gebruik van gemaakt en 
leverde onnodig zijn derde set in.  
Waarmee de beker voor het eerst in handen is gekomen van de bestuur- en commissieleden.  
Ik denk dat we de beker maar moesten ontvoeren om hem volgend jaar nog te kunnen koesteren, 
want dit was een historische overwinning, die zich niet meer zo gauw laat herhalen.  
 
Job Schouten
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Even voorstellen: de Ochtendploeg van TVDZ 

 
Sinds een aantal weken heb ik kennis mogen maken met een fenomeen in Tennis Vereniging Diemen 
Zuid namelijk de ochtendploeg. Op Algemene ledenvergaderingen werd wel eens een 
vertegenwoordiger van deze club binnen onze club gesignaleerd, maar ik had eigenlijk geen idee wat 
er op de maandag- woensdag- en vrijdagochtend gebeurde op de tennisvelden aan de Sportlaan. 
Toen ik dan ook onbevangen een keer langskwam op één van deze ochtenden en toch ietwat 
verlegen plaatsnam, viel het me gelijk op dat ik hartelijk welkom werd geheten en er werd me meteen 
gevraagd of ik niet gezellig mee wilde doen. Mijn kaartje werd onmiddellijk in het pakje van wel 20 
kaartjes gestopt en ik kon direct gezellig meedoen. Het tweede dat me opviel was het niveau van 
tennissen door deze toch wel op gezegende leeftijd gekomen dames en heren. Niet dat ik nou zo‟n 
jonge blom ben, maar deze dames en heren legde een dusdanige techniek op de mat, dat ik al mijn 
energie moest aanspreken om vervolgens toch nog door hen van de ene kant van het veld naar de 
andere te worden gestuurd. 
En laten wij er geen doekjes omwinden, op het terras zijn het stuk voor stuk gezellige en aardige 
mensen maar zodra zij het rood/groen van de velden onder de voeten voelen, komt er een fanatieke 
trek naar boven en de discussies over het in- of uitzijn van een bal zijn niet van de lucht.  
 

 
 

Bij  navraag bleek dat de ochtendploeg al vanaf 1994 in actie is en eigenlijk steeds populairder wordt 
binnen onze vereniging. Mede natuurlijk omdat de leden wat minder of zelfs helemaal niet meer 
werken en daardoor ook wat meer tijd hebben voor hun grote hobby: De tennissport. 
 
Al met al ben ik blij, dat ik een keertje ben gaan kijken en geniet ik nu ook op de maandag-, woensdag 
en vrijdagochtend van een gezellig potje tennis en ik hoop dat deze ploeg nog vele jaren mag blijven 
bestaan. 
 
Janny de Boer
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SMASHJE – OUDER-KIND toernooi – 5 september 2010 

 
Het weer was zoals meestal goed bij ons jeugdtoernooi. Wat heet…, het was (haast) te warm!  
Er deden 13 teams mee aan dit Ouder-Kind toernooi.  
Zowel ooms, vaders als moeders versterkte onze jeugdige deelnemers.  
 
Bij poule A waren er helaas maar 3 deelnemende jongens die versterkt werden 
door twee vaders en een oom. Steven en oom werden eerste, gevolgd door Stan en Stijn.  
 
Team B had zes teams, waaronder 1 meisje. De vader van Karel en Bob trok hier de aandacht.  
Hij speelde met zijn beide zoons die beiden in de prijzen vielen. Bob werd derde, Karel tweede en 
Sven ging er vandoor met de eerste prijs.  
 
Poule C had 4 deelnemers. De twee meisjes trokken hier de aandacht. Bloem werd eerste en Disha 
derde. John werd tot enthousiasme van zijn broertje die ook mee deed tweede. 
Alle winnaars kregen afhankelijk van hoe hoog ze eindigde één hele, halve of een kwart taart. (zie de 
onderstaande foto‟s van Ruben). 
 
Namens de jeugdcommissie, Ruben Smit 
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SMASHJE – Haloweentoernooi – 30-10-2010 

 
Zoals de laatste jaren was er de laatste 
zaterdagmiddag van oktober een 
jeugdtoernooi, en niet zo maar eentje:  
Het Halloweentoernooi! 
Ongeveer de helft van de kinderen had zich 
prachtig verkleed en iedereen tenniste meer 
dan enthousiast.  
Het weer werkte ook mee en na afloop was 
er een lekker lang ijsje, kipsaté en natuurlijk 
patat met satésaus.  
De deelnemers, zeker degene die in de 
prijzen vielen waren zeer te spreken over de 
prijzen, mooie grote bekers.  
Voor de drie beste van elke groep en één 
voor degene die het mooiste verkleed was. 
De laatst genoemde prijs ging naar 

Chris(tiaan). Die was erg blij dat hij én zijn oudere broer dit keer beiden een prijs hadden! 
  
In groep A werd eerste Steven, gevolgd door Stan. Mitchell moest dit keer genoegen nemen met de 
derde plaats.  
In groep B was het minder spannend. Twee deelnemers, dus ook alleen één eerste en één tweede 
prijs. 
In groep C was het spannender. De meiden beten goed van zich af. Bloem én Amaka veroverden 
ieder een beker. Enkel Chris mocht hier als jongen plaats nemen op het erepodium.  
 
Het zou nog leuker zijn als er volgend (Halloween)toernooi nog meer kinderen aanwezig zouden 
zijn om lekker te tennissen, want de opkomst was dit keer wat mager. Want het is zeker dat alle 
kinderen weer een leuke tennismiddag hebben gehad! 
 
Fijne feestdagen en graag tot volgend toernooi, volgend jaar!  De jeugdcommissie 
 

   

  
Foto‟s: Ruben Smit, Roebia Biervliet, Bart & Margriet.
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
 
Jeugd Kampioenen 
Laurens Kromhout en Harminder Machado zijn op zaterdag 30 oktober 2010 tweede geworden bij het 
dubbelspel in Weesp (The Weesper Open). 
 
Opa & Oma 

Elly en Piet van der Pangaard hebben er weer een kleinzoon bij 
gekregen!  
Hij heet Matz en is geboren op 10 September 2010.  
De ouders zijn Claudia van der Pangaard & Ron Lindhoudt. 
 
 
 
 

 
Wil Hagen is verhuisd naar Drenthe 
Zoals reeds tijdens de Algemene Vergadering bekend gemaakt is: Wil Hagen verhuisd naar Drenthe.  
In haar schrijven aan het bestuur bedankt zij iedereen voor de fijne tijd die zij heeft mogen genieten bij 
TVDZ en brengt zij bij deze de hartelijke groeten over aan alle vrienden en bekenden.  
In jaren van lidmaatschap is Wil Hagen weliswaar niet het oudste lid, maar met haar leeftijd van 81 
jaar wel het oudste lid dat TVDZ nu verlaat. 
Na haar verhuizing heeft Job Schouten haar nog even gebeld. Hij kreeg een enthousiaste Wil Hagen 
aan de telefoon, die zich in haar nieuwe woonomgeving inmiddels geheel vertrouwd voelt.  En ze 
voegde eraan toe: „Als het mij toch uiteindelijk niet bevalt, dan kom ik weer gewoon terug.‟  
Ze zei dit met dezelfde positieve instelling als haar karakteristieke uitspraak bij elke achterstand  
tijdens het tennis:  „Deuce is coming.‟ 
Het nieuwe adres van Wil Hagen is: De Hoefslag 9, 9462 EX Gasselte. 
 
Slijtage banen 1 t/m 3 
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan een grotere slijtage 
onderhevig dan de banen 4-6. De gemeente Diemen heeft ons laten weten dat zij niet een halve 
tennismat gaan renoveren. Wij doen daarom aan iedereen het dringende verzoek om bij voorkeur op 
de banen 4, 5 of 6 te spelen. 
 
Geen Digitale ACE ontvangen? 
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres 
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken. 
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE 
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door 
verhuizing) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft 
dan zo schoon mogelijk. 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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KNLTB – Eindstanden najaarscompetitie 2010 Noord West 
 
Hieronder de ingeschreven teams met de bezetting en de resultaten. 
 
Diemen Zuid Heren 1 categorie 5/6/7 (0128) 
 
Teamleden: Casper Staat (teamleider), Robert van Gelderen, Tim van Gelderen, Peter Kranendonk 
en Thomas Dijkman. 
 

    Datum Thuis Uit Uitslag    Status 

1 BOOGAERD 1 5 18 18-09-2010 PIM MULIER 2   BLOEMENDAAL 1   0-4 - 
2 BLOEMENDAAL 1 5 17 18-09-2010 Diemen Zuid 1   BENNEBROEK 2   2-2 - 
3 IJSBAANPAD 1 5 11 18-09-2010 IJSBAANPAD 1   BOOGAERD 1   1-3 - 
4 BENNEBROEK 2 5 8 25-09-2010 BOOGAERD 1   Diemen Zuid 1   4-0 - 
5 Diemen Zuid 1 5 4 25-09-2010 BLOEMENDAAL 1   IJSBAANPAD 1   4-0 - 
6 PIM MULIER 2 5 2 25-09-2010 BENNEBROEK 2   PIM MULIER 2   4-0 - 
    02-10-2010 PIM MULIER 2   Diemen Zuid 1   2-2 - 
    02-10-2010 BOOGAERD 1   BLOEMENDAAL 1   3-1 - 
    02-10-2010 IJSBAANPAD 1   BENNEBROEK 2   2-2 - 

    09-10-2010 BOOGAERD 1   BENNEBROEK 2   4-0 - 
    09-10-2010 BLOEMENDAAL 1   Diemen Zuid 1   4-0 - 
    09-10-2010 IJSBAANPAD 1   PIM MULIER 2   4-0 - 
    16-10-2010 PIM MULIER 2   BOOGAERD 1   0-4 - 
    16-10-2010 Diemen Zuid 1   IJSBAANPAD 1   0-4 - 
    16-10-2010 BENNEBROEK 2   BLOEMENDAAL 1   0-4 - 

 
 

Diemen Zuid Heren 2 categorie 7/8/9 (0164) 
 
Teamleden: Vincent ten Bruin (teamleider), Angelo Hooker, Jeff Tjon en Guido Ysselsteyn.  
 

    Datum Thuis Uit Uitslag    Status 

1 GEINBURGIA 1 5 19 18-09-2010 BALK 1   MARKEN 1   2-2 - 
2 Diemen Zuid 2 5 13 18-09-2010 GEINBURGIA 1   DIEMEN 1   4-0 - 
3 DIEMEN 1 5 12 18-09-2010 Diemen Zuid 2   IJSBAANPAD 1   3-1 - 
4 BALK 1 5 8 25-09-2010 IJSBAANPAD 1   GEINBURGIA 1   0-4 - 
5 MARKEN 1 5 5 25-09-2010 MARKEN 1   Diemen Zuid 2   0-4 - 
6 IJSBAANPAD 1 5 3 25-09-2010 DIEMEN 1   BALK 1   2-2 - 
    02-10-2010 BALK 1   GEINBURGIA 1   1-3 - 
    02-10-2010 IJSBAANPAD 1   MARKEN 1   1-3 - 

    02-10-2010 Diemen Zuid 2   DIEMEN 1   2-2 - 
    09-10-2010 IJSBAANPAD 1   DIEMEN 1   0-4 - 

    09-10-2010 MARKEN 1   GEINBURGIA 1   0-4 - 
    09-10-2010 Diemen Zuid 2   BALK 1   4-0 - 
    16-10-2010 BALK 1   IJSBAANPAD 1   3-1 - 
    16-10-2010 GEINBURGIA 1   Diemen Zuid 2   4-0 - 
    16-10-2010 DIEMEN 1   MARKEN 1   4-0 - 

 
 
Diemen Zuid Heren 3 categorie 7/8/9 (0165) 
 
Teamleden: Chris Heuckeroth (teamleider), Marcel van Dooren, Henk Hoogeveen, Job Schouten en 
Rob Ebbers.  
 

    Datum Thuis Uit Uitslag    Status 

1 MARKEN 2 5 16 18-09-2010 ZONNEWEIDE 2   Diemen Zuid 3   2-2 - 
2 SPAARNDAM 1 5 15 18-09-2010 BADHOEVEDORP 1   ALGEMENE 1   1-3 - 
3 ALGEMENE 1 5 12 18-09-2010 MARKEN 2   SPAARNDAM 1   2-2 - 
4 ZONNEWEIDE 2 5 7 25-09-2010 SPAARNDAM 1   BADHOEVEDORP 1   4-0 - 
5 BADHOEVEDORP 1 5 5 25-09-2010 Diemen Zuid 3   MARKEN 2   0-4 - 
5 Diemen Zuid 3 5 5 25-09-2010 ALGEMENE 1   ZONNEWEIDE 2   4-0 - 
    02-10-2010 ZONNEWEIDE 2   BADHOEVEDORP 1   3-1 - 

    02-10-2010 SPAARNDAM 1   Diemen Zuid 3   4-0 - 
    02-10-2010 MARKEN 2   ALGEMENE 1   4-0 - 
    09-10-2010 SPAARNDAM 1   ALGEMENE 1   2-2 - 
    09-10-2010 Diemen Zuid 3   BADHOEVEDORP 1   2-2 - 
    09-10-2010 MARKEN 2   ZONNEWEIDE 2   3-1 - 
    16-10-2010 ZONNEWEIDE 2   SPAARNDAM 1   1-3 - 
    16-10-2010 BADHOEVEDORP 1   MARKEN 2   1-3 - 
    16-10-2010 ALGEMENE 1   Diemen Zuid 3   3-1 - 
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Diemen Zuid 1 Jongens t/m 14 jaar (0667) 
 
Teamleden     
Sven Versteeg (teamleider), Ivo van Dijck, Boudewijn Greven, Jules Gorissen en Tim Biervliet. 
 

    Datum Thuis Uit Uitslag    Status 

1 QUI VIVE 1 4 21 19-09-2010 Diemen Zuid 1   QUI VIVE 1   0-6 - 
2 ABCOUDE 1 4 20 19-09-2010 MEERLANDEN 1   ABCOUDE 1   0-6 - 
3 DE AEMSTELBURGH 1 4 11 26-09-2010 ABCOUDE 1   DE AEMSTELBURGH 1   5-1 - 
4 MEERLANDEN 1 4 7 26-09-2010 QUI VIVE 1   MEERLANDEN 1   6-0 - 
5 Diemen Zuid 1 4 1 03-10-2010 ABCOUDE 1   QUI VIVE 1   3-3 - 
    03-10-2010 DE AEMSTELBURGH 1   Diemen Zuid 1   6-0 - 

    10-10-2010 QUI VIVE 1   DE AEMSTELBURGH 1   6-0 - 
    10-10-2010 MEERLANDEN 1   Diemen Zuid 1   5-1 - 
    17-10-2010 Diemen Zuid 1   ABCOUDE 1   0-6 - 
    17-10-2010 DE AEMSTELBURGH 1   MEERLANDEN 1   4-2 - 

 
Diemen Zuid 1 Jongens t/m 17 jaar (0769) 
 
Teamleden   
Harminder Machado (teamleider), Laurens Kromhout, Steven Biervliet en Koen van der Heijden     8/8
  
   

    Datum Thuis Uit Uitslag    Status 

1 DE AEMSTELBURGH 1 5 22 19-09-2010 OSDORP 2   DE MEER 1   2-4 - 
2 Diemen Zuid 1 5 21 19-09-2010 QUI VIVE 1   AMSTELLAND 1   4-2 - 
3 OSDORP 2 5 19 19-09-2010 DE AEMSTELBURGH 1   Diemen Zuid 1   3-3 - 
4 DE MEER 1 5 15 26-09-2010 Diemen Zuid 1   QUI VIVE 1   6-0 - 
5 QUI VIVE 1 5 8 26-09-2010 DE MEER 1   DE AEMSTELBURGH 1   0-6 - 
6 AMSTELLAND 1 5 5 26-09-2010 AMSTELLAND 1   OSDORP 2   0-6 - 
    03-10-2010 OSDORP 2   QUI VIVE 1   6-0 - 
    03-10-2010 Diemen Zuid 1   DE MEER 1   4-2 - 

    03-10-2010 DE AEMSTELBURGH 1   AMSTELLAND 1   5-1 - 
    10-10-2010 Diemen Zuid 1   AMSTELLAND 1   5-1 - 
    10-10-2010 DE MEER 1   QUI VIVE 1   4-2 - 
    10-10-2010 DE AEMSTELBURGH 1   OSDORP 2   4-2 - 
    17-10-2010 OSDORP 2   Diemen Zuid 1   3-3 - 
    17-10-2010 QUI VIVE 1   DE AEMSTELBURGH 1   2-4 - 
    17-10-2010 AMSTELLAND 1   DE MEER 1   1-5 - 

 
 
Vermeldenswaard is de prestatie van onze jongens t/m 17 jaar die er een 2

e
 plaats uit hebben 

gesleept met maar 1 punt verschil met de kampioen! 
 
Chris Heuckeroth 
Verenigings Competitie Leider (VCL) - telefoon: 020-6991755  
e-mail cprheuck@xs4all.nl 
 
 
 

 

mailto:cprheuck@xs4all.nl
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KNLTB – Najaarscompetitie 2010 

  
Beste TVDZ leden, 
 
De sluitingsdatum voor het inschrijven van de voorjaarscompetitie is door de KNLTB gesteld op 7 
december 2010. Dit geld voor de Regio Noordwest competitie op zaterdag en de Perry sport landelijk 
competitie op zondag. 
Op dit moment dat ik dit schrijf zijn er 2 teams aangemeld voor de competities. 
 
1 jeugdteam jongens t/m 17 jaar die met de Perry sport landelijk zondag competitie gaan meedoen en 
1 heren team die met de Regio Noordwest zaterdag competitie (IJmond) gaan meedoen.  
 
De vastgestelde speeldata zijn verschillend per competitie 
 
Regio Noord west  1

e
 speeldag zaterdag            9 april 

Perry sport landelijk 1
e
 speeldag  zondag  10 april 

Regio Noord west 2
e
 speeldag  zaterdag  16 april 

Perry sport landelijk  2
e
 speeldag  zondag  17 april 

Regio Noord west  3
e 
speeldag  zaterdag  23 april  

Perry sport landelijk 3
e 
speeldag  maandag  25 april (2

e
 paasdag) 

Perry sport landelijk  4
e 
speeldag

 
zondag              8 mei 

Regio Noord west 4
e 
speeldag zaterdag  14 mei 

Perry sport landelijk  5
e 
speeldag

 
zondag  15 mei 

Regio Noord west  5
e 
speeldag  zaterdag  10 mei 

Perry sport landelijk  6
e 
speeldag

 
zondag  22 mei 

Regio Noord west  6
e 
speeldag  zaterdag  17 mei 

Perry sport landelijk  7
e 
speeldag

 
zondag  29 mei  

Regio Noord west  7
e 
speeldag  zaterdag            4 juni. 

 
Regio Noord west  1

e
 inhaaldag  zaterdag  30 april (Koninginnedag) 

Perry sport landelijk  1
e
 inhaaldag  zondag    1 mei 

Regio Noord west 2
e 
inhaaldag  zaterdag   7 mei  

Perry sport landelijk  2
e
 inhaaldag donderdag    2 juni (Hemelvaartdag) 

Regio Noord west  3
e 
inhaaldag  donderdag   2 juni (Hemelvaartdag) 

Regio Noord west  4
e 
inhaaldag zaterdag    4 juni 

Perry sport landelijk 3
e
 inhaaldag zondag    5 juni 

Perry sport landelijk  4
e 
inhaaldag maandag  13 juni (2

e
 Pinksterdag) 

 
Chris Heuckeroth 
Verenigings Competitie Leider (VCL) - telefoon: 020-6991755 - e-mail cprheuck@xs4all.nl 
 

 
 

mailto:cprheuck@xs4all.nl
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Jaarverslagen TVDZ commissies 

 
Verslag Toernooi Commissie 
 
Het seizoen 2009 zijn we gestart met een hele nieuwe verse Toernooicommissie. Met veel 
enthousiasme probeerden wij deze commissie nieuw leven in te blazen en wij denken hierin geslaagd 
te zijn. Bij het allereerste toernooi moesten we nog heel veel moeite doen om onze tennisvrienden 
enthousiast te maken, maar toen men eenmaal de smaak te pakken had, stroomden de inschrijvingen 
bijna vanzelf binnen. Hoogtepunten waren toch wel de beide uitwisselingstoernooien tegen  
"Strandvliet" en het feit dat het returntoernooi aanzienlijk meer games opleverde dan het eerste 
toernooi bij ons thuis. Dat geeft de tennisburger moed!! Wij gaan met meer dan goede moed verder en 
hopen dat wij volgend seizoen ook eens het bordje "VOL, geen inschrijvingen meer mogelijk" kunnen 
hanteren. 
  
Namens de toernooicommissie (Frans Heinsius en Ans van Klaveren), Janny de Boer. 
 
Verslag Jeugd Commissie 
 
De jeugdcommissie heeft weer met heel veel plezier een heel aantal toernooien georganiseerd. 
Zaterdag 30 oktober was 's middags het laatste toernooi van het jaar, het Halloweentoernooi. Ook was 
er o.a. weer een Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi; het Oudere jeugd tegen bestuurtoernooi; en het 
Ouder (met) kindtoernooi. 
We willen graag Fred Groen bedanken voor zijn inzet voor al weer het zoveelste jaar! 
Sinds ongeveer een jaar sturen we jeugdleden en hun ouders aankondigingen van jeugdtoernooien 
georganiseerd door ons of georganiseerd door verenigingen in de buurt. Hierop hebben we van de 
ouders diverse positieve reacties gehad. 
Ondanks het enthousiasme van de commissie én van de deelnemers viel één ding vooral dit seizoen 
toch negatief op. Het aantal deelnemers is minder dan we gewend waren. Wellicht is tennis zijn 
populariteit bij de jeugd aan het verliezen of denken veel kleinere kinderen dat toernooien spelen voor 
hen nog te lastig is.  
De ouders van jonge jeugdleden willen we vragen om dit laatste stellig te ontkrachten richting hun 
kroost. De toernooien waren namelijk leuk, maar zullen nog veel leuker worden als alle groepen voller 
zitten. Ook verheugen we ons op de samenwerking met het nieuwe bestuur en zien we uit naar het 
eerstvolgende toernooi. 
 
Namens de Jeugdcommissie, Ruben Smit. 
 
Verslag Activiteiten Commissie 
 
De B.B.Q heeft dit jaar geen doorgang kunnen vinden; het was vakantietijd en de vaste kerngroep van 
deelnemers was op tenniskamp in Kroatië, België of in Frankrijk. Misschien valt midzomernacht in 
2011 gunstiger.  Het oliebollentoernooi was een enorm succes. Het Snerttoernooi op zondag 28 
november was net zo‟n succes, dus is iedereen tevreden! 
 
Namens de Activiteiten Commissie, Dolly Andries 
 

A. Verslag Redactie Commissie 
 

B. Het resultaat van de redactie Commissie ziet u reeds voor u. Het is ook dit jaar weer gelukt 
om 4 ACE Clubbladen tijdig te produceren en in de mailboxen van de leden te krijgen. Dit jaar 
kostte het beduidend minder moeite dan voorheen om alle kopij vóór de deadline binnen te 
krijgen. Hulde aan alle kopijschrijvers! Ook is dank verschuldigd aan de mensen die foto‟s 
hebben genomen ter vervanging van de hoffotograaf van de ACE. De redactiecommissie kan 
nog steeds versterking gebruiken, dus wie wil helpen om de ACE te maken? 

 
C. Namens de Redactie Commissie,  Hans de Jong
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Tennislessen 2011 

 
Om een tijdig inzicht te hebben hoeveel uren tennisles er gegeven moet worden, wordt ieder verzocht 
die dat wil zich op tijd met het inschrijfformulier voor tennisles aan te melden via een van de 
onderstaande 3 mogelijkheden: 
  
Aanmelden tennislessen: 
 
Tijdens de winter en de zomerperiode worden er op de banen van TVDZ tennislessen gegeven. De 
voorwaarden staan op het inschrijfformulier. 
 
De inschrijving voor de zomerlessen is weer mogelijk vanaf 1 februari 2011. 
 
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat tennislessen wil een inschrijfformulier invult/instuurt. 
Ook lesnemers die door willen gaan, dienen voor de iedere volgende periode een inschrijfformulier in 
te sturen. Hierdoor is er een totaal beeld mogelijk van alle lesnemers bij de administratie en het 
bestuur. 
 
Hiertoe dient het „Inschrijfformulier tennislessen ZOMER 2011 ingevuld te worden. Dit formulier is 
vanaf 1 februari te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op „Tennislessen‟). 
 
Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hierdoor aan te melden: 
 
1

e
 Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl  

2
e
 Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis te deponeren. 

3
e
 Het formulier op te sturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen  

 
Chris Heuckeroth 
 
 

TVDZ Activiteitenkalender 2011 

 
 
De activiteitenkalender voor 2011 is nog niet opgesteld, maar zodra die bekend is, zal deze worden 
gepubliceerd via onze website: http://www.tvdz.nl/  
 

 

Theater de Omval 
 
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./ fax.: (020) 600 18 97 
 

FILM:  ELKE DONDERDAGAVOND OM 20.00 UUR.  
 
Elke maand geven wij een filmkrant uit met informatie over 
de geprogrammeerde films. U vindt deze bij De Omval en 
bij de bibliotheek.  
 
Tevens staat de programmering in de Filmkrant, de 
Uitkrant, Het Parool en de Diemer Courant. (On-line 
reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl  
 
Programma 2011: Zie: http://www.theaterdeomval.nl  
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