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Van de Voorzitter – Hans de Jong 

  
Op het moment dat u deze ACE ontvangt is het Sinterklaasfeest achter 
de rug en het Kerstfeest in aantocht. Het is al bijna een jaar geleden dat 
het nieuwe bestuur is aangetreden en we hebben een zeer druk jaar 
achter de rug.  
Als je als voorzitter alle activiteiten van het bestuur en de verschillende 
commissies op een rij moet zetten voor de Algemene Leden-
vergadering, dan blijkt dat een behoorlijke waslijst te zijn. 
Toch was het volgens mij de kortste en gezelligste vergadering sinds ik 
lid ben van TVDZ. Voor diegene die er niet bij waren is een impressie 
van de Algemene Ledenvergadering in deze ACE te vinden. Dit jaar 
heeft TVDZ mede dankzij de inspanningen van de vrijwilligers er vele 
nieuwe leden bij gekregen. Dat is een positieve ontwikkeling.  

Een negatieve ontwikkeling is dat door de recessie er helaas nagenoeg evenveel opzegging van leden 
zijn ontvangen. Dit ondanks het feit dat TVDZ al lange tijd geen verhoging van de lidmaatschapsgelden 
heeft doorgevoerd en zelfs dit jaar de prijs van het winterlidmaatschap aanzienlijk heeft verlaagd. Deze 
ontwikkelingen zijn zichtbaar in onderstaande grafieken: 

 
 

De berichten van op het financiële vlak zijn dus zorgwekkend, zoals de penningmeester op de 
Algemene Leden-vergadering heeft aangegeven. TVDZ heeft ook dit jaar een exploitatietekort en de dit 
is nog meer het geval als de voorspelde begroting voor 2012 ook daadwerkelijk uitkomt.  
 
De bezuinigingen van de Gemeente Diemen op de sportclubs zijn daar mede debet aan. 
Concreet betekent dit dat wij alle zeilen moeten bijzetten om nog méér leden te werven (en te 
behouden), de kosten te verlagen (voor zover dat nog mogelijk is) en méér sponsoren te werven.  
Dit kan het bestuur echter niet alleen, daar hebben wij de hulp van de leden hard bij nodig. Zo zoeken 
we nog versterking in het bestuur en in de diverse commissies en uiteraard vrijwilligers voor onderhoud 
van het tennispark / klussen / wervingsacties e.d. om het tij te keren.  
Dus doe mee en geef je op bij een van onze bestuurs- of commissieleden!  
 
Een van de activiteiten in het voorjaar is dat wij het clubgebouw gaan schilderen op 17 maart 2012. 
Hiervoor heeft het bestuur de samenwerking gezocht met de landelijke actie van het Oranjefonds, beter 
bekend als NLDOET (http://www.nldoet.nl/nldoet/), om klussers te werven die zich willen inzetten voor 
dit goede doel. Een aantal TVDZ leden doen al mee, maar we kunnen nog wel wat handjes gebruiken. 
Tevens kan ik melden dat onze tennisleraar Roderik Bratianu in samenwerking met Stichting Welzijn 
Diemen in het voorjaar cursussen gaat geven voor de 3 hoogste groepen van 3 basisscholen uit Diemen 
om de tennissport te promoten onder de Diemense jeugd.  
 
Voor de leden die in de winter blijven tennissen is er nieuws: onze wintersluiting is dit jaar maar erg kort! 
Lees dus verder in deze ACE… Dus ook in deze donkere tijden zijn er dus lichtpuntjes. Ik wens namens 
het bestuur alle leden van TVDZ prettige feestdagen en een voorspoedig tennisjaar 2012 en hoop u 
weer te zien op de baan en onze gebruikelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari.  
 
Hans de Jong - Voorzitter 

http://www.nldoet.nl/nldoet/
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857 
Rabobank rek.nr. 39.36.37.964 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl 
 
Bestuur:  
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer (secretaris)  Tel: (020) 9679437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333 
- vacature (promotie en PR) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Milene Smits 
- Marijke Biesbroeck 
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Roderik Bratianu 
- Donna Reestman 
- Ruben Smit (voorzitter) Tel: (06) 49652626 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Herman Smits – Tel (020) 6974424 
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl  / technischecommissie@tvdz.nl 
- Janny de Boer (voorzitter) - Tel: (020) 9679437 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Frans Heinsius - Tel: (020) 4650664 
 
Verenigingscompetitieleider (VCL):  
- Ruben Smit - Tel: (06) 49652626 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
 
Kas-commissie: 
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199  
- Joost Durville 
 
Barbeheerder: - Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
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 
 
Sportraad vertegenwoordiger: Hans de Jong 
 
Ereleden: 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, Gerard Terwey. 
 
 

mailto:publicrelation@tvdz.nl
http://www.tvdz.nl/
mailto:secretaris@tvdz.nl
mailto:penningmeester@tvdz.nl
mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
mailto:toernooicommissie@tvdz.nl
mailto:webmaster@tvdz.nl
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TVDZ Nieuwjaarsreceptie 

 

 
Op zondag 8 januari 2012 wordt weer de traditionele Nieuwjaarsreceptie georganiseerd.  

 
U bent van harte uitgenodigd om vanaf 15.00 uur een toast uit te 
brengen op het nieuwe jaar met al uw tennisvrienden bij T.V.D.Z. onder 
het genot van een drankje en een lekker hapje. De receptie duurt tot 
17.00 uur. 
 
Net als andere jaren zal er niet voor de drankjes hoeven te worden 
betaald, wij willen u echter wel vragen om i.v.m. het exploitatietekort 
van dit jaar een vrijwillige bijdrage te stoppen in de daarvoor bestemde 
bus, waarvoor alvast hartelijk dank. 

 
KOMT ALLEN EN BRENG EEN TOAST UIT OP ONS CLUPPIE!!!!! 
 
Janny de Boer 
 
 

Van de Redactie  

 

 
Er staan ons deze keer aardig wat pagina’s clubnieuws te wachten. Allereerst 
uiteraard het enthousiasmerende woord van onze voorzitter Hans de Jong, 
gevolgd door bestuursmededelingen over de wintersluiting, de nieuwjaars-
receptie, de gelukkig gelijk gebleven contributie en – wat je zeker nooit gedacht 
had – een nieuwe sympathieke manier om iets bij te verdienen in deze zware 
tijden. Sla dat vooral niet over, de club wordt er beter van. 
 
Uiteraard ontbreekt het verslag van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
niet en zijn er de verslagen van serieuze en vooral minder serieuze toernooien. 
Verder heeft de oproep in een vorig nummer om zelf ook eens foto’s te maken 

deze keer weerklank gevonden in een oprechte amateur (in de meest letterlijke zin van het woord). De 
schrijver dezes meende per se een bijdrage te moeten leveren met ietwat mistige foto’s. Wat dit 
betekent ziet u verderop.  
 
Ook nieuw is de bijdrage van Loek Biesbrouck, waarin zomaar een kort verhaaltje van bijvoorbeeld een 
belevenis uit vroeger tijd wordt verteld. Wij wachten af, of er meer van deze verhalen komen! Maar je 
ziet, dat het maar een paar regels schrijfwerk hoeft te kosten om een compleet onbekend tijdbeeld te 
schetsen. 
 
Meneer de Mol sluit weer af als gewoonlijk en meet het bestuur de maat. Zo te zien, schijnt hij goed 
bekend in die kringen. Maar wie bedenkt nou zo’n naam voor zo’n beest. Die moedermol moet toch van 
de dolle bevlogen zijn geweest om haar lieve kind Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol te 
noemen. Daar moet toch iets achter zitten! 
 
Veel leesplezier! 
 
Namens de redactie, 
Godfried van den Wittenboer 
 
 
PS.  
Wil je zelf ook een bijdrage leveren voor de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 
Ook zijn wij nog op zoek naar een fotograaf die foto’s wil maken van onze activiteiten, graag in het bezit van een 
elektronische fotocamera. 
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TVDZ Wintersluiting 

 
 
Het doet het bestuur groot plezier om u te kunnen meedelen, dat Wim van den Haak bereid is om voor 
Gerard Terweij de zorg voor ons Clubhuis over te nemen tijdens zijn vakantie. Het prettige gevolg hiervan is 
dat de wintersluiting dit jaar beperkt kan blijven tot één week.  
 
De parksluiting is nu dus van 24 december 2011 tot en met 1 januari 2012. Vanaf maandag 2 januari kan 
er dus weer getennist worden. 
 
Voorwaarde is uiteraard dat de weersomstandigheden dit toestaan. Voor up-to-date meldingen van 
eventuele afkeuring van de banen verwijzen wij u naar onze website: www.tvdz.nl. 
 
Janny de Boer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aanmelden voorjaarscompetitie 

 
 
HERINNERING 
  
Beste geïnteresseerden in competitietennis, 
 
Als Verenigings Competitie Leider kan ik inschrijvingen voor de KNLTB voorjaarscompetitie via TVDZ 
slechts invoeren tot en met maandag 12 december as. 
  
Graag hoor ik uiterlijk een paar dagen voor  maandag 12 december welke teams ik moet inschrijven. De 
eerste wedstrijd is in de week van maandag 2 april. En de laatste inhaalwedstrijd is maandag 11 juni. 
Voor exacte data kun jij bij het kopje KNLTB competitie kijken op onze 
website: http://www.tvdz.nl/competitiedata%202012%20voorjaarscompetitie.pdf. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Met hartelijke groet, 
Ruben Smit" 
 

http://www.tvdz.nl/
http://www.tvdz.nl/competitiedata%202012%20voorjaarscompetitie.pdf
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Mededelingen Bestuur 

 

Lidmaatschapsprijzen: 
 
Op maandag 14 november 2011 is door Algemene Ledenvergadering vastgesteld dat de prijzen van het 
lidmaatschap voor 2012 niet zullen worden verhoogd. 
 
Er zijn zeven verschillende soorten lidmaatschappen: Jaarlid volwassenen, Jeugdlid (tot 18 jaar), Daglid, 
Studentlid (18-25 jaar), Winterlid (WTS), Winterlid met KNLTB-pas (WTS+), Winterjeugdlid (WTJ). 
 
Voor nieuwe lidmaatschappen is inning van de contributie uitsluitend mogelijk door afgifte van een 
Incassomachtiging. Voor alle nieuwe leden wordt eenmalig een inschrijfgeld van € 7,50 in rekening 
gebracht. 
 
JAARLID VOLWASSENEN 
Geldig vanaf 1 januari 2012 t/m 31 december 2012.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 185,-  Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder.  
Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 22.30 
uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 
22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang. 
 
JEUGDLID (TOT 18 JAAR) 
Geldig vanaf 1 januari 2012 t/m 31 december 2012.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 105,- Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar.  
Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 19.00 
uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 
22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang. 
 
DAGLID 
Geldig vanaf 1 januari 2012 t/m 31 december 2012.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 148,- 
Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder. Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) worden 
getennist, van maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) 
van maandag t/m zondag van 09.00 tot 17.00 uur. 
 
STUDENTLID 
Geldig vanaf 1 januari 2012 t/m 31 december 2012.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 135,- 
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart of schoolpasje. Hiermee kan in 
het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 22.30 uur, en in het 
winterseizoen (1 oktober tot 1 april) op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en 
woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang. 
 
WINTERLID / WINTERLID + KNLTB-PAS 
Geldig vanaf 1 oktober 2012 t/m 31 maart 2013. 
Winterlid WTS met TVDZ-pasje - Contributie uitsluitend via incasso: € 60,-  
Winterlid WTS+ met KNLTB-pas - Contributie uitsluitend via incasso € 80,-  
Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder. Hiermee kan alleen in het winterseizoen worden getennist op 
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 
uur – zonsondergang. 
 
WINTERJEUGDLID  
Geldig vanaf 1 oktober 2012 t/m 31 maart 2013. Contributie uitsluitend via incasso: € 50,- 
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar (WTJ). Hiermee kan alleen in het winterseizoen worden getennist 
op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 
uur - zonsondergang. 
 
 
DONATEURS 
Donateurs hebben geen recht om te spelen, maar kunnen de digitale ACE krijgen na opgave van het E-
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mail adres. Vrijwillige bijdrage periodiek vanaf 5 € of hoger overmaken op de RABO rekening van TVDZ 
rekening nummer 39.36.37.964 onder vermelding van ondersteuningsbijdrage. 
 
INTRODUCÉS 
Introducés 18 jaar en ouder: € 10,- / Introducés onder de 18 jaar: € 5,- 
 
PROCEDURE INCASSO: 
De incasso vindt plaats vanaf 1 januari (jaarleden) en 1 oktober (winterleden).  U dient vanaf deze data een 
voldoende saldo op uw bankrekening aan te houden, zodat zonder problemen de verschuldigde contributie 
geïncasseerd kan worden. De incasso wordt binnen 7 dagen uitgevoerd.  
Nadat het bedrag is geïncasseerd heeft u precies 30 kalenderdagen de tijd om het bedrag door uw bank of 
girokantoor weer terug te laten storten.  
Bestaande leden die nog niet via de automatische incasso betalen, betalen € 15,-  meer dan de hierboven 
vermelde bedragen. 
 
Enkele SPELREGELS: Geen foto ingeleverd bij de ledenadministratie = Geen KNLTB-pasje! Zonder pasje 
mag er niet gespeeld worden! Er mag niet afgehangen worden met oude pasjes. Er moet altijd afgehangen 
worden, ook al zijn er weinig spelers op de baan. Het bestuur bepaalt of de banen bespeelbaar zijn of niet. 
 
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, 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. 

    0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december. 
 
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het 
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.  
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op winterlidmaatschap). 
 
LIDMAATSCHAP BEËINDIGEN: 
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie, 
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl. 
In verband met de peildatum van de KNLTB en de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste 
opzegdatum: 
- 15 december voor jaarleden 
- 15 december voor winterleden met KNLTB pas (WTS+) 
- 15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe 
contributiejaar. 
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door 
tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.  
Hans de Jong 
 
 
 
 
 
 

Actie Ledenwerving  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 november jl. werd het idee aangenomen, om elk lid dat 
een nieuw lid aanbrengt geldelijk te belonen. Het bedrag is € 10,00 voor een dag- of seniorlid en € 5,00 
voor een jeugd- , studenten-, of winterlid. 
Voorwaarde is wel, dat het iemand is die nog nooit lid geweest is van onze club en dat de betaling pas 
plaats vindt, nadat de penningmeester de contributie binnen heeft. 
Wij hopen dat deze sympathieke actie veel nieuwe leden zal opleveren. 
 
Janny de Boer 
 

mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
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Verslag Algemene Ledenvergadering 14 november 2011 

 

Beste tennismaatjes, 
 
Er moet mij toch iets van het hart. 
 
Vanzelfsprekend zijn wij als nieuw bestuur dankbaar voor het feit dat er eigenlijk binnen de club geen tot 
weinig klachten zijn over ons beleid, maar afgelopen ledenvergadering was de opkomst hierdoor wel 
teleurstellend laag. Uiteraard snappen wij ook dat het niet het leukste onderdeel van jullie bezoeken aan 
het tennispark is, maar jullie aanwezigheid had voor ons toch (in deze voor onze club financieel krappe 
tijden) een steun in de rug betekend. 

 
Verder hadden we graag van iedereen adviezen en ideeën 
aangereikt willen krijgen over hoe we het ledenaantal 
kunnen ophogen om daarmee onze club weer een 
financieel gezonde toekomst te bieden. Enfin, nu genoeg 
gemopperd!  
 
Natuurlijk waren er ook mensen die de vergadering wel 
bezochten en met deze groep enthousiastelingen werd het 
een zeer productieve vergadering. Alle commissies 
hadden in 2011 trouwens weer hun uiterste best gedaan 
om leuke toernooien te organiseren en deze waren dan 
ook zeer geslaagd. 
 

 
Ook onze technische commissie verrichtte wonderen en iedereen kan nu op de club zien dat de staat 
van de velden en het clubhuis zeer verbeterd is dankzij dit geweldige vrijwilligerswerk. Persoonlijk 
missen we Theo natuurlijk nog allemaal, maar zijn werk is door deze technische mensen zonder 
mopperen en met heel erg veel inzet overgenomen. Nogmaals vrijwilligers, zonder jullie kan de club niet 
draaien!!!! 
 
Het financiële plaatje is, als gevolg van investeringen in het clubhuis, jammer genoeg niet zo 
rooskleurig,  maar wij hopen door middel van bezuinigingen en ledenwerfacties volgend jaar echt een 
beter plaatje te kunnen presenteren.  
 
Ondanks het geringe aantal aanwezigen, lukte het deze avond toch nog om twee nieuwe vrijwilligers 
voor de Activiteitencommissie te vinden: Marijke Biesbrouck en Mylene Smits. Van harte welkom binnen 
ons vrijwilligersteam. Al met al was het een vlotte, effectieve jaarvergadering en vol goede moed gaan 
we het jaar 2012 in. 
 
Janny de Boer 
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Oliebollentoernooi 
 
 
 

Ook dit jaar organiseerde de Activiteitencommissie weer een 
Oliebollen- en Appelflappentoernooi en omdat Wim van den 
Haak niet aanwezig was wegens het vieren van zijn pensionering 
in een ver warm land, boden Frans Heinsius en Janny de Boer 
zich spontaan aan om Gerard bij te staan met de organisatie.  
 
 
Frans kreeg de leiding over het tennistechnische 
organisatorische verloop en Janny werd benoemd tot Hoofd 
Oliebol/Appelflap. Jammer was alleen dat Gerard verkeerde 
informatie gaf betreffende het aantal oliebollen dat uit één pak 
ging, met als resultaat dat Janny het record ‘oliebollen bakken’ 
heeft gebroken en ongeveer 120 oliebollen heeft geproduceerd.  
 
Dit waren er zoveel, dat de aanwezige leden ermee dreigden te 
gaan tennissen. Maar dat kon gelukkig nog net worden 
voorkomen. 
 
 
Verder was het een heel gezellige dag en werd er uiteraard op 
zeer hoog niveau getennist. Frans had de organisatie zeer strak 
in de hand en Gerard regelde - uiteraard samen met Dong - dat 
de inwendige mens niet uitdroogde. 
Kortom de dag kon worden afgesloten met een zeer tevreden 
gevoel en een uitpuilende buik vol van de oliebollen en 
appelflappen. 
 
Volgend jaar zeker weer !! 
  
Janny de Boer 
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Wilde Mix  
 
r buitenstaanders of nieuwe leden is het vaak niet helemaal duidelijk wat er bedoeld wordt met de 
"Wilde Mix"-avonden. De wilde mix-avonden zijn reuze gezellige tennisavonden, waarop je zonder een 
afspraak te maken kunt tennissen met andere TVDZ-leden.  
 
HOE WERKT HET?  
Heel simpel: Je stopt je TVDZ-lidmaatschapskaart in het planbord en de "wilde-mix-manager" schudt de 
kaarten van de aanwezige leden en deelt je in op de beschikbare banen. Op het planbord kun je zien op 
welke baan je speelt en met wie. Omdat er zowel een fotootje, als een naam op je lidmaatschapskaart 
staat, leer je op die manier de andere leden eenvoudig kennen. Zo kun je nieuwe tennispartners leren 
kennen of ontmoeten om een tennisafspraak te maken.  
Er wordt op elke baan gedubbeld door zowel dames als heren.  
 
Er wordt ca. 30 minuten gespeeld, waarna de lidmaatschapskaarten opnieuw geschud worden en 
ingedeeld. Als je een aantal rondes hebt gespeeld en je wilt even uitblazen, of je dorst wilt lessen kan 
dat ook. Je laat dat aan de "wilde-mix-manager" weten door je lidmaatschapskaart een kwartslag te 
draaien op het planbord. Hij zal je dan de volgende ronde niet indelen.  
 
Aan het eind van de avond kun je altijd nog even gezellig napraten over het wedstrijdverloop met een 
drankje erbij. Als het donker wordt, gaat de baanverlichting aan. De dinsdagavonden zijn doorgaans 
druk bezet, de vrijdagavonden worden veelal rustiger bezocht en zijn vooral bedoeld voor de leden van 
16 t/m 35 jaar. Dus wat houd je tegen om ook op vrijdagavond al je doordeweekse stress en 
beslommeringen van je af te tennissen en lekker ontspannen je weekend in te gaan? 
 
ZOMERSEIZOEN en WINTERZEIZOEN: 
Elke dinsdag- en vrijdagavond WILDE MIX van 19.00-22.30 uur! 
 
Hans de Jong 
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Tennissen in de mist 
 
 

Het komt bijna nooit voor, dat er getennist wordt in de mist. 
Maar op maandagochtend 21 november en woensdagochtend 
23 november was het zover.  
 
Omdat mist vaak sfeervolle plaatjes oplevert in de natuur, leek 
het me leuk om dat ook eens uit te proberen op de tennisbaan.  
 
Dat zou echter alleen goed werken als er ook mensen waren 
om te tennissen. Maar dat bleek geen probleem. Zestien man - 
sorry dames, dat ik jullie ook even zo aanspreek – waren 
present om hun kunsten te vertonen. Als u niemand herkent 
komt dat door de mist. 

 
 
Persoonlijk had ik de mist nog iets dikker willen zien voor de 
sfeer, maar dat lukte niet. Even nog voor de goede orde: er 
staan op deze pagina plaatjes van tennissers die in de mist 
gaan tennissen; dus geen plaatjes van tennissers die met 
tennissen de mist ingaan. 
 
Godfried van den Wittenboer 
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SMASHJE – geplande Jeugdtoernooien 2012 

 
 
Er zijn nog geen jeugdtoernooien gepland voor 2012. Dat gebeurt eind februari, begin maart volgend 
jaar. Maar dan spettert het ook echt weer los!  
 
 

SMASHJE –  Jeugdtoernooi  2 oktober 2011 

  
Vanaf 13.00 uur werd op twee oktober alweer het tweede jeugdtoernooi na de zomervakantie gespeeld. 
In de groep met de oudste leden streden zes leden om drie prijzen. En in de groep met jongere leden 
waren het er elf. 

Het weer was goed, lekker zonnig. Zelfs wat te 
warm (voor de tijd van het jaar).  
  
De jeugdcommissie is Sven Versteeg en de 
broers Tim en Steven Biervliet dankbaar dat zij 
ondanks het feit dat zij met erg warm tennisweer 
al competitiewedstrijden hadden gespeeld toch 
mee deden met het toernooi. Zij streden tevens 
om de prijzen in de A-groep. Ze eindigden 
namelijk gelijk qua wedstrijdpunten, maar niet 
qua games. 
 
In de B-groep won Chris(tiaan). Disha werd 
tweede. 
 
De jeugdtoernooien bij TVDZ worden erg 

gewaardeerd. Toch zou er nog meer gedaan kunnen worden. Daarom is versterking van de 
jeugdcommissie geen overbodige luxe. 
 
Graag wensen wij jullie een goede winter.  
  
Met sportieve groetjes, Namens de jeugdcommissie 
 
Ruben Smit 
               

      

 



 14 

 

SMASHJE –  Foto’s Haloweentoernooi 
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
 
Bijverdienen 
Heb je ook gelezen dat je vijf, of tien euro kunt bijverdienen door nieuwe leden aan te brengen? Eigenlijk 
hoef je er zelf maar weinig voor te doen, als je het goed bekijkt. Je hoeft alleen maar je enthousiasme 
voor TVDZ, dat je toch al hebt, over te dragen op al je vrienden en kennissen en ze uit te leggen dat ze 
via jou heel gemakkelijk lid kunnen worden. Stel dat er een of twee toehappen, of zelfs meer, dan kun jij 
die premie toch maar mooi in je zak steken. Rijk zul je er waarschijnlijk niet van worden, maar de 
clubkas groeit er wel van en dat scheelt je uiteindelijk weer in je contributie. Doen dus! 
 
Mist 
Weet je waarom het bij vlagen mist goed tennissen is? Je hoeft dan niet voortdurend tegen je 
tegenstanders aan te kijken. 
 
Bomen 
Tegelijkertijd met de toestemming van de gemeente om een paar bomen te kappen, moet TVDZ van 
diezelfde gemeente kappen met kappen. Ra ra!   
 
Wide Mix 
Zomer- en winterseizoen is er elke dinsdag- en vrijdagavond van 19.00-22.30 uur een WILDE MIX. 
Weet je dat je daar altijd welkom bent om mee te spelen? Probeer het eens uit! (Meer over de wilde mix 
elders in dit blad.) 
 
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. Wij doen daarom op iedereen een dringend beroep vooral 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 van de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE 
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. een 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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Zomaar een verhaal 
 

 
Fort van Sjako 
 
Mijn grootouders woonden met 13 kinderen op de hoek van de Javastraat en Benkoelenstraat. De 
Benkoelenstraat plus de Langkatstraat heette toen samen het Fort van Sjako. Waarom? Dat is me niet 
bekend. Wel waren deze twee straatjes voorzien van grote woningen met veel slaapkamers, bedoeld 
voor grote gezinnen. 
 
Oudejaarsavond 1943 was een hele gebeurtenis in de Benkoelenstraat bij mijn opa. Inmiddels waren er 
2 of 3 kinderen getrouwd, zodat er ook nog wat aanhang was. Ikzelf was het oudste kleinkind en ik 
mocht daarom die nacht blijven logeren. De groep onder leiding van opa en opoe was uitgedijd tot ca. 
16 personen en die moesten allemaal een plekje vinden om te slapen. In ieder bed lag er een aan het 
hoofdeind en aan het voeteneind lagen een of twee andere kleinere kinderen. Het was veel passen en 
metent, maar toch denk ik met veel plezier terug aan die tijd. We hadden veel lol, maar gingen wel ver 
weg liggen van de zweetvoeten van mijn oom. Tja, je ziet maar, uiteindelijk is toch alles weer goed 
gekomen. 
 
Een vriend van mij is afgelopen week naar het Javaplein getogen. Dit is nu uitermate mooi gerenoveerd 
en eigenlijk zou ik nog eens in die woning van mijn grootouders willen kijken. Misschien komt het er ooit 
nog eens van ......... 
 
Loek Biesbrouck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Zaterdag    
    

3e speeldag 10 december 2011 3e inhaaldag  17 december 2011 

4e speeldag 7 januari 2012  4e inhaaldag  14 januari 2012 

5e speeldag  21 januari 2012  5e inhaaldag  28 januari 2012 

6e speeldag  4 februari 2012  6e inhaaldag  11 februari 2012 

7e speeldag  10 maart 2012  7e inhaaldag  17 maart 2012 

 
 
 
 

 Zondag    
    

3e speeldag  11 december 2011  3e inhaaldag  18 december 2011 

4e speeldag  8 januari 2012  4e inhaaldag  15 januari 2012 

5e speeldag  22 januari 2012  5e inhaaldag  29 januari 2012 

6e speeldag  5 februari 2012  6e inhaaldag  12 februari 2012 

7e speeldag  11 maart 2012  7e inhaaldag  18 maart 2012 

 

 

 

 

 
 

KNLTB - SPEELDAGEN  WINTERCOMPETITIE  2011/2012 
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Bericht van Meneer de Mol  

 
 
 
Bericht van Meneer de Mol.....................................december 2011. 
 
Het moet me toch even van het mollen-hart: wat was die laatste jaarvergadering saai. U zult het niet 
geloven! Niet één onvertogen woord. Enfin een nieuw bestuur een nieuw geluid. Er zitten nu ene Hans, 
Janny, Gerard en Koos achter de tafel. We laten ze even de revue passeren. Hans is wat gematigder 
geworden, nu hij aan het roer staat en moppert wat minder op zijn medespelers. Hij was degene, die 
bewonderend keek naar 2 nieuwe dames-leden, ene Femke en Martha. Die deden zowaar aan de wilde 
mix mee. Hoewel....na die ene keer heeft meneer De Mol ze niet meer gezien.  
 

Dan die Janny, dat is toch een meisje apart. Ze wist ons te 
vertellen, dat ze een opa heeft gehad met een hééééle dikke buik 
en dat hij - door op zijn buik te drukken - het Wilhelmus kon blazen 
dat klonk als: “Poe poe poe poe poe poe poe enz., enz.!!” Zal me 
een feest zijn geweest. 
 
En wat te denken van die Gerard. Sinds hij in het bestuur zit, heb 
ik geen racket meer in de lucht gezien en daar had toch alleen hij 
het abonnement voor. Ten slotte Koos, de man achter de 
'moustache'. Speelt de laatste tijd weer beter en je mag zelfs een 
korte bal spelen, die hij weer weet te halen. 
 
Dan nog even een dierenverhaaltje - hoewel... de vissers waren 
mensen. Twee vissers, rustig vissend, drinken een biertje. Zegt de 

een fluisterend om de vissen niet af te schrikken: “Ik denk, dat ik ga scheiden van mijn vrouw. Ze heeft 
al bijna 2 maanden niet tegen me gesproken.” Zijn maat blijft rustig bier nippen en zegt dan: “Als ik jou 
was, zou ik daar nog maar eens goed over nadenken. Zo’n vrouw krijg je nooit meer!!!” 
 
Als afsluiting: Meneer de Mol ging voor een reisje met het vliegtuig naar Spanje. Komt er een 
bloedmooie vrouw naast hem zitten. Meneer de Mol is een en al vriendelijkheid en zegt tegen haar: “Wilt 
u misschien liever bij het raam zitten?” Zegt ze: “Nu niet hoor. Ik ben met vakantie.” 
 
Nou dat was het dan weer voor 2011 en we zullen maar zeggen: “Tot volgend  
jaar.” 
 
Doei................. 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias (T.V.D.Z.) de Mol, 
alias Meneer de Mol 
 
 
 
 
 
 

TVDZ Activiteitenkalender 2012 

 
De Activiteitenkalender voor 2012 wordt eind februari begin maart opgesteld. Zodra deze bekend  is, zal 
deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden via onze website: http://www.tvdz.nl/ 
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Tennislessen voorjaar en zomer  2012 

 
Om een tijdig inzicht te krijgen in de hoeveelheid uren die er aan tennisles besteed moet worden, wordt 
ieder die tennisles wil verzocht zich op tijd met het inschrijfformulier voor tennisles aan te melden via 
een van de drie ondergenoemde mogelijkheden. 
 
De aanmelding voor deze zomer: 
Tijdens de winter en de zomerperiode worden er op de banen van TVDZ tennislessen gegeven. De 
voorwaarden voor deelname staan op het inschrijfformulier.  
De inschrijving voor de zomerlessen is weer mogelijk vanaf 1 februari 2012.  
De procedure van 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 
vullen en op te sturen. Hierdoor wordt een totaalbeeld verkregen van alle lesnemers bij de administratie 
en bij het bestuur.  
 
Om les te krijgen dient het ‘Inschrijfformulier tennislessen ZOMER 2012’ 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. Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl  
2. Het formulier schriftelijk invullen en in de bus in de hal van het clubhuis te deponeren.  
3. Het formulier op te sturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen  
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@theaterdeomval.nl
http://www.theaterdeomval.nl/
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