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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 alweer de laatste ACE van dit jaar 
en we kunnen terugkijken op een mooi (tennis)jaar met leuke activiteiten. 
Een van mijn persoonlijke hoogtepunten was dit jaar ons clubhuis schilderen 
met een hele grote groep leden en vrijwilligers! 
 
Dus toen op 3 december de 
eerste sneeuw viel, heb ik ons 
clubhuis maar eens op de foto 
gezet zodat iedereen nog 
even kan genieten van het 
resultaat! 
 

Zo zie je maar dat vele handen licht werk maken!  
Dit brengt mij meteen op het volgende onderwerp: 
 
Een goed voornemen voor 2013: 
De leden van een tennisvereniging realiseren zich vaak 
niet dat zo’n vereniging gerund wordt door vrijwilligers.  
Zo bestaat onze vereniging uit een bestuur en commissieleden die allerlei activiteiten organiseren en 
uitvoeren. Daarnaast zijn er nog ‘losse’ vrijwilligers die een steentje bijdragen door bijvoorbeeld de 
banen te vegen en andere (technische) klussen op te knappen. Zo kan iedereen die lid is van TVDZ een 
bijdrage leveren, met name in die dingen waar iemand goed in is. Echter, in de praktijk is dat lastig want 
wij kennen als bestuur- of commissielid niet elk lid en weten niet welke sterke kanten zij of hij heeft. Laat 
dit ons weten! Zo zoeken we nog versterking van het bestuur en van commissies, zodat de continuïteit 
ook op lange termijn gewaarborgd is. Ook hebben we nog enkele vrijwilligers nodig voor bijv. onderhoud 
van het tennispark / klussen / wervingsacties e.d. om het economisch tij te keren. Het kost u slechts 
enkele uren per jaar en u helpt de club kosten te besparen en daardoor het lidmaatschap goedkoop te 
houden. Dus u heeft er zelf ook financieel baat bij…. Als dat geen uitkomst is tijdens deze recessie? 
 
Een van de klussen die wij met NL.DOET op vrijdag 15 maart 2013 willen gaan aanpakken is het 
opknappen van het terras van ons clubhuis. Dit betekent het ophogen en egaliseren van de straat. Dus 
nu zijn we nog op zoek naar leden - met rubberen knieën - die tegels kunnen leggen en zand willen 
kruien. Ook gaan we de plantenbakken verzorgen. Ook willen we het Jeu de Boulebaantje opknappen, 
onkruid verwijderen, de heg knippen, achterzijde clubhuis ophogen en betegelen. Tevens willen we de 
kantine en keuken opknappen, schoonmaken e.d. Deze klussen zijn te vinden op de website van 
NL.DOET en daar kun je jezelf aanmelden om mee te helpen aan deze klussen.  
Klik op deze link: http://www.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken/  toets dan onze postcode 1111PX in, en meld 
je aan als vrijwilliger. Maar uiteraard kun je jezelf ook opgeven bij onze secretaris Janny de Boer. Wij 
hopen via NL.DOET ook dit jaar weer een financiële bijdrage te krijgen.  
Daarnaast heeft het bestuur een subsidieaanvraag gedaan bij het Meerlandenfonds en inmiddels 
hebben wij een bedrag toegezegd gekregen van € 400,-, waar wij heel erg blij mee zijn. 
 
Op donderdag 8 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats waar het wel en wee van 
onze vereniging met de leden besproken werd. Voor diegene die er niet bij waren is een impressie van 
deze vergadering in deze ACE te vinden. Een van de terugkomende items is de financiële situatie. Dit 
jaar kunnen wij er echter niet aan ontkomen om de lidmaatschapsprijzen toch enigszins te verhogen. In 
deze ACE zijn de nieuwe contributies voor het jaar 2013 opgenomen, zoals die in de Algemene 
Ledenvergadering zijn goedgekeurd. 
Wintersluiting: Voor de leden die in de winter blijven tennissen is er goed nieuws: onze wintersluiting is 
dit jaar maar erg kort! Lees dus verder in deze ACE… Ook in deze donkere tijden zijn er dus 
lichtpuntjes. En nu maar hopen dat we niet al te veel sneeuw hebben… 
Ik wens namens het bestuur alle leden van TVDZ prettige feestdagen toe en een voorspoedig tennisjaar 
2013. Wij hopen u weer te zien op de baan en op onze gebruikelijke nieuwjaarsreceptie op zondag  
6 januari 2013 om 15.00 uur in het clubhuis! 
 
Hans de Jong - Voorzitter 

http://www.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken/
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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 Biesbrouck  
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Donna Reestman  
- vacature 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6923087 

- Herman Smits – Tel (020) 6974424 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl  / technischecommissie@tvdz.nl 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Wim van den Haak 
 
Verenigingscompetitieleider (VCL):  
- Ruben Smit - Tel: (06) 49652626 
- vacature 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
 
Kas-commissie: 
- Joost Durville  
- Wim van den Haak 
- Loek Biesbrouck (reserve) 
 
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: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman, 
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt. 
 
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek, 
Dolly Andries, Hans de Jong, Gerard Terwey. 

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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Van de Redactie  
 
 

Dit is alweer het decembernummer van 2012, terwijl het jaar voor mijn 
gevoel nog nauwelijks was begonnen. Het wordt een vol nummer met 
traditiegetrouw de nodige mededelingen van het bestuur over de financiële 
staat van de vereniging, de contributie voor het volgend jaar, de dit jaar 
echt korte sluitingstijd rond de Kerst en Nieuwjaar, de Nieuwjaarsreceptie 
van zondag 6 januari en natuurlijk een kort verslag van onze 
ledenvergadering. 
 
 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de diverse, beslist gezellige, 
festiviteiten waaraan u als lid van TVDZ deel had kunnen nemen , als u dat 
al niet heeft gedaan. We hadden dan misschien ook  van uw verslag in de 

ACE kunnen genieten, want dat blijkt nu steeds weer neer te komen op het werk van een uiterst klein 
groepje, dat we daar wèl uitermate dankbaar voor zijn.  
 
Het goede voorbeeld in dezen is trouwens gegeven door Evert die een paar mooie foto’s aan de 
redactie heeft opgestuurd, waarvan we er enkele hebben geplaatst. Het waren in dit geval helaas niet 
de enige foto’s, zodat we een keuze hebben moeten maken om een zo goed mogelijk totaalbeeld te 
krijgen.  Niettemin danken we Evert hartelijk voor zijn bijdrage. Als u - maar dit terzijde - teksten inlevert, 
hebt u nauwelijks concurrentie te duchten. Ik geef u automatisch voorrang en zorg er alleen voor dat 
storende taalfouten worden verbeterd, zodat uw stukje aan leesbaarheid  toeneemt, als dat nodig is. 
 
Behalve onze vast rubrieken, hebben we dit keer ook plaats ingeruimd voor activiteiten ten behoeve van 
TVDZ die op de tennisbaan minder in het oog vallen. We bedoelen het ‘Diemer Festijn’ en  het ophogen 
van de slootkant achterkant van het gebouw.  “Achterwerk”, zou de ochtendploeg dit laatste 
waarschijnlijk noemen. Ook hier weer vrijwilligers - en dikwijls nog dezelfde ook – die zich hier 
belangeloos voor TVDZ inzetten.  
 
Herkansingen voor andere vrijwilligers zijn er genoeg, zoals onze voorzitter in zijn tekst laat zien. Ik ben 
uiteraard weer van de partij en het zou mooi zijn, als het aantal vrijwilligers zich dit jaar uitbreidt. We 
kunnen immers alleen blijven tennissen, als voldoende mensen zich blijvend inzetten voor de club. Het 
kost inderdaad wat tijd, maar de voldoening is groot.  
 
 
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 TVDZ activiteiten, graag in het bezit van een 
elektronische fotocamera. 
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Wintersluiting tennispark 
Dit jaar is de wintersluiting slechts van korte duur aangezien onze onvolprezen barbeheerder Gerard 
Terweij niet op wintersportvakantie gaat. De fervente en geharde wintertennissers hebben dit jaar dus 
een mazzeltje!  
Het tennispark is gesloten van 24 december 2012 tot en met 2 januari 2013. 
 
 
Openingstijden bar 
Met ingang van 1 oktober 2012 zijn de openingstijden van de bar gewijzigd. Om de beheerder in de 
gelegenheid te stellen zijn inkopen te doen is de kantine op werkdagen (indien nodig) gesloten van 
14.00 uur tot 17.00 uur. 
 
 
De openingstijden van het tennispark in het winterseizoen 
Op onze website was een storende fout geslopen bij de openingstijden/dagen in de maanden november 
t/m maart, waarvoor onze excuses. In deze maanden geldt voor de vrijdagavond dat de banen gesloten 
zijn na zonsondergang. 
 
De juiste openingstijden zijn:  
Openingstijden november / december / januari / februari / maart: 
Maandag t/m donderdag: 09.30 uur - 22.30 uur ('s avonds verlicht) 
Vrijdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang 
 
 
Afhangen verplicht voor alle personen 
Voor alle leden geldt dat zij moeten afhangen als ze gaan spelen op de tennisbaan. 
Dat geldt dus óók voor leden die tennislessen volgen op baan 6. 
 
 
Procedure / opzegtermijn lidmaatschap TVDZ 
Ondanks dat het bestuur frequent de procedure publiceert in de ACE alsook op de website TVDZ.NL, 
herhalen we de juiste procedure en de opzegtermijnen nogmaals:  
 
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:  

- 1 december voor jaarleden  
- 1 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. 

 
 
Opmerkingen of Klachten?  
Heeft u opmerkingen, klachten over TVDZ (suggesties mag natuurlijk ook!), dan kunt u die uitsluitend 
melden aan de voorzitter of secretaris van TVDZ.  
Bij voorkeur per e-mail aan: voorzitter@tvdz.nl - of - secretaris@tvdz.nl 

 
 

 
 

Mededelingen Bestuur 

mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
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We hebben de Algemene ledenvergadering weer achter ons.  
De cijfers zijn, zoals verwacht, niet rooskleurig en nodigen niet uit tot tevredenheid. Hiervoor 
zijn diverse oorzaken. De inkomsten zijn weliswaar bijna gelijk gebleven t.o.v. 2011, maar de 
teruggang in ledental heeft zich verder voortgezet. Het aantal betalende seniorleden is 
gedaald van 191 naar 179. Ook zien we helaas weer een daling van het aantal jeugdleden, dat 
van 60 naar 50 gaat. Het aantal winterleden is wel met ruim 30 gestegen, maar dit heeft niet 
kunnen voorkomen dat de contributie-inkomsten met ca. € 1.000,00 zijn gedaald. Doordat de 
sponsorbijdragen echter hoger zijn uitgevallen en er flink wat donaties zijn gedaan is de 
schade aan de inkomstenzijde beperkt gebleven. 
 
Verder heeft het bestuur het laatste jaar flink de hand op de knip gehouden. Slechts de hoog 
nodige uitgaven zijn gepleegd. Voor het clubhuis is bijvoorbeeld veel verf gekocht, maar wel 
onder gebruikmaking van een subsidie van het Oranjefonds. Zoals vorig jaar reeds gemeld zijn 
de kosten voor de huur van het sportpark flink gestegen en daar komt voorlopig geen einde 
aan. Ook de kosten voor het onderhoud van het sportpark zijn gestegen. In het volgende jaar 
zullen we deze kosten eens goed onder de loep moeten nemen. 
Al met al zijn we daardoor toch uitgekomen op een flink verlies en de verwachtingen voor 
volgend jaar zijn vooralsnog niet beter. Helaas zijn de oorzaken van dien aard dat het bestuur 
hier op korte termijn niets aan kan veranderen. 
 
Het bestuur heeft daarom een voorstel tot contributieverhoging moeten voorleggen aan de 
leden, waarin de prijzen met 6 à 7% zijn verhoogd. Dit is bittere noodzaak, omdat de kosten 
steeds verder stijgen en ook de b.t.w. op 1 oktober jl. met 2% omhoog is gegaan, wat weer zijn 
weerslag heeft op de uitgavenzijde. De Algemene Ledenvergadering is akkoord gegaan met 
dit voorstel en de voor 2013 aangepaste bedragen staan verderop in deze Ace en op de 
website van TVDZ. 
 
Om de uitgaven te verlagen heeft het bestuur eveneens het voorstel geopperd om het 
lidmaatschap bij de KNLTB niet meer te continueren. TVDZ betaalt op jaarbasis € 4.500,00 
aan de KNLTB Via de ecotaks vloeit er ca. € 1.000,00 terug naar de vereniging en per saldo 
kost het lidmaatschap van de KNLTB ons dus € 3.500,00. Het bestuur begrijpt dat dit gevolgen 
heeft voor de leden die competitie spelen en voor diegenen die toernooien willen spelen bij 
andere verenigingen en daarvoor een KNLTB pasje nodig hebben.   
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is een alternatief plan ter tafel gekomen, om een 
separate vereniging op te richten voor diegenen die lid willen blijven van de KNLTB Die 
mogelijkheid zal door het bestuur verder worden onderzocht. In afwachting van de resultaten 
van dit onderzoek, heeft de Algemene Ledenvergadering besloten het komende jaar gewoon 
lid te blijven van de KNLTB Het bestuur zal de leden in de komende maanden op de hoogte 
houden van de diverse ontwikkelingen. 
 
Wij zijn niet de enige vereniging die het in deze tijd moeilijk heeft of nog zal krijgen. 
Vanwege de benodigde bezuinigingen zullen veel mensen prioriteiten gaan stellen in hun 
uitgavenpatroon. Hiervan zullen onder andere sportclubs de dupe zullen worden. TVDZ zal 
ook de klappen krijgen door de crisis. Met moed, beleid en trouw moeten we met zijn allen 
deze tijd zien door te komen. Laten we in ieder geval het plezier in tennissen de voorkeur 
geven boven niets doen bij de kachel, of koekeloeren van achter de geraniums. 
 
Gerard Roosien 
Penningmeester 

Van de Penningmeester 
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De ledenadministratie en het bestuur heten alle nieuwe leden van harte welkom.  We hopen dat jullie bij 
ons veel tennisplezier gaan beleven en dat jullie je bij onze vereniging thuis zullen gaan voelen. 
 
Pasfoto’s! 
Let bij het aanmelden op het volgende: 
De KNLTB accepteert alleen officiële pasfoto’s, helaas.  Ze zijn nodig voor de bondskaartjes. 
 
Adreswijziging! 
Een verzoek aan alle leden: als uw e-mailadres is gewijzigd, wilt u dit dan doorgeven! 
Alleen zo kunt u blijvend worden geïnformeerd over alle ‘ins en outs’ van de vereniging, ook de leuke 
activiteiten die worden georganiseerd.  
 
Ik probeer het bestand dan zo goed mogelijk bij te houden. 
 
Bij voorbaat mijn dank. 
 
Ida Nelemans 
 
 
 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

 

U bent van harte welkom op onze  

Nieuwjaarsreceptie  
op zondag 6 januari 2013 
In het Clubhuis TVDZ  
15.00 uur – 17.00 uur, Tot dan! 
Het Bestuur 

 
 
 
 

  

Van de Ledenadministratie 
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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 Incasso machtiging. Voor alle nieuwe leden wordt eenmalig een inschrijfgeld van € 7,50 in 
rekening gebracht. 
 
JAARLID VOLWASSENEN 
Geldig vanaf 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 196,- 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 2013 t/m 31 december 2013.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 112,-  
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 2013 t/m 31 december 2013.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 158,- 
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 2013 t/m 31 december 2013.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 144,- 
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 2013 t/m 31 maart 2014. 
Winterlid WTS met TVDZ-pasje - Contributie uitsluitend via incasso: € 65,-  
Winterlid WTS+ met KNLTB-pas - Contributie uitsluitend via incasso € 86,-  
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. 
 
  

LIDMAATSCHAP/PRIJZEN 
 

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 
Incasso machtiging. Voor alle nieuwe leden wordt eenmalig een inschrijfgeld van € 7,50 in rekening 
gebracht. 
 
JAARLID VOLWASSENEN 
Geldig vanaf 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 196,- 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 2013 t/m 31 december 2013.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 112,-  
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 2013 t/m 31 december 2013.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 158,- 
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 2013 t/m 31 december 2013.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 144,- 
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 2013 t/m 31 maart 2014. 
Winterlid WTS met TVDZ-pasje - Contributie uitsluitend via incasso: € 65,-  
Winterlid WTS+ met KNLTB-pas - Contributie uitsluitend via incasso € 86,-  
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. 
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Gelukkig waren er dit jaar meer leden op komen dagen als vorig jaar, maar dat kwam vooral 

omdat de agenda er spannend uitzag met o.a. het lidmaatschap van de KNLTB. Het clubhuis zat dan 
ook redelijk vol.  

  

Na de gebruikelijke Opening van de voorzitter en verslagen 
van de commissies kwam het financiële verhaal van Gerard 

Roosien en daar werd de stemming niet vrolijk van. Net als 
dit jaar stevenen we ook in de begroting van 2013 af op 

een behoorlijk verlies, terwijl het ledental maar niet wil 
groeien.  

 

Uiteraard doen wij als bestuur ons uiterste best om nieuwe 
leden en sponsors te winnen, maar ook nu weer luidt de 

boodschap, dat we hard op zoek zijn naar nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers, die ons hierbij willen steunen. 

 

Gelukkig meldde Wim van den Haak zich spontaan om de plek van Frans Heinsius in te nemen, die zijn 
functie als lid van de toernooicommissie helaas moest neerleggen, maar verder was de oogst aan 

vrijwilligers betrekkelijk mager. 
  

Toen het lidmaatschap van de KNLTB ter sprake kwam werd het ineens levendiger en rumoeriger in de 

zaal, maar dat is meestal een teken dat het onderwerp iedereen ter harte gaat. Uiteindelijk werd na veel 
wikken en wegen voor een tussenoplossing gekozen. Het bestuur kreeg de opdracht om uit te gaan 

zoeken of het mogelijk is om een separate vereniging op te richten voor enkel competitie- en toernooi-
spelers en die lid te laten worden van de KNLTB. TVDZ zou dan zijn lidmaatschap van de KNLTB kunnen 

opzeggen en daarmee kosten kunnen besparen. Om dit te onderzoeken blijven we dus nog zeker één 
jaar lid van de KNLTB. Ondertussen komt het bestuur zo spoedig mogelijk op deze kwestie terug. 

Middels een enquête wil het allereerst onderzoeken om hoeveel leden het gaat. 

  
Goed nieuws was er ook! Het voltallige bestuur heeft besloten om nog twee jaar 

door te gaan. Bovenstaand verhaal lezend, begrijpen jullie uiteraard dat ons nog een 
schone taak wacht, waar wij met enthousiasme en veel energie in zullen duiken. 

  

Janny de Boer 
  

 
 

Algemene Ledenvergadering donderdag 8 november 2012 
201220122012 
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Ook dit jaar hebben wij weer geprobeerd om door het 
huren van een kraampje tijdens het Diemer Festijn reclame 
te maken voor onze prachtige tennisclub en zo nieuwe 
leden te winnen. Ditmaal werden wij (Hans de Jong en 
ikzelf) mentaal ondersteund door de Loek Biesbrouck die 
met uitgekiende bombastische gebaren en geluiden de 
aandacht van voorbijgangers wist te trekken. Je kon wel 
zien dat hij in de verkoop een ‘oude rot’ in het vak was, 
want het lukte hem telkens weer om - ondanks het feit dat 
er veel minder publiek liep dan andere jaren - in gesprek te 
komen met potentieel nieuwe leden. 
  
Dit jaar stonden we door de Kamerverkiezingen tussen de 

stalletjes van  verschillende politieke partijen en dus niet tussen de kraampjes met gezellig spulletjes. Dit 
zorgde er mede voor, dat er niet zoveel passanten waren. Bovendien stonden we in verband met de 
verbouwing van het winkelcentrum niet voor het stadhuis, maar een beetje weggedrukt in een hoekje. 
 
Ondanks onze pogingen, al met al niet zo'n succesvolle editie van het Diemer Festijn. Maar we houden 
goede moed en staan er volgend jaar gewoon weer !! Nogmaals hartelijk dank aan Loek, want aan hem 
heeft het zeker niet gelegen. 
  
Janny de Boer 
  
 

TVDZ - Werk in uitvoering 
 
Werk in uitvoering? 
Sommigen van u hebben wellicht een berg zand zien liggen op 
het terras. Deze berg zand was door bemiddeling van het zeer 
gewaardeerde lid Toon Colijn aangeleverd. 
Oplettende leden of bezoekers zullen ook gemerkt hebben dat 
die berg zand opeens verdwenen was.  
Maar waarschijnlijk niemand zal hebben gedacht: “Waar was 
dat nu voor nodig? Want er was toch nergens een verandering 
te merken op het tennispark…. 
 
Welnu, deze berg zand is gebruikt door ondergetekende om de 
slootkant achter het clubhuis op te hogen, aangezien die in de 
loop der jaren verzakt is en de fundering van het clubhuis bloot 
kwam liggen. 
Dat deel van ons sportpark ligt nu niet bepaald in het zicht, 
vandaar dat ik hier maar even een foto plaats van de slootzijde 
van ons clubhuis. 
Zoals u kunt zien is nog niet de gehele slootzijde opgehoogd. 
Dat zal volgend jaar gaan plaatsvinden, waarschijnlijk 
tegelijkertijd met het ophogen van het terras. 
Ook zullen de tegels weer teruggeplaatst moeten worden.  
TVDZ zoekt voor deze klussen nog een paar vrijwilligers om 
deze klus te klaren.  
 
Heb je in het voorjaar een beetje tijd om hiermee mee te 
helpen? Laat het weten aan onze voorzitter voorzitter@tvdz.nl 
of secretaris: secretaris@tvdz.nl 
 
Hans de Jong 
 

 

Diemer Festijn 

mailto:voorzitter@tvdz.nl
mailto:secretaris@tvdz.nl
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Een beetje zenuwachtig en nerveus deed ik ‘s morgens de wisselbeker in mijn tennistas. 
Wij zouden naar Strandvliet gaan om in het Toernooi der toernooien de beker in bezit te houden. 

Het weer zat mee, maar de spanning op de baan was voelbaar. 

 
Voor de lunch stonden wij nog voor, maar daarna werd het knudde. 
Ene Hans zei, dat dit kwam doordat hij lood in zijn schoenen had 
gekregen. Dat kon kloppen, want hij tuinde met open ogen in de 
overheerlijke val van Strandvliet en at veel te veel van de bijzonder 
smakelijke saté met rijst en groenten: het geheime wapen van 
Strandvliet. Ik zag hem zelfs nog twee bekers soep eten: niet zomaar 
lood in z’n schoenen, maar een heerlijke blok beton in zijn maag.  
 

Wij hebben met z’n allen keihard gevochten, maar helaas hebben we de wisselbeker op Strandvliet 

moeten achterlaten. De einduitslag werd 192 punten voor Strandvliet en 132 punten voor TVDZ. 
 

Na afloop kregen wij trouwens ook nog heerlijke loempia's en 
gehaktcroutons, of iets dergelijks. 

 
Al met al een leuke culinaire tennisdag en nog gratis ook!.  
 
Toch hebben we moeten zeuren om wat mensen bij elkaar te krijgen. Met 
veel moeite hebben 17 spelers zich ingeschreven. Moeten wij zo door-
gaan of stoppen. Geef jullie mening, want voor ons gaat de lol er zo af! 
 
A.C.A.F. 
Frans  
 
( Frans is bij de redactie net zo bekend als bij u. ACAF staat bij de 
redactie voor: American Counseling Association Foundation. Wij wisten 
niet dat Frans daar zo’n nauwe verbinding mee had.)   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Uitwisselingstoernooi   Strandvliet  / TVDZ   2 - 9 - 2012    
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 Als afsluiting van het tennisseizoen stond op zondag 10 november weer het beroemde Oliebollen-
toernooi op het programma. Probleempje was nog even om op een 
dusdanig vroeg tijdstip alle benodigde ingrediënten voor zulke 
overheerlijke bollen te bemachtigen. Maar Marijke Biesbrouck 
bracht uitkomst. Zij kwam gelukkig een aantal vroege pakken 
oliebollenmix op het spoor.  
  
Samen met het andere lid van de activiteitencommissie, Mylene 
Smits,  en de voor deze gelegenheid ingehuurde echtgenoot van 
Mylene, Herman, begonnen zij al vroeg aan de 
verzorging van het culinaire gedeelte van de dag. 
 

 
Het nieuwe lid van de toernooicommissie, Wim van den Haak, toog samen met Ans aan 
het werk om ook de indeling van dit toernooi weer een succes te maken. 

 
Vanaf het middaguur werden we getrakteerd op heerlijke 
oliebollen, een uurtje later gevolgd door de allerheerlijkste 
appelflappen. Ook de weergoden waren ons trouwens 
goedgezind. Ondanks dat het wel wat koud was, mochten we in het geheel 
niet mopperen. 
 
Al met al was het een heel geslaagd toernooi! Vooral natuurlijk vanwege 
die heerlijke traktatie, waarvoor onze hartelijk dank. 
  
Janny de Boer 
 
  

Het Oliebollentoernooi 
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BBQ toernooi - 23 september 2012 

  
 
Het barbecue toernooi was dit jaar weer één groot feest!  
 
Zoals bekend verondersteld is dit toernooi altijd druk bezocht, 
niet alleen voor het gezellige mix-dubbel-toernooi, maar vooral 
voor de after-party: de borrel, de BBQ, de salades en en niet te 
vergeten: live muziek! 
 
De activiteitencommissie bestaande uit Milene Smits, Marijke 
Biesbrouck, Gerard Terweij dit keer aangevuld met Ineke 
Blinkhof en Wim van der Haak hadden alles goed voorbereid, 
zoals de salades en andere hapjes.  
 
Onze penningmeester Gerard Roosien had bij onze sponsor 
slagerij Piepenbrock uit Diemen Zuid het aller-heerlijkste vlees 
geregeld en een geweldige BBQ (of eigenlijk een grote 
bakplaat). 
 
Terwijl het vlees door de voorzitter himself werd voorbereid, 
zorgde onze “huiszanger” Cor (van het Zwanenkoor) voor de 
muzikale omlijsting.  

 
De ten gehore gebrachte (volks)liederen werden uiteraard door iedereen uit volle borst meegezongen! 

 

  
 

Toen het sein op veilig werd gezet, kon iedereen 
aanvallen op een heerlijk portie gemarineerde 
kipsaté, kippenpoot, worstje of hamburger en 
diverse bijzonder smakelijke huisgemaakte salades 
en sausen. 
 
Het hoeft verder geen betoog dat het feest nog 
doorging tot in de late uurtjes. 
 
Namens de activiteitencommissie, 
Hans de Jong 
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Competitie-inschrijving 

Promotieverzoek 
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Alle informatie die nodig is om ploegen namens de vereniging in te schrijven, de inschrijfmogelijkheden, 
het aanvragen van promotie en dispensatie worden vanaf eind september naar de VCL en TVDZ 
verstuurd.  
Onderstaand kunt u alvast de data in 2013 raadplegen. 

 
Ruben Smit - VCL 
 
 

 
 
Het is september 1944 en om ongeveer 2 uur 's nachts wordt er bij ons op de deur gebonsd. 
''Aufmachen" wordt er geschreeuwd. Als mijn vader de deur open doet, stormmen een aantal Duitsers 
naar binnen van de Grüne Polizei. Het huis wordt onderste boven gehaald en ik sta bibberend naast 
mijn bed, als het matras er afgerukt wordt. Ze kijken of er geen wapens onder liggen. 
 
Mijn vader werd gearresteerd en via een paar gevangenissen, gevolgd door Kamp Amersfoort, op 
transport gesteld naar een kamp in Oostenrijk. 
Uit dit kamp is hij gevlucht door met twee andere gevangenen op een langzaam rijdende trein te 
springen, waarna  hij vanuit Oostenrijk, via Zwitserland, Franrijk en België naar huis heeft gelopen. 
 
Dit verhaal heb ik ca. 2 jaar geleden op internet gezet bij KRO´s Oorlogsverhalen. Wie schetst echter 
mijn verbazing een telefoontje te ontvangen van iemand, die ook in Kamp Amersfoort gezeten had en 
samen met mijn vader in de trein naar Oostenrijk had gezeten. Het was de heer Luyckx uit Castricum en 
hij is nu 90 jaar oud. Wel doof, maar goed bij de tijd. Ik  ging bij hem op bezoek en mijn mond viel open 
van verbazing bij alle verhalen, die hij nog wist van mijn vader. 
 
Later hebben we samen ook Kamp Amersfoort bezocht. Wat ben ik hem dankbaar voor al die 
informatie. Mijn vader heeft amper iets verteld over zijn ervaringen. 
 

Loek Biesbrouck 
  

KNLTB - Voorjaarscompetitie  2013 Noordwest 

Ingezonden         Zomaar een verhaal - 5 
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Direct na afloop van de KNLTB voorjaarscompetitie start in het district IJmond de KNLTB 
Zomer Veteranen Competitie. 
 
Een gezellige dubbelcompetitie voor dames 45+ en heren 50+, waarin gespeeld wordt in 
de onderdelen heren en gemengd. 
 
Wilt u wat meer weten over deze competitie? Lees dan snel verder! 
 

• gespeeld wordt op vrijdagavond of zaterdag (ochtend/middag/avond) 
• de ontvangende vereniging bepaalt op welke dag gespeeld wordt 
• de ontvangende vereniging bepaalt hoe laat gestart wordt 
• ALLE speeldagen/tijden zijn uiterlijk 8 dagen vóór de start van de competitie 
  bekend 
 
• HEREN: 4 herendubbels, met minimaal 4 heren 
• GEMENGD: 1 damesdubbel, 1 herendubbel, 2 gemengd dubbels, met minimaal 2 
  dames en 2 heren 
 
• er wordt gespeeld in klassen en in poules van (in principe) 8 teams 
• er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets – als derde set wordt een tiebreak t/m 7 
  punten gespeeld 
• alleen voor spelers/speelsters met dubbelspeelsterkte 5, 6, 7, 8 en 9 
• leeftijd dames 45+, leeftijd heren 50+ 
• leeftijdsdispensatie (max. 5 jaar te jong) toegestaan voor 1 speler per team per 
  speeldag 
• 2 banen per thuisspelend team beschikbaar, ook tijdens een (open) toernooi 
 
• toernooiverplichtingen gaan vóór het spelen van de Zomer Veteranen Competitie, 
 daar bij het invullen van de beschikbaarheid voor het open toernooi reeds 
 rekening kon worden gehouden met de competitiedata 
• formeer teams van meer dan 4 personen of zorg voor voldoende invallers, zodat u 
  eventuele vakanties/blessures kunt opvangen 
• in 2013 start deze competitie 14/15 juni 

 
Bent u enthousiast? 
 
 
Voor verdere informatie en inschrijving kunt u terecht bij de Verenigings Competitie 
Leider van uw vereniging. Inschrijven van 1 april t/m 1 mei 2013. 
 
 
 

 
  

KNLTB Zomer Veteranen Competitie (45+/50+) - 2013 
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Smashje - Haloweentoernooi 14 oktober 2012 
 
Onder de bezielende leiding van jeugdcommissielid 
Donna Reestman en trainer Fred Groen was er ook dit 
jaar weer een gezellig haloweentoernooi georganiseerd.  
 
De opkomst was ondanks de slechte weers-
voorspellingen best groot. Het bleef gelukkig droog, die 
paar spettertjes mochten de pret niet drukken. 
Het indelen van de partijen was nog even een 
probleempje, omdat niet alle jeugdleden op tijd aanwezig 
waren en daardoor de indeling weer aangepast moest 
worden. Maar dit werd snel opgelost door Donna. 
 
Het werd weer een spannend toernooi waar om elk punt 

werd geknokt.  
Ook de ouders wisten zich wel te vermaken op het terras om de jeugd aan te moedigen.  
 
  

 
  
 
Helaas kon de fotograaf en schrijver van dit stukje niet het gehele toernooi aanwezig zijn, zodat de foto’s 
van de winnaars helaas ontbreken.  
 
Namens de jeugdcommissie,  
Hans de Jong 
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 TVDZ in het nieuws 
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Ziekenboeg Frans Heinsius 
Met grote schrik kregen we te horen dat Frans Heinsius was opgenomen in het ziekenhuis in verband 
met hartklachten. Na een spannende periode van - wel opereren of niet opereren / second opinion - 
kreeg Frans te horen dat hij gedotterd kon worden, hetgeen inmiddels is gebeurd. Sinds enkele weken 
is Frans gelukkig weer helemaal de oude en staat weer vrolijk op de tennisbaan. Alleen missen zijn 
kamergenoten in het ziekenhuis nu wel zijn grapjes als Clown Fransie…. 
 
 
Ziekenboeg Niels Honcoop 
Onze ex-penningmeester Niels Honcoop heeft een tijdje geleden zijn rechterknie verdraaid en nu blijkt 
dat het herstel (zelfs na maanden) maar niet wil vlotten. Wellicht ligt er zelfs een meniscusoperatie in het 
verschiet... Wij misten hem al enige tijd op de baan. Het leek hem beter zijn lidmaatschap bij TVDZ 
(tijdelijk) op te zeggen. Het is voor Niels - als echte TVDZ-er - toch een raar gevoel om dat na circa 20 
jaar te doen, maar helaas kan hij nu even niet anders. Maar hij vertrouwde ons toe: “Zeker is dat als het 
weer gaat, ik mij weer bij TVDZ zal melden om een balletje te slaan. Hoewel ik hoop dat er dan een 
ledenstop is!”  ;-) 
 
 
Bladeren 
Op een zondag toen de eerste herfstbladeren op de banen lagen,  maakten de zondagspelers de eerste 
twee banen bladvrij. Daarna kwamen twee nog jonge spelers, die - toen ze dat zagen - ook netjes eerst 
hun baan schoon maakten voordat ze gingen spelen. Mooi zo!  
 
 
Nogmaals bladeren 
Op gravel is  banen vegen altijd verplicht, bij ons niet. Maar als er bladeren, of takjes op de baan liggen, 
dan is het heel aardig als je de baan van te voren of erna schoon maakt. De ‘vaste’ vrijwillige 
schoonmakers (leden van deze club, zoals jullie zelf) zijn je daar dankbaar voor. Het is wel even iets 
meer werk dan een gravelbaan, maar daarna ‘blinkt het ook gelijk ne spiegel’ zouden ze in België 
zeggen. 
 
 
Bladeren 3 
Wist u dat er leden hebben bedankt voor het lidmaatschap, omdat er bladeren op de baan lagen? Die 
kwamen slechts om te profiteren van het werk dat andere leden van TVDZ voor hen opknapten. Mensen 
die: ‘Some dogs are more dog than other dogs’  bewust of onbewust aanhangen, zijn niet onze favoriete 
leden. De ware teamgeest van TVDZ is: gezamenlijk de boel opruimen en daarna met plezier samen 
tennissen! 
 
 
Toiletpapier 
Dat TVDZ op de kleintjes let, bleek uit het feit dat het toiletpapier op de toiletten van TVDZ steeds 
dunner werd, namelijk slechts 2-laags. Enkele, vooral vrouwelijke, leden klaagden hierover.  
Sinds de contributieverhoging is goedgekeurd door de onlangs gehouden Algemene Leden 
Vergadering, heeft TVDZ besloten nu weer het luxe 3-laags toiletpapier op de toiletten te hangen. 
 
 
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 het bestuur, commissies, hetzij bij incidentele onderhoudswerkzaamheden in het tennispark. 
Wij hebben op dit moment vacatures voor:  
 
Bestuur, toernooicommissie, jeugdcommissie en zijn op zoek naar een nieuwe vereniging competitie 
Leider (VCL). Heb je interesse om mee te doen, laat het even weten aan onze secretaris Janny de Boer. 
 

  

Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  
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Voorkom blessures 
Vanaf november presenteert VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) de vernieuwde website 
www.voorkomblessures.nl. Ook voor tennissers is er weer volop informatie te vinden die we graag bij 
jullie onder de aandacht brengen. De link is: tennis.voorkomblessures.nl 
Ook is er een Facebookpagina "voorkomblessures" gestart: Like ook meteen deze facebook-pagina:  
http://www.facebook.com/voorkomblessures 

 
Gratis tennisblad FortyLove 
Met vier verschillende Grand Slam-winnaars bij de mannen en drie bij de vrouwen was 2012 een 
tennisjaar om in te lijsten. Spannend en onvoorspelbaar. Het gratis tennisblad FORTY LOVE blikt terug 
op de opvallendste gebeurtenissen met prachtige columns. Lees alles over de zwarte muze van 
Rubens, de koning der dieren van de tennissport, de priemende vinger van Federers pr-dame en het 
geheim van Sharapova. Ook de toernooizeges van Kiki Bertens en Robin Haase komen nog eens onder 
de aandacht. Ga direct naar de gratis zesde editie in 2012 van FORTY LOVE of kijk op de website 
www.fortylove.nl.  
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 

 

 
   
 
 
 
 
Mijn naam is Roderik Bratianu en ben 28 jaar. Ik sta al op de tennisbaan sinds mijn 6e en heb bij het 
Nederlandse juniorentennis op de hoogste niveaus gespeeld met finaleplaatsen bij K2 toernooien en 
selectie voor het Nederlands team onder 16 jaar (1999) als hoogtepunten. Helaas heb ik op mijn 19e 
mijn carrière beëindigd wegens een knieblessure. Toen ben ik vrijwel direct begonnen met lesgeven en 
doe dat met veel plezier aan leeftijden en niveaus. Inmiddels ben ik in het bezit van zowel het 
tennisleraar A-diploma als het tennistrainer B-diploma en sta ik ingeschreven om de tenniscoach C-
opleiding te starten. Hiernaast ben ik begonnen aan een traject wat me uiteindelijk NLP Master coach 
maakt. De eerste cursus hiertoe heb ik in de herfst van 2012 afgerond, de NLP practitioner. 
  
Afgelopen jaar is er veel gebeurd in mijn trainerscarrière. Nadat ik eerst als sparrend tennistrainer kon 
bijdragen aan de ontwikkeling van Nederlands talent Elke Tiel, werk ik sinds eind maart van 2012 als 
hoofdcoach met deze gedreven speelster. Zij maakt momenteel de stap van het juniorentennis naar het 
professionele seniorencircuit. Dit betekent dat zij zich vooral richt op internationale tennistoernooien om 
punten te vergaren voor de wereldranglijst bij de dames. Een van de hoogtepunten van haar (en mijn) 
carrière  is het behalen van haar eerste WTA punt. Dit brengt haar fictief naar de 1600e plek van de 
wereld. Fictief omdat de dames pas een wereldranglijst notering krijgen als er drie punten verdiend zijn, 
dan sta je rond de 1200e plek van de wereld. Een ander hoogtepunt van afgelopen zomer is het 
behalen van het Nederlands Kampioenschap onder 18 jaar. Het is de kroon op haar harde werken van 
de afgelopen 10 jaar en een enorme stimulans om onze samenwerking voort te zetten.  
 
Mocht je meer over haar te weten willen komen dan kun je haar volgen via haar website www.elketiel.nl 
 
Naast mijn werkzaamheden met Elke Tiel verzorg ik de competitietraining voor de hoogste 
competitieteams van tennisvereniging ALTC DDV en LTC Festina en heb ik enorm veel plezier om met 
recreatieve tennissers van TVDZ te werken.  
 
Mochten jullie meer van mij willen weten of wil je een serie lessen krijgen dan kun je mij bereiken via 
ro.bratianu@gmail.com of bellen op 06-42527372.  
 
Sportieve groeten en hopelijk zien we elkaar op de baan! 
 
Roderik Bratianu  

Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….(vervolg) 

 

Profiel Roderik Bratianu 

https://www.upcmail.net/do/mail/message/www.voorkomblessures.nl
https://www.upcmail.net/do/redirect?url=http%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fvoorkomblessures&hmac=09402cca1c1521ad7ceaf409b589bf3f
http://app.budgetmailer.com/link.aspx?value=3By06RaiDrNILNhjKIVWhsMryjKNl%2bPwdUU%2fgqD8cy%2fpt7uhPdNTz3jMUQEGv6CjIYaLwCinPfczneGiHUxrdg%3d%3d
http://app.budgetmailer.com/link.aspx?value=3By06RaiDrNILNhjKIVWhhm7%2fln7F2qXt0EpecZ09v4zKwkDE9e%2fdNu%2fnkEvFlSvHd%2fgcXu4O117VXeW3sjyJA%3d%3d
mailto:aceredactie@tvdz.nl
http://www.elketiel.nl/
mailto:ro.bratianu@gmail.com
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Bericht van Meneer de Mol  . . . . . . . .   december 2012   
 

 
 
Het was me weer wat. Denk ik een rustige avond boven mijn 
hoofd te hebben, gaan ze vergaderen! Ik moet zeggen, dat 
het aardiger was, dan een paar jaar geleden, want er werd 
volgens mij voor een iedere aanwezige geklapt! Zoveel 
leden waren er. Ik hoorde zelfs ‘een gigantische menigte van 
24 personen’ fluisteren - en dat voor een cluppie met ruim 
300 leden. Ook de ouders van kinderen schitterden door 
afwezigheid.  
 
Enfin het ging er dan ook we gemoedelijk aan toe. Zelfs 
vroeg er iemand uit de zaal of ene Koos twee jongeheren 
had. Waar dat nou op sloeg? En dan was er nog ene Janny, 
die een culinair hoogtepunt had. Ik dacht nog, die gaat aan 
een ijsje van Gerard likken. 
 

Kort hierna werd het oliebollentoernooi gehouden. Hierover moest Meneer de Mol toch filosoferen. Het 
heette vroeger namelijk: ‘Janny van Diemen’s Oliebollen-toernooi’. Moest het nu ‘M&M Oliebollen-
toernooi’ gaan heten? Die M&M staat dan natuurlijk voor Marijke en Milène.  
 
Maar Meneer de Mol vindt toch, dat het naar de uitvinder moet blijven heten, dus ‘Janny van Diemen’s 
Oliebollentoernooi’, want eigenlijk was de meester-bollenbakker ene Herman(!) en Meneer de Mol was 
persoonlijk getuige van zijn kookkunst. Wat waren zijn bollen lekker! En zijn flappen smolten op de 
mollentong. 
 
Na afloop van het toernooi werden er prijzen uitgereikt, want dit keer kregen de winnaars wel een prijs. 
Maar zie wat er gebeurt! Ook ene Loek werd naar voren geroepen en kreeg alsnog een prijs voor het 
vorige toernooi, nadat de  'poedels' hun prijzen hadden gekregen. Het was een verlichte klok, waar hij 
wel in zijn schik mee leek te zijn. Echter het licht deed het niet. Het zal dus wel een spaarlamp zijn 
geweest, want die zijn zuinig met licht! 
 
Tja, het najaar is soms wel eens guur en dat deed mij aan het volgende verhaaltje denken. Een 
werknemer komt voor de zoveelste keer te laat op zijn werk. Zijn bazin is woedend en zegt: “Als je nu 
nog één keer te laat komt, al is het maar één minuut, dan trek ik onmiddellijk een kwartier af.“  Waarop 
de knul zegt: “O.k., als je maar geen koude handen hebt.” Waar dat nou weer op sloeg? 
 
Dan ga ik dit stukkie maar weer besluiten met iets over de dieren, waartoe ik als molletje ook behoor.  
 
Een TVDZ-vrouw heeft in haar leven slechts vier dieren nodig: 

1 een jaguar in de garage 
2 een nerts in haar kast 
3 een hengst in haar bed en 
4 een ezel om alles te betalen. 

 
 
Nou dat was het weer.  Doei.........................................tot de volgende keer. 
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol. 
 Alias Meneer de Mol 
 
 
 
  



34 

 

 
 

Tennislessen 

  
De inschrijving voor de tennislessen is weer mogelijk! 
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat 
tennislessen wil volgen een inschrijfformulier 
invult/instuurt.  
Ook lesnemers die door willen gaan met lessen, 
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” 
ingevuld te worden. Dit formulier is te downloaden via: 
http://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html 
 

Lesvoorwaarden 2012-2013 
Het seizoen loopt vanaf 1 oktober tot en met 31 maart 2013.  
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.  

- Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.  

- Er worden geen lessen gegeven in deschoolvakanties. 
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan.  
- 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 inhalen of vergoeding van de gemiste les.  
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet 
ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. tot maximaal 6 lessen;  

- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet;  
 
Lesgeld:  
 
- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 
lessen);  
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 
lessen);  
- privéles (twee personen, € 306 per persoon voor 18 
lessen);  
- privéles (één persoon, € 34 per les).  
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 
lessen leeftijd t/m 12 jaar)  
 
 
 

Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden:  
 
1e - Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl  
2e - Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.  
3e - Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen  
 
Als de inschrijvingen eind september binnen zijn, zullen z.s.m. de indelingen worden vastgesteld en  
worden de lessers door de leraren op de hoogte gesteld.  
 
De tennisleraren 

 
 
 
 
 
  

http://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html
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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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