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Van de Voorzitter 

 
Er is weer veel gebeurd in het laatste kwartaal van 2016….. 
 
Uiteraard hadden we de Algemene Leden Vergadering waarbij 
alle aspecten van het reilen en zeilen van de vereniging aan bod 
kwam. 
 
Onze penningmeester Gerard Roosien is afgetreden aangezien 
hij dit werk niet meer kan combineren met zijn drukke baan.  
Hij heeft gelukkig wel aangegeven deze functie ad-interim te 
willen blijven vervullen totdat er een vervanger is gevonden.  
Dus als je een bijdrage zou willen leveren aan de club in deze rol 
ben je uiteraard welkom om deze vacature te vervullen! Hetzelfde 
is het geval met onze ledenadministratie, dus meld je aan als 
vrijwilliger als je goed met een computer kan omgaan! 
 
In de afgelopen maanden ook weer een paar supergezellige 
toernooien gehad zoals het Soeptoernooi en het (verplaatste) 
Oliebollentoernooi.  

Blijkbaar is het de TVDZ-leden niet ontgaan dat onze activiteitencommissie 2 uitstekende culinaire 
toppers heeft t.w. Mylène Smits en Rita van Leeuwen!  
 
Ook de toernooicommissie bestaat uit een 2-tal toppers, t.w. Ans van Klaveren en Wim van den Haak 
hetgeen maar blijkt uit het feit dat beiden zijn onderscheiden met een zilveren speld en oorkonde 
behorende bij de Vrijwilligersonderscheiding van de gemeente Diemen. Wim had deze al 2 jaar geleden 
opgespeld gekregen, maar dit jaar was Ans aan de beurt, zie verderop in deze ACE. 
 
De andere vrijwilligers die onze club rijk is, zijn door het bestuur onlangs weer getrakteerd op een 
gezellig diner als dank voor de inzet van het afgelopen jaar, dus als je dat ook wat lijkt wordt dan 
vrijwilliger in een commissie of in het bestuur!  
 
Tevens valt te melden dat de laddercompetitie inmiddels is omgetoverd in de Clubcompetitie, waarover 
meer in deze ACE. Doe je nog niet mee? Geef je dan op bij Jan Ronday! 
 
Ook nog een leuk artikel over ons gewaardeerd lid Wim Brouer valt er te lezen in deze ACE. 
 
Maar er zijn niet alleen leuke dingen die er plaatsvinden in het TVDZ-gebeuren, want er zijn ook 
mindere leuke zaken te melden: Inbraak in het clubhuis, stormschade hek, lekkage dak, ziekenboeg e.d.  
Dit heeft helaas nogal wat extra werk voor het bestuur veroorzaakt, maar de meeste problemen zijn 
inmiddels opgelost. 

 
Maar we gaan dit jaar toch positief 
afsluiten door te melden dat er dit jaar 
geen winterstop is rond de feestdagen 
en met frisse moed weer verder gaan in 
het jaar 2017! 
 
Tevens wil ik graag van de 
gelegenheid gebruik maken te 
melden dat alle leden zijn 
uitgenodigd op de  
Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 
januari 2017 om 15:00 uur met Live-
muziek! 

 
Prettige feestdagen en gezellige jaarwisseling! 
 
Hans de Jong - voorzitter 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857  
Rabobank: NL12 RABO 0393  6379  64 – 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) 6979437 - 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)  
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl  
-Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl  
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855  
 
Activiteiten-Commissie:  
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
- Rita van Leeuwen  
- Mylène Smits  
  
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl  
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186  
- Jan Ronday 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl  
-  Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929  
-  Loek Biesbrouck  

- Evert Strubbe (foto’s) 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl  
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603  
- Wim van den Haak  
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl  
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710  
 
Kascommissie: 
- Adriane Velthuizen 
- Lonneke Regter 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder:  
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857  
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl  
Tennisleraar/Trainer:  
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl  
 
Sportraad vertegenwoordiger:  
- Hans de Jong  
 
Ereleden: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman, 
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt. 
 
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, Ton de Jonge, Gerard Kosterman †, Ed van den Broek, 
Dolly Andries, Hans de Jong, Gerard Terwey. 
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Van de Redactie  
 

Dit keer helaas geen stukje van Godfried van den Wittenboer, hij heeft onlangs 
een operatie ondergaan om een pacemaker te plaatsen. Daarnaast heeft hij 
nog een blessure opgelopen en is ook nog verkouden en moe…..  
Wij hopen dat hij zo snel mogelijk weer beter is, zodat hij de start van het jaar 
weer met plezier kan gaan meemaken! 
 
Ik ben echter net zo blij als Godfried van den Wittenboer dat we voor deze ACE 
ook weer vele vrijwillige schriftelijke bijdragen hebben ontvangen! 
 
Namens de redactiecommissie - Hans de Jong 
 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

 

U bent van harte welkom op onze  

Nieuwjaarsreceptie  
op zondag 8 januari 2016 
In het Clubhuis TVDZ  
15.00 uur – 18.00 uur, Tot dan! 
Het Bestuur 

 

 

Vakantie Tennislessen Fred Groen 

 
Vanaf vrijdag 23-12-2016 t/m zondag 8 januari 2017 zijn er geen tennislessen i.v.m. de feestdagen en 
de scholenvakanties.  
Daarna hoop ik iedereen weer gezond en wel op de tennislessen te mogen begroeten. 
 
Prettige feestdagen !!! Groet, Fred Groen (trainer TVDZ). 

 

Stormschade  

 
Door de storm van 20 november is hek bij baan 6 omgewaaid. Inmiddels heeft de gemeente Diemen het 
hek weer laten herstellen en zijn er uit voorzorg ook bij baan 6 enkele schoren aangebracht, waardoor 
het hek stormvaster zal zijn. 
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Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap 

 
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun 
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, alsmede in de 
ACE en op het aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet 
geaccepteerd.  
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:  
 
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie, 
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl 
 
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum: 
1 december voor jaarleden 
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe 
contributiejaar. 
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd. 
 
 

Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden 

 
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de 
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren: 
 
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN: 
  
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende 
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot 
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:  
 
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.  
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.  
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.  
 
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het 
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.  
 
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op 
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl. 
 

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden 

 
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- en 
studentleden. Een kleine toelichting: 
 
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:  
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het 
jaar waarin je 19 wordt). 
 
Studenten lidmaatschap:  
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 
studentenkaart.  Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn 
geworden (dus het jaar waarin je 26 wordt).  
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 
studentenkaart meegeleverd te worden.   
 
 

file:///D:/TVDZ%20ACE/TVDZ/ACE%202013/ACE%204%202013/ledenadministratie@tvdz.nl


10 

 

 



11 

 

Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

 
 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Misschien kan deze regeling helpen! 
 

 
Participatieregeling Gemeente Diemen 
 
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen: 
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks 
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten, 
muziekles etc. 
 
 

Voorwaarden 

 Het inkomen van de ouder(s) mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.  

 De ouders moeten de kosten kunnen aantonen. Het kan gaan om contributie, sportkleding etc. 

 De gemeente kan het geld ook rechtstreeks aan bijvoorbeeld een sportvereniging overmaken. 
 
Hoogte vergoeding 
De jaarlijkse vergoeding bedraagt: 
 
Kinderen van  4-11  jaar € 300,-- 
Kinderen van 12-17 jaar € 420,-- 
 
De inkomensgrenzen per maand: 
 

 

Inkomen tot 
130% van de 
bijstand  

  Alleenstaande  € 1264,54 

Alleenstaande ouder* € 1264,54 

Gehuwden € 1806,44 

(netto bedragen) 
 
Een alleenstaande ouder hoeft het kindgebonden budget van de belastingdienst niet als inkomen mee 
te tellen. 
 
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen: 
 
Voor sportverenigingen:  
op werkdagen de hele dag. Contact persoon:  
Mevrouw Manon van Rooij. Telefoon:  (020) -3144733 
 
Voor ouders:  
bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888 
 
 

 

Activiteitenkalender 2017 

     De activiteitenkalender voor 2017 zal in februari worden vastgesteld. Voorlopig is alleen een activiteit 
vastgesteld: de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2017 om 15:00 uur. Alle leden zijn welkom! 
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Algemene Leden Vergadering - 10 november 2016  

 
 
Op donderdag 10 november j.l. 
heeft natuurlijk weer onze Algemene 
Leden Vergadering (A.L.V.) plaats 
gevonden en het wordt een saai 
verhaal maar weer waren er heel 
weinig mensen aanwezig, maar 
daar hebben we niet te lang bij 
stilgestaan en wij hebben met de 
geïnteresseerden toch een 
waardevolle bijeenkomst gehad.  
 
De cijfers toonden voor het eerst 
sinds lang weer een zeer positief 
resultaat en wij konden dan ook 
genieten van een zeer trotse 
penningmeester.  
Deze gaf echter wederom aan dat 
hij eigenlijk geen tijd meer heeft om 
zijn functie te blijven doen en 
hetzelfde geldt voor onze zeer 
gewaardeerde ledenadministrateur 
Ida Nelemans, maar beiden hebben 
wij gelukkig toch nog bereid 
gevonden om hun vele 
werkzaamheden (Ad Interim) nog 
even voort te zetten, maar ik roep 
toch nogmaals de leden op om ook 
eens verantwoordelijkheid te nemen 
en je aan te melden voor een functie 
in een commissie of het bestuur. 
 
Verder konden wij de vrijwilligers 
verrassen met de belofte van een 
gezellig etentje met elkaar (een 
oude traditie uit de tijd van Winnie 
weer in ere  hersteld). Rest mij nog 
om alle TVDZ leden een zeer 
gelukkig, gezond en sportief 2017 te 
wensen. 
 
Janny de Boer 
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Soeptoernooi - 6 november 2016 

 

Op 6 november j.l. kwamen wij weer bij elkaar om een 
gezellig soeptoernooi te spelen, nou en gezellig was 
het! 

De weergoden werkten ondanks het feit dat het al dagen 
regende en stormde toch goed mee. (zie de blaadjes op 
de foto met de zwaan) 

De enige (flinke) bui viel terwijl wij aan de heerlijk soep 
zaten die door Mylène en Rita weer prima was verzorgd: 
groentesoep en Chinese tomaat. 

Er werd natuurlijk weer op zeer hoog niveau 
gepresteerd (dat bent u van ons gewend) en het was 
een zeer gezellig dag (ook dat is algemeen bekend).  

De toernooicommissie had weer de nodige verassingen 
in petto en ook de prijzen waren weer zeer exclusief.  

Derde prijs voor Gina een blik soep, tweede prijs voor 
ondergetekende (u raadt het al ook soep) en de eerste 
prijswinnaar Ingrid Jansen kreeg een volledig 
soeppakket! 

Al met al was het dus aardig in de soep gelopen. ;-) 

Janny de Boer 
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Oliebollentoernooi - 11 december 2016 
 

 
Het volgende toernooi (het oliebollentoernooi) zou gehouden 
worden op 27 november j.l. maar tot onze teleurstelling waren 
er maar drie inschrijvingen verschenen op het prachtige 
inschrijfbord (gemaakt door onze Frans) en dus verschoven wij 
het toernooi naar zondag 11 december en tot onze verbazing 
stroomden toen de aanmeldingen binnen en waren op een 
gegeven moment alle banen op ons prachtige park gevuld met 
tennissende oliebollen en appelflappen.  
 
Groot is onze dank naar de dames van de activiteiten 
commissie want zij waren al vanaf zes uur in de ochtend bezig 

met het bakken van dit oudejaarsproduct maar het resultaat 
was er dan ook naar.  
 
We hebben gesmuld! Uiteraard hebben we tussen het eten 
door ook nog getennist en de prijzen werden deze keer door 
het bestuur verdeeld: ondergetekende werd tweede en de 
eerste plaats werd behaald door onze voorzitter; Hans de 
Jong. 
 
Ook deze keer was de organisatie van toernooi door Ans en 
Wim weer prima verzorgd. Hier blijkt maar weer eens uit, dat 
zonder vrijwilligers ons cluppie niet zou kunnen bestaan.  
 
Janny de Boer 
 

 

 
Eerste prijs!     Tweede en derde prijs. 
 

 
 

De runner up:  Alice!    Het publiek vermaakt zich ook! 
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Uitreiking Vrijwilligersonderscheiding - 25 nov. 2106 

 
Op 25 november werd Ans van Klaveren door haar man 
Encio Poljanic meegenomen naar een gratis “Modeshow” in 
het gemeentehuis van Diemen. 
Aldaar kreeg iedereen een lekker kopje koffie 
ingeschonken door een gemeenteraadslid.  
Andere gemeenteraadsleden kwamen langs met lekkere 
hapjes e.d. 
Na enige tijd kwam Ans er achter dat er helemaal geen 
modeshow zou zijn… maar wat dan wel? “Een verrassing” 
werd om haar heen gezegd door man en kinderen. 
 
Even later werden de aanwezigen verzocht in de trouwzaal 
plaats te nemen en nam gemeenteraadslid Rob Verheuvel 

het woord. Rob Verheuvel gaf aan dat de gemeenteraad van Diemen het werk van de vele vrijwilligers 
een belangrijke rol speelt in het verenigingsleven in Diemen. En toen begon opeens iets te dagen bij 
Ans…. 

 
Raadslid Sylvia Raveling kwam daarna aan het woord en 
hield een gloedvol betoog die op deze pagina integraal is 
opgenomen. Ans van Klaveren werd gevraagd naar voren 
te komen en kreeg een oorkonde uitgereikt en een zilveren 
speld van de gemeente Diemen opgespeld. Ook kon een 
grote bos bloemen ook niet ontbreken. 
 
Daarna kwamen nog 7 andere vrijwilligers aan bod die ook 
een onderscheiding kregen uitgereikt. In de pauze werden 
nog 3 prachtige muziekstukken ten gehore gebracht door 3 
jongeren van de muziekschool van Diemen. 
 
 

Na dit officiële gedeelte werd de avond gezellig voortgezet met een hapje en een drankje onder genot 
van een heerlijke opzwepende Surinaamse band. Kortom - een geslaagde avond! 

 

 
 
Foto: Alle 8 vrijwilligers die een onderscheiding 
ontvingen op de foto met de burgemeester Erik Boog.  
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DE CLUB COMPETITIE 2016-2017 IS VAN START GEGAAN !! 
 
In ACE 3 heb ik al een uitgebreid verhaal geschreven over het opzetten van de Club Competitie seizoen 
2016–2017. Zowel enkel- als dubbelspelers kunnen hieraan meedoen. Op het moment van schrijven  
hebben zes dubbelteams zich opgegeven. Dat was genoeg om met de competitie van start te gaan.  
De spelregels zijn eenvoudig: een partij bestaat uit 2 gespeelde sets. Het team dat als eerste 6 games 
heeft gewonnen wint de set. De stand op de ranglijst wordt bepaald door het aantal gewonnen games. 
Dit heeft als voordeel dat als je een set dreigt te verliezen, maar je probeert dit met zo’n hoog mogelijk 
aantal gewonnen games te doen, de stand op de ranglijst hoger kan uitpakken.  
 
Met op dit moment zes teams speel je tien partijen. Je daagt vijf teams uit, maar je wordt ook weer door 
vijf  teams uitgedaagd. Net als bijvoorbeeld in de voetbalcompetitie met uit- en thuiswedstrijden. Alleen 
speel je nu alle partijen op de prachtige banen van TVDZ.  
 
Gedurende het lopende seizoen kunnen nieuwe teams zich aanmelden om mee te doen in deze leuke 
en sportieve competitie. Dit geldt ook voor enkelspelers. Slechts twee spelers hebben zich tot nu toe 
opgegeven. Bij een aantal van zes kan ook voor deze groep de competitie beginnen. 
Heb je interesse om mee te doen, geef je dan op bij Jan Ronday, e-mail jaro@telfort.nl  of bel 06-
47093129. Meer informatie over de Club Competitie, de uitslagen en stand kun je lezen op 
http://www.janronday.nl/clubcompetitie_tvdz.html. 
Ik hoop dat nog meer leden aan onze interne competitie willen meedoen. Het is leuk, spannend en je 
ontmoet misschien leden die je nog niet kent. Dat is het sociale aspect van dit initiatief.   
 
Jan Ronday 
 
 

De winnaar van de klimcompetitie 2016 aan het woord 

 
In eerste aanleg dacht ik er niet aan om mee te doen. 
Toen ik echter zag dat er leuk gespeeld werd, en ik geen vast 
tennismaatje heb, heb ik mij toch opgegeven, voor het enkelspel. Dit 
vind ikzelf toch het leukste. Het helemaal zelf doen, verliezen, maar ook 
winnen! 
Ik heb 5 partijen gespeeld tegen: 
 

1. Tineke 

2. Mylene 

3. Jan 

4. Fred 

5. Lonneke 

En alle 5 op rij gewonnen! 
 

Nu moet ik er wel bij zeggen dat het niet allemaal makkelijke potjes waren… 
Vaak heb ik dik achter gestaan in de partij en dan moest ik werkelijk her-focussen om de partij er uit te 
slepen. Jan Ronday heeft als organisator alles uit de kast gehaald want tijdens de jaarvergadering heeft 
hij er voor gezorgd dat er een bekeruitreiking (geen meloen of rookworst) plaatsvond. 
Marga heeft een grote bos bloemen voor mij meegebracht. 
En dan de geschiedenis ingaan als winnaar van dit jaar…! 
 
Ik heb veel plezier en spanning beleefd aan het geheel, en ik doe het nieuwe seizoen natuurlijk weer 
mee! 
 
Evert Strubbe 
  

De Club competitie 2016-2017 
 

mailto:jaro@telfort.nl
http://www.janronday.nl/clubcompetitie_tvdz.html
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Uitgelicht - Interview met Wim Brouer 

 
Een van de oudere actieve leden van TVDZ stond op de lijst om eens te interviewen, maar dat bleek al 
gebeurd te zijn door de Watersport Vereniging Amsterdam. Vandaar dat wij dit leuke interview onverkort 
mogen overnemen.  
 

 
 
P.S. De redactie weet wel de leeftijd van Wim Brouer, maar dat verklappen we niet. ;-) 
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Ingezonden - Tropentennis met Kerstmis  

 
De portier opende de kamerdeur voor me en droeg mijn koffer naar binnen. Ik gaf hem een fooi, trok 
mijn schoenen uit en strekte me met een diepe zucht uit op  het brede bed.  
De plafondpropeller zoemde ritmisch, zachte vlagen lucht streelden mijn verhitte wangen.   
Het was vijf uur in de middag – thuis zou het nog pas negen uur zijn. Ik had goed geslapen in het 
vliegtuig, dus geen behoefte aan een siësta, maar ik moest straks al meteen een match spelen.   
Dromerig bekeek ik mijn omgeving. Een echte tropen hotelkamer, constateerde ik tevreden: tegelvloer, 
makkelijke rotanstoelen, klamboe opgerold hangend boven mij hoofd, veel wit en een zitje buiten voor 
de terrasdeur. Daar schoot ook al een kakkerlak een hoek in. Door het grote raam kon ik, nog liggend, 
wat gescheurde bladeren van een pisangboom langzaam zien bewegen.  Zou ik opstaan om naar de 
zee te kijken? 
 
Op dat ogenblik ruiste zomaar de hemel leeg in een stortbui en zonder nadenken rende ik met kleren en 
al naar buiten zodat de regen mij al ranselend kon verkoelen. 
Op het platje naast het mijne verscheen Lajos, die me met de handen op de rug aanstaarde, even rilde 
en zijn kamer inliep met opgetrokken schouders. 
Even plotseling was de regen voorbij. De hitte groeide met de minuut weer aan en de aarde dampte 
enthousiast. Ik stroopte de natte spullen van me af, opende mijn koffer en trok een witte short aan met 
een rood mouwloos T-shirt, voor een beetje kerstsfeer. Eigenlijk is dat geen T-shirt, bedacht ik 
pietepeuterig, de top van de T ontbrak immers.  
Lajos klopte en kwam binnen. “Ik draag een M-shirt”, zei ik. Hij trok zijn wenkbrauwen op, dacht even na 
en grijnsde toen. “Prima”.  Hij pakte mijn racket op, dat ik al op tafel had gelegd. “Kom mee. Onze 
tegenspelers wachten.” 
 
Deze eerste match konden we spelen op de eigen overdekte baan van het hotel. Na het inslaan was 
mijn M-shirt door zweet al een tweede huid geworden. Als ik hard liep werkte die natheid juist 
verkoelend, dus ik rende en we wonnen de achtste game via mijn ferme mep door het midden: set 1 
was voor ons. 
Onze slanke, donkerhuidige, soepele tegenspelers waren wat onthutst, maar toch nog zeker van hun 
zaak – dus begon de tweede set met groot krachtvertoon van hun kant. Voor ons stond er nogal wat op 
het spel: we moesten tijdens ons verblijf drie matches spelen. Prijs voor de eerste match: gratis verblijf 
in het hotel. Voor de tweede match: kosteloos eten.  Derde dagprijs: Dagtrip over het eiland met diner 
op fraai uitzichtpunt. 
Dat alles gold alleen voor de eerste drie dagen dat wij daar logeerden en we moesten dus elke dag een 
wedstrijd spelen. 
 
Lajos had de advertentie de vorige maand ergens gelezen en ons onmiddellijk ingeschreven, waarna hij 
me voor een fait accompli stelde. Ik vond het een grappige format: een tenniswedstrijd tijdens de Kerst 
over drie dagen, met elke dag de kans om onze verblijfskosten  terug te verdienen. Ik controleerde 
direct de geldigheidsduur van mijn paspoort, liet mijn racket nieuw bespannen en begon verlangend aan 
het inpakken van een tropenreiskoffer.   
 
Tijdens de tweede set werden we van de baan geblazen. Puffend begonnen we aan een derde set. 
Inmiddels was het donker, terreinlampen beschenen ons fel en hielden in hun licht eindeloos veel 
insecten gevangen. 
Het was 4-5 voor de anderen en ik voelde mijn aandacht verslappen. Lajos rende achter mij langs om 
een bal terug te spelen en ik hoorde hem roepen: “gratis slapen!” 
Het maakte me goed wakker, wat de tegenstanders niet hadden verwacht en we sleepten er 7-6 uit. 
Druipend schudde ik hen de hand, waarna ik nogmaals een gekleed bad nam door uitgeput direct onder 
de douche te gaan staan. 
 
Gratis slapen beviel me best, maar daarna moest ik vroeg op om nog in de morgen- koelte een match te 
spelen. Onze tegenstanders waren nu twee Duitsers. Zij hadden hun wedstrijd gisteren verloren en dus 
geen prijs gekregen. De tweede dagprijs moest en zou voor hun zijn. Ze waren zo fanatiek en snel en, 
geef het maar toe, zoveel beter dan wij, dat wij verloren en zelf voor ons eten zouden moeten betalen. 
  
 



23 

 

De derde dag werden er zes wedstrijden simultaan gespeeld in een tennisarena met een gesloten dak 
en aircondition. Lajos en ik vroegen ons af hoe men dan die derde prijs zou toekennen en aan wie? 
 
Ook deze match verloren we. Toen iedereen klaar was en er dus zes winnaars waren,   werden we 
allemaal in een zijzaaltje onthaalt op koele drankjes en een toespraakje. 
“We hebben jullie met veel plezier hier bij ons ontvangen; dank jullie wel dat je wilden komen”, zei de 
spreker. “Als dank, en omdat we van deze dagen genoten hebben, willen we jullie allemaal de derde 
prijs geven. Morgen bieden we een rondreis aan over het eiland met een kleine bus. En we eindigen die 
dag met een gezamenlijk diner op een prachtige plek.”  
 
Iedereen droeg die dag een kleurige bloes op een witte lange broek, wat merkwaardigerwijs bijdroeg 
aan onze saamhorigheid. De gastvrijheid en het panorama maakten me bijna sprakeloos. Uit 
dankbaarheid wilde ik onze gastheren 'huggen'  maar dat werd mij fijntjes onmogelijk gemaakt. 
 
Lajos en ik hadden voor zeven dagen geboekt en gebruikten onze extra tijd om het plaatselijke eten 
grondig te determineren, foto's te nemen van de uitbundig gekleurde vogels, en in het algemeen intens 
te genieten van zon, geuren, strand, elke dag een tropenbui en lui op bed liggen kijken naar de tokkè's 
die over het plafond liepen. 
Toen deed ik mijn grote koffer weer open, legde vuile kleren onderin en mijn racket daarop, met daar 
weer op de warme jas die ik vast op Schiphol weer nodig zou hebben. 
 
Tropentennis – wat was het ver en wat was het heet en wat was het heerlijk. 
 
Reiziger 
 

 

Inbraak in TVDZ Clubhuis 

 
Tussen donderdag 6 oktober en 7 oktober is er ’s nachts ingebroken in het clubhuis van TVDZ. De 
inbreker(s) hebben zich toegang verschaft door het raam van de dameskleedkamer. Daarna is er een 
grote ravage aangericht waarbij er van alles is vernield, zoals bijv. het alarm, de binnendeuren, de kassa 
e.d. Verder is er niets gestolen (men was klaarblijkelijk alleen op zoek naar geld) en eigenlijk alleen 
maar schade aangericht. Inmiddels is de meeste schade verholpen.  
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  
 
In Memoriam - Sjef Meeuwsen 
 

Op 5 november 2016 is ons 
oud-lid Sjef Meeuwsen 
overleden.  
Vorig jaar november had hij zijn 
lidmaatschap opgezegd 
wegens problemen met zijn 
knie. Er bleek echter meer aan 
de hand te zijn dan pijn aan zijn 
knie.  
Op zaterdag 5 november jl. is 
Sjef overleden aan een 
kwaadaardige hersentumor. 
 
Hij was al een tijdje ziek en 
vond het jammer dat hij niet 
meer met de “ochtendploeg” 
kon meedoen. We zullen hem 
missen. 
 

Tennislessen 
Vanaf vrijdag 23-12-2016 t/m zondag 8 januari 2017 zijn er geen tennislessen i.v.m. de feestdagen en 
de scholenvakanties.  

 
Ziekenboeg 
Berry Swart is voorlopig even uit de running, hij heeft op 13 december een 
operatie aan zijn knie gehad. Hij doet zijn best om snel te herstellen, zodat 
zijn andere knie ook snel geopereerd kan worden. De foto van zijn nieuwe 
knie is al te bewonderen. (zie foto hiernaast) 
Godfried van den Wittenboer heeft onlangs een pacemaker gekregen, dit 
bleek echter meer impact te hebben dan was voorzien. Wij wensen ze beide 
van harte beterschap! 
 
Sponsorbrochure 2017 
In november is de nieuwe sponsorbrochure vastgesteld en in december 
gepubliceerd op de website van TVDZ. Weet je een bedrijf die TVDZ zou 

willen sponsoren, dan kan je hierin lezen op welke wijze dat kan gebeuren, en…. laat het bedrijf dan 
contact opnemen met de voorzitter van TVDZ.  

 
Altijd pasjes ophangen - ook voor tennislessen 
Er zijn enkele leden die steevast “vergeten” om hun pasje op te hangen en dan 
verbaasd zijn dat ze hierover worden aangesproken door een bestuurslid. 
Opmerkingen zoals: "Ik ben hier al jaren lid" helpen niet (wij kennen niet alle 
leden persoonlijk), op een correcte wijze je pasje ophangen helpt wel. En dat 
geldt ook voor de lessers op baan 6.  

Er blijken soms “zwartspelers” op de baan staan die geen lid zijn. 
 
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 of een 
ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar. Ons 
ledenbestand blijft dan zo schoon en up to date mogelijk.  
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten. Mail naar: 
aceredactie@tvdz.nl 
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TVDZ in het Nieuws  

 

Diemernieuws 6-10-2016 
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TVDZ in het Nieuws - vervolg 

 
Diemernieuws 13 okt 2016  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diemernieuws 10 nov 2016 
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TVDZ in het Nieuws - vervolg 

 
Diemernieuws 1 dec 2016 
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TVDZ vrijwilligers Diner 

 
 

 
 

Na enkele jaren van soberheid heeft het bestuur van TVDZ dit jaar besloten alle vrijwilligers die zich 
voor onze tennisvereniging hebben ingezet het afgelopen jaar te bedanken met een gezellig diner bij het 
Italiaans restaurant Pizzeria Margherita Tutta La Vita (met echte houtoven!) op de DiemerCampus. 
 

Dit jaarlijkse gebruik was door de economische 
crisis een aantal jaren stopgezet, maar nu weer 
in volle glorie hersteld. Ida Nelemans kreeg als 
dank voor haar inzet een grote orchidee 
overhandigd.  
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . .    
 

Denk je eindelijk wat rust te vinden in je winterslaap onder het clubhuis, is 
het nu toch een herrie boven m'n kop! Gaan ze een oliebollentoernooi 
houden! Het was gelukkig droog weer, zodat de meeste buiten waren en 
alleen een paar dames de oliebollen aan het bakken waren. Dit was o.a. 
ene Mylène die in de keuken stond te zweten.  
Ook was er wat ellende met het dak, want ene Hans, de voorzitter van de 
club en ene Gerrit of Gerard, de barbediende zaten op het dak om naar 
het water te kijken. Wat daar nu aan was, weet ik niet, want achter het 
clubhuis loopt een sloot en daar kan je ook in kijken. Een mazzel was er 
wel - er bleven wat oliebolletjes en flapjes voor Meneer de Mol over, zodat 
die ook wat te smullen had. In de pauze tussen de wedstrijden zaten een 
paar leden te kletsen over een tennisweek in Spanje. Ik kreeg niet het 
idee, dat er veel balletjes daar geslagen waren, maar wel behoorlijk 

ingenomen was, want waar kun je lekkerder wijn drinken, dan in het land van de druiven. Ene Ineke, 
had daar ondergoed en zo laten liggen en ene Janny haar ''lievelingsshirt''! Ook een vergeten 
pillendoos was weer terecht gekomen. Ene Ida en Koos  hadden de lekkerste sinaasappels gegeten. 
Hadden deze zeker bij Appie Heijn gekocht! Aan het eind van de middag bleek dat die Hans van het 
dak de 1e prijs gewonnen had. Had vast inspiratie met een bos uien opgedaan. 
Als afsluiting nog wat leuke verhaaltjes:  
Een Limburgse vrouw had zeven zonen. Ze heten allemaal Piet! Antwerpenaar:''als ge er een nodig 
hebt, hoe roept gij hem dan?'' Limburgse:''Geen probleem, dan gebruik ik zijn achternaam!'' 
Komt een man bij de dokter. Zegt de dokter: ''Lang niet gezien''. ''Klopt'' zegt de man, ''Ik ben ziek 
geweest''. 
Op de bus..... In de overvolle bus staan de mensen opeen geperst. Er stappen aan iedere halte meer 
mensen op, dan er afstappen. Leo staat er ook tussen en staat toevallig met zijn voorpartij tegen de 
achterste van een mooi meisje aangedrukt. Ze vraagt hem opeens: ''Is het dat wat ik denk, dat je tegen 
mij aanduwt? Zegt Leo: Hela, nee, dat is een rolletje Euro munten, dat in mijn broekzak zit. Ik werk bij de 
bank en heb juist mijn bonus gekregen. Zegt zij: nou,dan hedde gij de laatste 2 haltes wel een serieuze 
opslag gekregen! Zo, dit stukje zit er bijna op. Rest mij nog te vertellen, dat de club uitgebreid is met een 
aantal jeugdige leden, zoals ene Ilonka, Shelley en Yuri en......... de jeugd heeft de toekomst. Shelley  
wil in de toekomst haar neefje Colin verslaan, dus dit meisje moet veel oefenen. 
Ik stop er mee. Nou doei........................................... tot volgend jaar. 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol (Alias Meneer de Mol) 
 

Ingezonden - Zo maar een verhaaltje 

 
Jaren geleden ben ik lid geworden van de familievereniging Bies............ Waarom die puntjes? Omdat 
het 2e deel van de familienaam steeds anders geschreven werd en we allemaal van dezelfde stamvader 
afstammen. Oorzaak was vaak, dat huwelijken in kerken gesloten werden en de pastoor het niet zo 
goed verstaan had of een slokje teveel op had bij een geboorte. Om u een idee te geven, laat ik hier een 
verslag volgen van een vergadering:  
 
Voorzitter Biesbrouck opende de vergadering en besprak in het kort, wat er in de afgelopen tijd gebeurd 
was. Hij gaf daarna het woord aan het bestuurslid Biesbroek, die in discussie ging met de heer van 
Biesebroek. Deze verklaarde, dat hij laatst met het lid Biesbroeck gesproken had en die zich bij de club 
wilde voegen. Hierop interrumpeerde de heer Biesbrock, dat dit toch toegestaan is,daar we ook al lid 
Boesbroek hebben. Voorts deelde de penningmeester mede, dat wij nu onder de buitenlandse leden 
ook een lid hadden met de naam Beesbrook, kennelijk iemand, wiens voorouders in 1700 geëmigreerd 
waren naar Amerika en niet zo goed konden schrijven. Voor de rondvraag gaven zich op de heren 
Biezenbroek, Biesbroek en Biesbrock alsmede mevrouw Biesbroek-Biesbroek. Nadat iedereen zijn 
zegje gedaan had, sloot de voorzitter Biesbrouck de vergadering.  
 
Kunt u er nu uithalen, hoeveel mensen er op de vergadering aanwezig waren?????  
Onze familiegeschiedenis is nu uitgezocht tot 1509 met voorouder Biesbrouc, maar we weten, dat de 
oorsprong nog veel ouder is. Kunnen alleen de connecties nog niet aantonen.  
 
Loek Biesbrouck   
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Tennislessen 2017 

 
De inschrijving voor de tennislessen voor de jeugd en 
volwassenen is weer mogelijk!  
De tennislessen worden verzorgd door onze ervaren 
zelfstandig werkende leraar Fred Groen.  
Afspraken en betalingen van tennislessen hebben 
betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid 
en de tennisleraar. 
  
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat 
tennislessen wil een inschrijfformulier invult / instuurt.  
Ook bestaande lessers die door willen gaan, dienen 
voor iedere volgende periode een inschrijfformulier in te 
sturen.  
 

 
Aanmelden gaat via TVDZ bij voorkeur per e-mail: tennislessen@tvdz.nl - Hierdoor is er een totaal beeld 
mogelijk van alle lesnemers bij de administratie, het bestuur en de tennisleraar.  
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl  
 
Aanmelden tennislessen:  
Hiervoor dient het “Inschrijfformulier tennislessen” ingevuld te worden. Dit formulier geldt zowel voor de 
winter- als zomerlessen. Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op 
Tennislessen).  
 
Lesvoorwaarden 2016:  
- 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 de voorjaarsvakantie en zomervakantie.  
- 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 binnen zijn, zullen de indelingen worden vastgesteld en  
worden de lessers door de tennisleraar op de hoogte gesteld.  
 
De tennisleraar - Fred Groen  
Tel: (06) 55824186 - fred-groen@live.nl 
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