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Van de voorzitter 

 

 
De periode van de feestdagen komt er weer aan en we kijken terug op 
het laatste kwartaal van 2018. We hebben een Taarttoernooi gehad, 
Ahmet Baklava avondtoernooi en het jaarlijkse Oliebollentoernooi. In de 
ACE wordt hiervan verslag gedaan. 
 
Inmiddels is ook de Algemene Leden Vergadering gehouden op 9 
november. De opkomst was helaas niet zo heel erg groot, slechts 8 
leden waren present. Deze vergadering was voor het voltallige bestuur 
dus nogal deprimerend. Te melden valt dat de financiële situatie gezond 
is en dat in 2019 de contributie niet zal worden verhoogd.  
 
Janny de Boer, Koos van Raalte en ondergetekende stelden zich 
wederom verkiesbaar voor het bestuur, doch niet echt meer van harte. 
Deze 3 mensen doen dit reeds 8 jaar en het wordt tijd voor nieuw bloed 
in het bestuur, met nieuwe ideeën en initiatieven. Dus wederom een 
oproep om je aan te melden voor een bestuursfunctie! 
 

De bouw van de nieuwe school “de Kersenboom” is inmiddels afgerond en de laatste werkzaamheden 
rond de tennisvelden zijn 
nagenoeg klaar. Het 
onkruid is weggehaald, het 
hek bij baan 6 heeft nieuwe 
schoren gekregen (die 
waren verdwenen tijdens 
de bouw), het hek is 
rechtgezet en er is nieuwe 
beplanting aangebracht.  
De banen hebben ook 
weer groot onderhoud 
gehad en zijn weer lekker 
schoon. Het tennispark ziet 
er dus weer tip-top uit!  

 
 

We gaan dit jaar positief afsluiten door te melden dat er dit jaar geen winterstop is 
rond de feestdagen (alleen de beide kerstdagen zijn we dicht) en we gaan met 
frisse moed weer verder naar het jaar 2019! 
 
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2018: Tevens wil ik graag van de 
gelegenheid gebruik maken te melden dat alle leden zijn uitgenodigd op de  
Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 2018 om 15:00 uur. 
 
Ik wens u allen prettige feestdagen en alvast een voorspoedig 2019! 
 
Hans de Jong – Voorzitter 
 
 

N.B.  Een vriendelijk verzoek van de penningmeester: Zorgt u voor voldoende saldo op uw 
bankrekening zodat eind januari 2019 de automatische incasso voor de jaarlijkse contributie kan 
worden geïnd? Alvast bij voorbaat dank! 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Sportlaan 7, 1111 AC Diemen – Tel: 020-6001857 

Algemeen e-mailadres: publicrelation@tvdz.nl 
 
Bestuur 
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie)  Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester-ad-interim) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377  
- Jan Ronday (promotie, sponsoring en PR) Tel: 06-47093129 
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl 
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Janny de Boer -  Tel: (020) 6979437  
 
Activiteiten-Commissie 
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424 
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710 
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
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 - Tel: (020) 6982199 
- Evert Strubbe (fotograaf) 
- Jan Ronday 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl en technischecommissie@tvdz.nl 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Wim van den Haak 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl:: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
Kas-commissie 
- Wim van den Haak 
- Tineke van der Kroon 
- Joost Durville (reserve) 
 
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  
  fred3groen@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 
- Ans van Klaveren 
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Van de Redactie 
 
 

Het BBQ-toernooi is nauwelijks achter de rug, of daar staan het 
taartentoernooi en het oliebollentoernooi al weer in het verschiet. Als je de 
foto’s ziet van die toernooien, dan druipt het water je al in de mond. Zit ik nog 
wel bij de goede club? Ben ik ondanks goede bedoelingen om te tennissen 
toch in een vereniging van veelvraten beland? Het begint er aardig op te lijken! 
Daar valt niet meer tegenop te tennissen: je wordt dikker op de baan! Een 
groot nadeel van deze taarten, cakes, appelflappen, oliebollen, baklava ’s en 
wat die meer zij is, dat ze gebakken zijn door lieve aardige clubgenoten, dus 
laten staan, kun je ze ‘sowieso’ al niet; je moet ze op zijn minst hebben 
geproefd, Maar daar zit juist het venijn, want het grootste nadeel is, dat ze 
allemaal nog heel lekker zijn ook. Je moet er wel van smullen, iets anders kun 
je niet. De Vereniging van Obesitaspatiënten zou zich in haar graf van 

ongenoegen omdraaien, als ze dat kon. 
 
U hebt inmiddels wel begrepen, hoop ik, dat u straks verslagen van belangrijke TVDZ-toernooien 
voorgeschoteld krijgt. Maar dat is niet het enige dat u in deze ACE zult aantreffen. Er bevindt zich een 
heuse romanschrijver onder onze leden. Lees voor een opwekkend stuk om haar boek te lezen het 
stukje van Hans de Jong over deze roman van Thea Droog. Behalve dit alles leest u ook dat de Club 
Competitie weer van start gaat en komt u verder foto’s uit de oude doos tegen om het blad hier en 
daar te verluchtigen. Ik had de stiekeme hoop, dat ik mooie actiefoto’s zou kunnen plaatsen. Ik kwam 
echter bedrogen uit. Als de foto’s één ding duidelijk maken, dan was dit dat het bij TVDZ eerder om 
gezelligheid draaide, dan om fraai geslagen ballen. 
 
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 
Godfried van den Wittenboer 
 
P.s. Wilt u ook iets kwijt in de ACE? Mail naar:  aceredactie@tvdz.nl 
 
 
  

Uit de oude doos 

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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Mededelingen bestuur - Nieuwjaarsreceptie 

 

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN 
 

 

U bent van harte welkom op onze
  
Nieuwjaarsreceptie  
op zondag 6 januari 2019 
In het Clubhuis TVDZ  
15.00 uur – 18.00 uur, Tot dan! 
 
Het Bestuur 

 
 
Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?  
Misschien kan deze regeling helpen! 

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

Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen: 
Bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888 
 
 
 

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds  
 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsport- en cultuurfonds! 
Jeugdsport- en cultuurfonds - Niet voor mensen in de bijstand 
 
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds 
 Voor vragen kunt u  dagelijks contact opnemen met  de helpdesk van het 
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.  
 
U kunt ook mailen naar 
noord-holland@jeugdsportfonds.nl .  
en op de website is de nodige informatie te vinden: 
www.jeugdsportfonds.nl   

mailto:noord-holland@jeugdsportfonds.nl
http://www.jeugdsportfonds.nl/
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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, 
Sportlaan 7, 1111 PX te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl 
 
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum: 
1 december voor jaarleden 
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe 
contributiejaar. 
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd. 
 
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl  
 
 

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
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TVDZ Taarttoernooi - 7 oktober 2018 
 
Karin en Marga hadden een heerlijke taart en tulband voor de deelnemers 
gebakken en Milène had nog twee taarten meegenomen, die de spelers 
gebruikten als extra energie ter verhoging van het tennisspel en eigen glorie.  
De ballen leken beter en met meer vaart geslagen te worden.  
Door Frans' Heinsius mooie uitnodigingsbord deden er wel 24 mensen mee 
aan het tournooi!  
Ondanks dat Ans en Ecio in Griekenland alvast de zon hadden opgezocht, had 
Ans er toch voor gezorgd, dat ook wij van de zon konden genieten op de baan 
en het terras. Het kon niet beter en dat in oktober. Wat wil je nog meer? Nou 
dat is vlug gezegd: “Leuke wedstrijden spelen en als het eventjes kan ook nog 
winnen”.  
Nou dat kon, vooral als de ander zijn punten weggaf. Bij geen enkele partij 

werd er dan ook fifty-fifty gespeeld. Het was dus winnen of verliezen. 
 

 
 

Na drie fantastische 
rondes - de wedstrijd-
leider had geen klachten 
ontvangen - kon hij de 
eindstand gaan 
berekenen.  
 
De aardigste spelster 
was Tineke, want zij gaf 
de meeste games weg.  
Daarvoor kreeg ze de 
uitdeelprijs, want ze was 

toch al in die stemming: Waterijsjes uitdelen.  
 
Twee spelers hadden 3 keer gewonnen: Elly en Emilio.  
Emilio had de meeste games gescoord, had dus de eerste prijs. Aangezien Ans niet aanwezig was,  
kreeg hij de zoenen als prijs in een doos, zowel witte als bruine.  
 
De taarten gingen tot aan de laatste kruimel op. Ze werden door Gerard beoordeeld en dat is wel aan 
hem toevertrouwd. Na zijn smakelijke keuring kwam de taart van Karin als eerste uit het bakblik en 
kroop de tulband van Marga als bijna eerste uit de vorm. Ze kregen beiden een doosje chocolade als 
dank voor hun baksels. Milène had ook nog voor taarten gezorgd, zodat niemand kon zeggen:  
"Er was niks bij voor mij." Gerard werd verrast met de plakkende schoteltjes en vorkjes.  
 
Frans (bord), Milène (taarten), Gerard(beoordelen en afwas), Marga (tulband), Karin (taart), Evert 
(foto's),  
Ans (zon regelen) en Wim (wedstrijdleiding) worden hartelijk bedankt voor hun inzet, zodat dit tournooi 
in de annalen bij de betere kan worden bijgeschreven.  
 
Wim van den Haak 
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TVDZ Taarttoernooi - vervolg 

 
De mooiste taarten! De tulband van Marga en de chocoladetaart van Karin! 
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TVDZ Oliebollentoernooi – 25 november 2018 

 
Op 25 november organiseerde TVDZ het jaarlijks 
terugkerend Oliebollentoernooi.  
Ondanks het sombere en koude weer kon er toch leuk op 4 
banen worden gespeeld.  
Tussen de partijen door kon er genoten worden van 
heerlijke oliebollen en appelflappen, die door de 
activiteitencommissie werden gebakken, t.w. Gerard, 
Milene en Rita, waarvoor hartelijk dank!  

 

 
 

  

 
 

 
Foto’s: Godfried van den Wittenboer / Evert Strubbe 
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Op 31 oktober hebben deelnemers van de interne Club Competitie het seizoen 2017-2018 afgesloten 
met een gezellige avond. Een leuk idee van Marga. We begonnen met koffie met heerlijke door Marga en 

Karin gebakken taarten. Na een partijtje gespeeld te hebben werd de prijsuitreiking gedaan. Marga en Karin 
van team 2 waren dit seizoen de beste en kregen een prachtige beker uitgereikt. Zij waren daar duidelijk 
heel blij mee. Ik kreeg van Tineke, Marga en Karin een leuk cadeautje voor mijn inspanningen om de 
competitie draaiende te houden en alle uitslagen iedere keer direct te verwerken voor de stand op de 
ranglijst. Heel aardig. 
 
Ik heb regelmatig in de ACE geschreven over onze interne Club Competite. Lees die verhalen maar en zie 
hoe leuk het is om hieraan mee te doen. Je leert op die manier andere leden van de vereniging kennen en 
het is gewoon leuk en om tegen verschillende mensen te spelen.  
 
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. Het loopt van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019. In 
deze competitie speel je als dubbel-team. Je kunt gedurende het lopende seizoen instappen. Als je zin hebt 
om ook mee te spelen stuur mij dan een e-mail, jaro@telfort.nl. Ook als je meer wilt weten over de Club 
Competitie. 
 
Jan Ronday 

 

 
Foto: Evert Strubbe  

Slotavond TVDZ club competitie en start van een nieuw seizoen 

mailto:jaro@telfort.nl
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Wat hebben Lajos en Reiziger gedaan, in die van zon zinderende dagen deze zomer? 
In juli waren we in Wimbledon. 
Graag zou ik vermelden dat we tot het hoofdtoernooi waren toegelaten, maar als ik eerlijk ben moet ik 
toegeven dat die eer ons niet te beurt viel. 
Toch waren we vereerd omdat we waren gevraagd om sparring partners te zijn voor wie dat maar 
wenste. 
Hebben we nu een internationale reputatie?? 
We werden er  wat nerveus van.  Stel dat niemand ons genoeg zou vertrouwen? Stel dat we de verre 
reis hadden gemaakt (en betaald) en hippe witte kleding hadden meegesjouwd, waarna zou blijken 
dat we achteraf niets te doen kregen op het bijna niet te vinden tennisveldje van Wimbledon, dat we 
kregen toegewezen? 
 
Het viel mee en tegen. We kregen genoeg werk als sparrings, maar alleen met “also playing”s, de 
spelers die niemand nog kende, die voor het eerst meededen en op de spelerslijsten een nummer 
boven 80 hadden. Ook waren er de hoopvollen: spelers die niet ingedeeld waren maar die als 
mogelijke invallers ook bij ons mochten trainen. 
 
En wie kwam daar onze baan op? Was het heus Boris Becker? Ja, heus! Met een vriendin die hij 
voorstelde als Louela. Ze speelde zoals haar naam klonk: een beetje traag maar elegant. En Boris 
sprong nog steeds af en toe volkomen horizontaal naar de bal en plofte dan met zijn hele lengte plat 
neer op het gras. Hoeveel blauw plekken zou die man zo elke keer oplopen? Maar omdat die sprong 
een prachtig gezicht was, moesten we elke keer grinniken en misten dan natuurlijk de bal die hij toch 
maar terug gespeeld had. 
Wat we ook iedere keer misten was zijn opslag. Ik stond dan gespannen te wachten, vijf meter achter 
de achterlijn, zorgvuldig positie kiezend, turend naar die beroemde voorbereiding van hem – dan naar 
die zwiep: ik wist dat hij een bal had geraakt, maar waar was die bal toch? Als ik me dan omdraaide 
raapte een ballenmeisje juist die gele bal op en liep ik weer wat verloren naar de andere kant van de 
baan. En het verging Lajos  niet anders. Hoewel . . . 
Ik had het bijna gemist: De Return van Lajos! Knalhard vloog de gele pijl van hem naar Louela en 
knalhard kwam die weer terug, nu naar mij. En ook mijn arm bleek krachtig genoeg om mee te doen.  
We hadden een rally van tien klappen, waarna Boris niet oplette: punt voor ons! 
 
Dat bleek voor BB het sein om op te houden. Hij kwam naar het net om ons de hand te schudden en 
zei lachend: “Dat was een prachtig slot, mensen! Misschien kan ik morgen nog eens komen!” 
Maar de overige tien dagen van ons verblijf kwamen er alleen mogelijke invallers voor het 
hoofdtoernooi, die dan wel verzuchtten: wat slaan jullie hard.  
Tja, als je ook gewend bent met Boris te sparren . . .  
 
Reiziger. 

 

 
 
 
 
Zoals u zult weten, worden er door de sponsors van onze vereniging bedragen betaald voor 
bijvoorbeeld. reclameuitingen op ons terrein. Toen ik laatst bij een der sponsors binnen liep om een 
aankoop te doen, vermeldde ik, dat ik eigenlijk niet veel eerder in zijn winkel was geweest, maar er nu 
wel kwam door de reclame bij TVDZ. Door dit te vermelden bij de winkelier, kwam er een glimlach op 
zijn gezicht en hij zei verheugd te zijn met deze extra klandizie. 
 
Ik wil alle leden dus oproepen om dit eveneens bij onze sponsors aan te geven. Dat versterkt de band! 
 
Loek Biesbrouck 
 

  

Ingezonden - Wit in Wimbledon. 
 

Meld je bij de sponsors 



20 

 

 

TVDZ Literair – Thea Droog 

 
 
Het komt niet vaak voor dat een TVDZ-lid een boek schrijft, maar als dat dan 
gebeurt, is het ook écht iets bijzonders.  
En dat terwijl Thea Droog de tachtig jaar al ruim is gepasseerd en nog steeds 
als een actief tennister op de TVDZ banen staat!  
 
Op 24 oktober 2018 werd het boek van Thea Droog getiteld – “Totdat ik mijn 
lichaam vaarwel zeg” – ten doop gehouden. 
  
Het is niet haar eerste boek, want van haar hand verscheen eerder de roman 
“Een Makassaarse dochter” (Servo 1997).  
 

Ook schreef ze onder het pseudoniem “Reiziger” enkele verhalen die in de ACE zijn gepubliceerd. 
Tijdens de boekpresentatie vertelde Thea dat zij al meer dan zes boeken had geschreven, maar dat er 
bijna even zoveel in de prullemand waren verdwenen. Heel jammer, want nu weten we niet wat we 
gemist hebben… 
 
“Totdat ik mijn lichaam vaarwel zeg” is een roman die zich afspeelt tussen 1950 en het heden rondom 
het leven van Eleonora Bonnema, een slimme juriste, die in haar 20

e
 levensjaar een tijdlijn uitstippelt 

met daarop diverse ijkpunten tot haar 80
e
 jaar en verder. Op haar 22

e
 jaar heeft ze gepland Mr. Right 

tegen te komen en op haar 24
e
 jaar te trouwen, op haar 40

e
 leren bergbeklimmen etc.  

 
 

 
Het een en ander ontwikkelt zich echter wat anders 
dan gepland….. 
  
Ze probeert haar saaie huwelijksleven te ontvluchten 
en vertrekt naar het buitenland. Een buitenechtelijk 
kind en het gemis van haar biologische vader, maakt 
dat haar leven intens geleefd wordt.  
 
De onverwachte zaken aan het eind van haar leven 
leveren een wrang verhaal op dat boeit tot het einde.  
Meer wil ik eigenlijk niet verklappen…. 
 
Het is een makkelijk leesbare roman, geschreven in 
een vlotte (ik-vorm) stijl die je verleid om het boek in 
één keer uit te lezen.  
Ik kan een ieder het boek van harte aanbevelen.  
 
Hans de Jong 
 
 
 

 
Prijs € 24,90 – ISBN 978905781512 – 188 pagina’s 
 
Uitgeverij Servo  
A. Van Ansenlaan 16  
9451GR  Rolde 
Tel: 0592-371418 
E-mail: uitgeverijservo@planet.nl 
www.uitgeverijservo.nl 
  

mailto:uitgeverijservo@planet.nl
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TVDZ in het nieuws 
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In het Nieuws: Tennisbond KNLTB gehackt 

 
Misschien maar goed dat TVDZ geen lid meer is van de KNLTB…… 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
Creatief met tennisballen 
 

 
 

 
Handige tips - Life Hacks wasdroger 

 
Ooit van Life Hacks gehoord?  
 
Dat zijn tips, een soort 
handigheidjes, die dingen 
gemakkelijker maken.  
Een soort van ‘grootmoeders 
wijsheden’ zeg maar. Niet dat er in 
grootmoeders tijd al een wasdroger 
was, maar vooruit….  
 
Gelukkig zijn op internet ook allerlei 
life hacks te vinden waarmee je 
meer uit je wasdroger kan halen 
dan alleen droge was.  
 
Zoals altijd bij huis-tuin-en-keuken 
middeltjes: je moet het maar net 
weten!  
 

 
De eerste en misschien wel een van de beste wasdroger life hacks: voeg een paar (schone!) 
tennisballen bij je was voor je hem in de droger doet. De tennisballen zorgen ervoor dat de was in de 
droger niet in elkaar blijft zitten als een prop.  
Gevolg: het drogen van je was kost nog maar de helft van de tijd!  
Bovendien is je was meer in beweging en daardoor een stuk minder stug. 
 
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.  
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing 
of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze 
benieuwd naar.  
 

Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
 
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
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Meneer de Mol:  
 

Geloof het of niet, maar ene Frans en Rita eten af en toe in een 
bejaardentehuis. Dat is lachen geblazen, als ze de 
gehaktballetjes in de soep tellen. Het lijkt wel of die Rita er altijd 
eentje meer dan Frans krijgt. Frans tennist alweer 's morgens op 
een koude baan en dan zit Meneer de Mol onder het clubhuis zo 
te bibberen, dat zijn snorharen het Wilhelmus spelen. Er is dan 
weinig te eten, daar de meeste leden het laten afweten en dan is 
die Gerard niet zo gul met de nootjes als op de dinsdagavond, 
doordat er dan meer geconsumeerd wordt. Enfin Meneer de Mol 
had een reserve voorraad vet opgebouwd, door stiekem mee te 
kanen van de oliebollen en appelflappen, die bij een zogenaamd 
toernooi genuttigd werden. 
Natuurlijk zat ene Ed weer in de prijzen en ene Ineke moet 
tegenwoordig wachten op het busje en dan zingen de andere 
leden ''busje komt zo'' (3x). 

Dan is Meneer de Mol te weten gekomen, dat er een feestzaal naar hem genoemd is, n.l. ''De Weezen 
Sael van Stadsherberg de Mol, adres Molslaan 104 in Delft. Hoe bestaat het. Als er leden zijn, die 
daar eens Middeleeuws willen gaan eten, dan kunt u bellen 015-2121343.  

Nou en tot slot dan maar weer een paar kreten: Twee ATVD-ers zijn aan de wandel en zien in de verte 
een bananenschil liggen. Zegt de een tegen de ander: ''Oei, dat gaat weer pijn doen!''  
Weten de tennissers van de club waarom vrouwen in Limburg geen tuinslang gebruiken? Ze denken, 
dat die giftig is! 
Komt een Brabander bij de dokter. Zegt de dokter: ''Lang niet gezien''. ''Klopt'' zegt de man ''Ik ben 
ziek geweest!''. 
Nou beste tennissers en tennissters tot de volgende keer maar weer. Mocht iemand in de 
Kerstperiode naar de kantine komen, laat dan wat lekkers voor Meneer de Mol achter. 
Fijne feestdagen! 

 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol - alias Meneer de Mol 
 

Zomaar een verhaaltje – nr. 27 

 
Veel mensen, die ik van de tennisclub ken, weten, dat ik vele jaren de judosport beoefend heb en 
bepaalde handelingen zitten er dan zo in geslepen, dat je reageert zonder erbij na te denken. Ooit wel 
eens je hand op een hete kachel gelegd? Dan weet je, dat je die heel snel terugtrekt vóórdat je erbij 
denkt: ''oei, dat is heet, laat ik mijn hand, die aan het verbranden is, eraf halen''. 
 
Zoiets is mij enkele malen overkomen. De 1e keer - ik was werkzaam bij het Purperhoedenveem - 
stond ik op mijn tenen tegen een kastenwand te reiken om een ordner te pakken, toen iemand mij een 
por in mijn zij gaf. In een flits van een seconde draaide ik mij om en gaf die persoon een voetveeg, 
zodat hij languit in het kantoor lag. Het bleek de directeur te zijn, die mij na dit incident in zijn kantoor 
riep en zijn excuses aanbood. De voetveeg was zijn eigen schuld geweest - vond ik toen zeer fideel. 
 
Bij de 2e keer werkte ik op het Singel en in dat grachtenpand was een binnenplaats - soort pijpenla - 
en ik stond naar beneden te kijken met de lage vensterbank tegen mijn knieën. Een lolbroek porde in 
mijn rug, zodat mijn hart in mijn keel vloog. Zo een gevoel. Enfin, ik draaide onder zijn arm door en 
knalde zijn arm omhoog. Helaas zijn schouder was voor 3 weken ontwricht en hij vertelde later, dat hij 
zoiets NOOIT meer zou doen! 
 
Zo zie je maar, dat het judo ook in het gewone leven van pas kan komen… 
 
Loek Biesbrouck 
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De inschrijving voor tennislessen van de jeugd en 
voor volwassenen is weer geopend!  
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.  

 
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 2019:  
- 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 2 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.  
 
 
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 - fred3groen@gmail.com 
 
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de tennisleraar. Opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap 
uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl  
  

Tennislessen 2019 - Fred Groen 

mailto:tennislessen@tvdz.nl
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Datum Dag Evenement Tijd Organ. 

          

JANUARI          

6 jan zondag Nieuwjaarsreceptie  15.00 BESTUUR 
 

    

     Zodra de nieuwe activiteitenkalender 2019 is vastgesteld, zal deze op onze website worden gepubliceerd. 
 

     

Foto’s van oude bekenden   
 

    

 

     
 

Activiteiten kalender TVDZ 2019 


