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Van de Voorzitter  
 

Als je terugkijkt op 2020, dan kun je stellen dat het voor iedereen in 
Nederland en ook voor de leden van TVDZ een bijzonder jaar was 
met de Corona / Covid-19 toestanden. Ook voor de bestuursleden 
van TVDZ was het een jaar met vallen en opstaan…  
Alles was anders: vanaf het voorjaar hadden we te dealen met 
lockdowns, steeds wijzigende overheidsvoorschriften die niet 
bepaald uitblonken door duidelijkheid, leden die mopperden dat ze 
dan weer wél mochten tennissen en dan weer niét, of dan weer 
alléén enkelspel mochten spelen. 
Kantine gesloten, kantine weer open, dan weer gesloten, idem dito 
met de kleedkamers en douches. BOA’s die controleren en niet 
helemaal op de hoogte zijn van de voorschriften, en vervolgens 
weer wél…. De TVDZ Website, Facebook en het 
mededelingenbord steeds wéér aanpassen aan de zich 
veranderende voorschriften. Toernooien organiseren en vervolgens 
weer afblazen. 
  

Een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitstellen totdat de kantine weer open kan en we weer met 
groepen mogen samenkomen. En ‘last-but-not-least’ dit jaar afsluiten met een lockdown…. 
 
Gedurende deze lockdown mogen wij tot 19 januari 2021 geen dubbelspel spelen! Dat brengt ook wat 
meer druk op de bezetting van de banen, want er kunnen nu slechts 12 personen tegelijkertijd tennissen 
i.p.v. 24 personen. Dus dient er afgehangen te worden op het planbord en het klokje ingesteld te worden 
op een half uur. Na een half uur spelen mag er worden afgehangen door de volgende twee personen. 
 
Toch blijven we de moed er in houden! We proberen in deze ACE positief terug te kijken op het afgelopen 
jaar: 
 
In dit nummer wordt door onze penningmeester uiteengezet hoe de financiële situatie er voorstaat van 
TVDZ. Die blijkt gelukkig ons nog geen grote zorgen te geven. Door middel overheidssteun, sponsering 
door de Rabobank en het Oranjefonds, en een bijdrage uit het Meerlandenfonds, hebben we nog wat 
extra inkomsten kunnen verwerven. Ook heeft de gemeente Diemen een belangrijke duit in het zakje 
gedaan en niet te vergeten onze sponsors voor de advertenties en tennisdoeken! 
 
Doordat tennis een van de weinige buitensporten was die nog mocht worden beoefend van de overheid, 
heeft dit TVDZ in het najaar wel weer ca. 45 nieuwe (voornamelijk winter-) leden opgeleverd! 
Dit betekende ook heel veel werk voor onze ledenadministratie Janny de Boer! Inschrijven, mailen, 
zeuren om het inleveren van foto’s, foto’s scannen, pasjes maken, incassobestanden aanmaken, etc. 
Ook de penningmeester heeft het daar maar druk mee. Wij zijn hen beiden veel dank verschuldigd! 
 
Helaas dus geen verslagen van toernooien in deze ACE, want die waren afgelast, maar wél een 
fotoverslag van Godfried van den Wittenboer van wat het oliebollentoernooi had moeten zijn.  
 
Ook zijn er de gebruikelijke redactionele stukken van de ACE redactie, van meneer de Mol, zomaar een 
verhaaltje van Loek Biesbrouck, de rubriek “Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….”etc. 
Dus toch nog wat leesplezier! 
 
De uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van TVDZ ontbreekt dit jaar echter omdat de overheids-
maatregelen dat niet toestaan. Ook staat er geen activiteitenagenda in deze ACE want het heeft bepaald 
geen zin om iets te organiseren als het toch niet mag. Maar zodra het weer kan, gaat we zeker weer 
leuke toernooien verzinnen!   
 
Namens het bestuur wensen wij u allen prettige feestdagen, prettige jaarwisseling (zonder vuurwerk) en 
een voorspoedig en gezond 2021! 
 
Hans de Jong - Voorzitter 



4 

 

  



5 

 

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) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377  
- Vacature – (promotie, sponsoring en PR) 
 
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 
 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199 
- Evert Strubbe (fotograaf)  
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
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) 
- Johan Snijder (reserve) 
 
Barbeheerder 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
 
Tennisleraar/Trainer 
- Werner Krieger,  Mobile: (06) 28956296  
  E-mail:  tennislessen@tvdz.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 
- Ans van Klaveren 

mailto:publicrelation@tvdz.nl
mailto:voorzitter@tvdz.nl
mailto:secretaris@tvdz.nl
mailto:penningmeester@tvdz.nl
mailto:publicrelation@tvdz.nl
mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
mailto:jeugdcommissie@tvdz.nl
mailto:aceredactie@tvdz.nl
mailto:toernooicommissie@tvdz.nl
mailto:technischecommissie@tvdz.nl
mailto:webmaster@tvdz.nl
mailto:tennislessen@tvdz.nl
mailto:tennislessen@tvdz.nl
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Van de Redactie 
 

Dit keer een minder dikke ACE dan u van ons gewend bent. We hadden ons 
voorbereid op een extra drukke uitgave vanwege Kerst en Oudejaar en alle 
toernooien die zouden plaatsvinden. Nu Kerst en Nieuwjaar zo ingetogen 
worden gevierd, passen we ons daar vlekkeloos bij aan. Het ontstane tekort 
aan kopij vullen we op door hier aandacht te besteden aan wat we allemaal 
niet in deze ACE hebben staan.  
 
Geen uitgebreide nabesprekingen van de Algemene Ledenvergadering en 
gekanker van mijn kant, dat u daar met zijn allen wederom ontbrak, omdat het 
niet over contributieverhoging ging. De vergadering ging niet door en u 
ontbrak dus niet. Toch nog iets positiefs en u hoefde er niets voor te doen. 
 

Ook geen berichtgeving meer over de schoolnieuwbouw die zo nodig in september af moest zijn. De 
eerste verdieping is nu inderdaad enige tijd in gebruik, maar de benedenverdieping ligt er nog steeds 
hetzelfde bij als in september. De bouw is dus nog steeds niet af, maar gelukkig hebben wij daar als 
fietser geen last meer van. 
 
Normaal gesproken barstte het blad ook uit zijn voegen door de vele toernooiverslagen, die steevast bol 
stonden van de hoeveelheden voedsel die op zo’n toernooi werden verslonden. Ik heb daar menig maal 
uitvoerig op gefoeterd. Dat mis ik nu echt! Er is niets meer om me boos over te maken. 
 
Ja toch! Dat singelen! Vonden we dat vroeger het einde, tegenwoordig doen we alles liever dubbel, want 
dat scheelt een hele boel geloop op de baan. Maar nu mogen we niet meer dubbelen van de regering, in 
ieder geval tot 19 januari. Dus moeten we nu singelen, ook als we dat liever niet willen. Daar kan ik me 
nu echt kwaad over maken, Hè, ik voel me ineens weer een stuk beter. 
 
Gelukkig hebben onze vaste schrijvers, zoals Meneer de Mol en Loek Biesbrouck weer hun best gedaan 
- Loek zelfs met een ‘don’t try this at home’-verhaal - en geeft onze penningmeester Gerard Roosien de 
financiële situatie bij TVDZ weer. Verder hebben we van Marcel Manshanden een brief gekregen, waar 
we een stukje van hebben gemaakt. Samen met de mededelingen van het bestuur en het woord van de 
voorzitter is er dus toch veel zinnigs te lezen in deze ACE. 
 
Fijne Kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2021 met veel tennisplezier. 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
P.S. Wilt u ook iets kwijt in de ACE? Mail naar:  aceredactie@tvdz.nl 

 

Vrijwilligers in het zonnetje 

 
Het bestuur wil dit keer een tweetal vrijwilligers in het zonnetje zetten, 
te weten:  Ecio Poljanic en Gerard Terweij. 
 
Deze twee kanjers hebben een belangrijke bijdrage geleverd in het 
onderhouden van het tennispark van TVDZ.  
Ze hebben de heg gesnoeid, de banen bladervrij gehouden, en het 
groen van de tuin en de bloembakken onderhouden.   
 
Zij verdienen een bedankje voor deze geheel vrijwillige inzet voor de 
club!  
 
Het bestuur 
 
 
Foto: Janny de Boer. 

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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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 ook  dagelijks contact opnemen met  de helpdesk van het 
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.  
U kunt ook mailen naar: noord-holland@jeugdsportfonds.nl .  
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag 
van € 225,- per jaar (voor sport) en € 300,- per jaar (voor cultuur) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, € 300,- 
per jaar (voor sport en cultuur) voor kinderen van 4 tot 11 jaar en € 420,- per jaar (voor sport en cultuur) 
voor kinderen van 12 tot 17 jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van dit bedrag, 
dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) attributen te vergoeden. 
 
Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden: 
www.jeugdsportfonds.nl   
 

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  
 

mailto:noord-holland@jeugdsportfonds.nl
http://www.jeugdsportfonds.nl/
file:///D:/TVDZ%20ACE/TVDZ/ACE%202013/ACE%204%202013/ledenadministratie@tvdz.nl
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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 het 
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. 
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Van de penningmeester 

 
Bij gebrek aan een Algemene Ledenvergadering na het boekjaar 
lopend van 01-10-2019 tot en met 30-09-2020, toch maar even 
de stand van de financiële zaken van TVDZ.  
 
Zoals iedereen zal begrijpen is het een heel vreemd jaar 
geworden en dat heeft zijn effect gehad op de financiële 
huishouding van de club.  Het uiteindelijke resultaat is gelijk 
gebleven ten opzichte van vorig jaar, maar dat is dan wel met 
landelijke overheidssteun en gedeeltelijke huurkwijtschelding 
door de gemeente Diemen.  
 
De normale inkomsten zijn achtergebleven doordat er bijna geen 
nieuwe ledenaanwas heeft plaatsgevonden in het boekjaar.  
De traditionele “Open Dag” is afgelast en dat scheelt in de regel 
best wat nieuwe leden.  
Verder is de individuele baanhuur achtergebleven, doordat het 
sportpark voor volwassenen circa drie maanden gesloten is 
geweest.  

 
De uitgaven in dit boekjaar zijn nagenoeg gelijk gebleven met uitzondering van de eerder genoemde 
gedeeltelijke huurkwijtschelding.  Ook van de energieprovider verwachten we een respectabel bedrag 
retour doordat er minder energie verbruikt is. Dit zal terug te vinden zijn in de cijfers van het volgende 
boekjaar.  
 
Het bestuur heeft besloten een substantieel bedrag van het door TVDZ ontvangen bedrag aan 
overheidssteun terecht te laten komen bij onze pachter. De kantine is ruim drie maanden dicht geweest 
gedurende dit boekjaar. Inmiddels weten we ook dat de kantine wederom een tijd gesloten is en zal 
blijven; in ieder geval tot 19 januari 2021. 
 
Met de gemeente  Diemen gaat het bestuur in overleg over de toekomstige vernieuwing van de 
kunstgrasmat. Wij hebben reeds in dit boekjaar een bedrag gereserveerd voor het onderhoud aan het 
sportpark. 
Het perspectief voor volgend jaar is onduidelijk nu de maatregelen ten gevolge van de Corona-pandemie 
opnieuw zijn aangescherpt. Gelukkig hebben we een harde kern aan trouwe jaarleden en is er een 
toename te zien in het aantal winterleden. 
 
Al met al hebben we bij TVDZ  nog altijd een solide financiële basis om de toekomst met optimisme 
tegemoet te zien.  
 
Voor de goede orde, tot op het moment van dit schrijven, heeft de kascommissie haar werk nog niet 
kunnen uitvoeren in verband met de Corona-pandemie. Uiteraard zullen deze werkzaamheden verricht 
worden zodra een veilige mogelijkheid zich aandient. 
Tot slot wens ik een ieder, ondanks alles, prettige feestdagen; denk om jezelf en je naasten. 
 
Gerard Roosien - Penningmeester 
 

 
N.B.  Een vriendelijk verzoek van de penningmeester:  
Zorgt u voor voldoende saldo op uw bankrekening, zodat eind januari 2021 de automatische incasso voor 
de jaarlijkse contributie kan worden geïnd?  
Alvast bij voorbaat dank! 
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Fotoverslag van de oliebollendag – 22 november 

 
Op de dag dat het Oliebollentoernooi was gepland, heeft onze hoffotograaf en ACE-redacteur Godfried 
van den Wittenboer toch gemeend maar wat actiefoto’s te moeten schieten, om toch nog een beetje het 
idee te hebben dat er nog gretig wordt getennist in het corona-tijdperk…  
Helaas dit jaar geen oliebollen (kantine gesloten) en geen toernooi wegens Covid-19.   
Maar wel leuke foto’s! 
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Terugblik met Marcel Manshanden 

 
 
Nu overleg met de gemeente Diemen gevoerd gaat worden over vernieuwing van de kunstgrasbanen, 
ontving ik van een oud-voorzitter Marcel Manshanden een brief die gaat over de tijd dat hij er als 
voorzitter van TVDZ mede voor gezorgd heeft dat we niet meer op lava (zwart gravel, zeg maar) spelen 
maar op kunstgras. We spreken dan over de periode 2004-2009. De brief maakt duidelijk, dat ook toen 
niet alles van een leien dakje verliep en niet iedereen de lof kreeg toegezwaaid die hij verdiende. Dat 
geldt niet alleen voor de kunstgrasbanen, maar ook voor de rubriek: “Gehoord, gezien, gelezen, 
gedacht….” Ik heb nooit geweten dat die door hem is bedacht. Mijn lof daarvoor. Het is inderdaad een 
heel handig hulpmiddel en iedereen het even door: 
 
Maar laten we Marcel zelf aan het woord: 
 
” TVDZ heeft nog altijd een speciale plek in mijn hart.  Ik denk nog steeds terug aan het begin jaar van 
mijn voorzitterschap.  In de eerste 4 maanden zijn toen hele harde noten gekraakt met de Gemeente 
Diemen.  Zonder al die inspanning en discussies met toenmalig wethouder Nico Portegijs en 
beleidsmedewerker Jos Muller had TVDZ nooit de beschikking gehad over de kunstgras banen. De 
vereniging was toen op sterven na dood. Ik heb toen een aardig potje bluf poker gespeelt, gesteund ook 
door de andere nieuwe bestuursleden. Uiteindelijk heeft de gemeente toen eieren voor zijn geld gekozen 
en wilde de verschutting niet aan als ik naar buiten zou brengen dat TVDZ zou ophouden te bestaan als 
er niets iets met de banen zou gaan gebeuren.  Frappant detail was daarna dat TVDZ als eerste de 
nieuwe banen op het geheel  gerenoveerde sportpark in gebruik kon nemen.   Heel veel mensen zijn dit 
wellicht allang vergeten.  Ik zelf ben er nog steeds trots op wat we toen bereikt hebben. Een titel heeft het 
nooit opgeleverd, mijn opvolger dacht dat ik daar te bescheiden voor was. Hij heeft mij later wel 
toevertrouwd dat dit niet goed was gegaan. 
 
Ik lees nog steeds elke keer de ace.  Mijn vrouw is nog steeds lid, speelt elke woensdag samen met 
vriendinnen.  Zo gaat dat.  Wellicht moet ik ook weer eens een balletje slaan… 
 
Het doet mij goed om te zien dat de rubriek : gehoord, gelezen, gezien en gedacht nog een vast item is in 
de ACE.   Een idee wat ooit binnen 1 minuut bij mij opkwam op de ace een beetje te vullen.  Nu hoeveel 
jaar later, bestaat de rubriek nog steeds 
 
Doe de groeten aan Hans & Co 
 
Marcel Manshanden” 
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     Diemerplein 40-42 – (020)7230503 

 

                            

   Boxspring DESIRE Vlakke uitvoering Vanaf €1.599,- Elektrisch verstelbaar vanaf €2.399,- 
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Rabo Clubsupport 
 

Het bestuur heeft alle leden met een bankrekening bij de RABO-bank 
per mail gevraagd de actie RABO-Clubsupport te steunen door op 
ons bestedingsdoel “vernieuwing kunstgrasbanen” te stemmen. Door 
de vele stemmen die zijn uitgebracht hebben wij van de RABO het 
bedrag van € 598,44 weten binnen te halen! 
Alle mensen die op ons gestemd hebben willen wij graag hartelijk 
danken voor hun inzet!! 
 
Het bestuur 
 

 

Oranjefonds – NL Doet 2021 

 
Onze secretaris en ledenadministrateur Janny de Boer heeft wederom een aanvraag gedaan bij het 
Oranjefonds voor een financiële bijdrage voor de NL-doet dag van 2021. 
Wij hopen dat de NL-doet dag dit jaar wél kan doorgaan, want er zijn voldoende klussen te doen waar 
TVDZ wel wat helpende handjes van de leden bij kan gebruiken! 
 

 
 

Beste mevrouw de Boer, 
 
Het Oranje Fonds heeft je aanvraag voor een financiële bijdrage voor de activiteit, Het zomer klaar 
maken van ons tennispark met projectnummer NLD2021-040135, in goede orde ontvangen.  
We zijn blij je te kunnen melden dat de aanvraag is goedgekeurd. 
Op basis hiervan hebben we besloten een bijdrage toe te kennen van € 400,00.  
Het bedrag wordt, o.v.v. NLdoet en het projectnummer, begin maart overgemaakt op IBAN 
nummer NL12RABO0393637964. 
 

Het Oranje Fonds wenst jou en alle klussers alvast een heel succesvolle en gezellige NLdoet toe en kijkt 

uit naar alle ervaringen! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team NLdoet 

Oranje Fonds 
 
 

Meerlandenfonds 2020 

 
Dit jaar hebben we een aanvraag ingediend bij het 
Meerlandenfonds.  
Onlangs hebben we het bericht gekregen dat dat wij een bedrag 
van € 456,- is toegekend aan TVDZ voor het vervangen van de 
armaturen / lampen voor LED- lampen voor de verlichting van het 
terras en het vervangen van de gewone gloeilampen in de kantine 
voor dimbare LED-lampen. 
 
Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan het milieu 
door minder energie te gaan gebruiken.  
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Zomaar een verhaaltje – nr. 35 – Treinreis naar Zweden 

 
 
 

Op mijn 18e had mijn vader 
ermee ingestemd, dat ik met 
mijn broer Rudy per trein 
naar Zweden op vakantie 
mocht voor ca. 5 weken, 
naar mijn vrienden, die ik 
ooit bij mijn pleegouders 
in1946 had leren kennen.  
 
Op de heenreis vertrokken 
we vanuit het Centraal 
Station in Amsterdam met 
als bestemming Laholm in 
Zweden.  
 
In Bremen hadden we een 
tussenstop en ik zag, dat er 

op het perron aan de overzijde een kiosk stond en besloot wat lekkers voor ons te halen. Dus trap af, 
gang door en weer trap op..  
 
Ik had net afgerekend en stond met mijn aankopen in de hand nog bij de kiosk toen ik de conducteur 
hoorde fluiten, dat onze trein ging vertrekken.  
 
Mijn ogen flitsten heen en weer en ik dacht dat haal ik nooit meer en mijn broer van 14 zat in die trein 
zonder geld en zonder tickets! Ik keek dus snel van links naar rechts, sprong het perron af, rende over de 
rails, het perron weer op. De trein reed al weg, maar ik kon er gelukkig nog in springen en ik was blij om 
mijn boer weer te zien.  
 
Op de terugreis, na uitgezwaaid te zijn in Laholm, weer met de trein naar huis.  
 
Aangekomen in Oldenzaal kwam de douane onze coupé in. Iedereen moest zijn tassen en koffers open 
maken of er geen smokkelwaar in zat. Mijn koffer was het laatst aan de beurt en toen de 
douaneambtenaar er een pakje in ontdekte vroeg mij:: “Wat zit hierin?” Ik zei: “Dat weet ik niet”, waarna 
bij de goede man de alarmbellen afgingen!  “Je weet het niet, nou dat is vreemd!! “ 
 
Ik zei toen, dat het een cadeau van mijn Zweedse vriend was en dat ik het pas in Holland mocht 
openmaken  
 
“Dus” zei ik, “zal ik het nu openmaken, omdat wij de grens over zijn.” Hij was erg nieuwsgierig en ook de 
andere mensen in onze coupé, tot er een pop van een raar mannetje uit kwam. Enfin, de hele coupé lag 
in een deuk en de douaneman vertrok met een rood hoofd. 
 
Loek Biesbrouck 
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Tennis in het nieuws 

 
 
Parool - 24 oktober 2020: 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 

Wim Brouër heeft een nieuw racket! 

Marcel Invalide?  

Heeft Mylène 
koude 
handen? 

 

 

 

 

                        

TVDZ Kunst van Frans Heijnsius 

 

 

 

 

Ingezonden:  Nico Smit 

Beste Tennisvrienden, 
 
Hierbij dank voor de belangstelling, de mooie kaart en cadeau ’s die ik mocht ontvangen en het bezoek 
van Jos Rusch en Jos van Zwaningen namens jullie. Ik moet nog geopereerd worden en weet nog geen 
datum maar het gaat de komende weken hopelijk gebeuren. Ik voel me nu prima maar wilde geen risico 
nemen om te gaan tennissen, ik ga jullie op de hoogte houden en nogmaals hartelijk dank. 
Fijne Feestdagen en tot ziens. 
 
Nico Smit 

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.  
Graag even mailen naar: Ledenadministratie@tvdz.nl 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten.  
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Meneer de Mol - december 2020 

 

Oh, oh, oh, wat een rustig jaar heb ik achter de rug. Géén drukke toernooien, 
die mij van mijn mollenslaap beroofden. Hoewel, ik mis toch wel Janny's 
Oliebollentoernooi, zoals dat heette, en de andere lekkere hapjes die voor mij 
overbleven.  
 
Ik moet het dus maar met mijn eigen wormendieet doen. Dan nog wat over het 
vorige blad, waarin ik melding maakte, dat de ‘wilde’ mix om 20.10 uur 
afgelopen was. Mijn excuses, want ik heb nu gemerkt, dat er pas tegen 
negenen werd opgehouden, waarna er voor Meneer de Mol ook wat lekkers 
voorbij kwam.  

 
Tja lieve TVDZ-ers Meneer de Mol wordt oud. Méér als 20 jaar en dat betekent in mensenjaren ruim 
tachtig!  
 
Wist u trouwens, dat er in Delft een Stadsherberg naar mij genoemd is? Echt waar: Stadsherberg De Mol. 
Apetrots ben ik. Als u er eens wilt eten na de crisis is het telefoon nummer 015-2121343.  
 
Dan nog wat anders: mijn vrouw, Mevrouw de Mol dus, vroeg me waarom ik haar niet meer behandel 
zoals vroeger, toen we samen onze dates hadden. Welnu ik heb haar toen mee uit eten genomen, we 
zijn naar de film geweest en tja .. toen zette ik haar af bij het huis van haar ouders. Dat viel niet in goede 
aarde….. 
 
Nou dat was het weer.  
 
Ik wens alle tennissers fijne feestdagen (niet te druk natuurlijk) en hoop dat jullie in 2021 weer trouw op 
de baan staan.  

Doei................  
 
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol (Alias Meneer de Mol) 
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Voorlopig ontwerp Sportpark de Diemen 

 
Onlangs hebben we het voorlopige ontwerp ontvangen van sportpark de Diemen.  
Er zijn 2 hockeyvelden, 1 oefenvoetbalveld, 1 handbalveld en een beachvolleybalveld gepland. 
 

 
 

Verhuizing Strandvliet 
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TVDZ– Tennislessen 2020 – Trainer Werner Krieger 

TVDZ biedt aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij een professionele 
leraar, t.w. Werner Krieger. Werner Krieger is een ervaren zelfstandig werkende leraar. Afspraken over 
en betalingen van tennislessen hebben betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid en de 
tennisleraar.  
Op deze pagina vindt u nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, het telefoonnummer etc. 

LESDAGEN 
Woensdag, vrijdag en zaterdag 
 
Lestijden Jeugd:    Lestijden Senioren:      
Woensdag: 15.00u. tot 18.00u.   Woensdag: 18.00u. tot 21.00u. 
Vrijdag:  16.00u. tot 18.00u.   Vrijdag:  18.00u. tot 21.00u.  
      Zaterdag: 09.00u. tot 15.00u. 
PRIJZEN:  

   Privéles 30 minuten € 25,- 

   Privéles van 60 minuten € 50,- 

   Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 125,-) 

   Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 85,-) 
 
LESVOORWAARDEN 
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist. 
- Voor de 1e les dient een aanmeldingsformulier lidmaatschap TVDZ met pasfoto te zijn ingeleverd 
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie 
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan aan de trainer (niet aan TVDZ) 
- 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 het inhalen of een vergoeding van de gemiste les. 
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden, of de conditie van de baan, wordt de eerste les      
niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen; 
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet. 
 
INSCHRIJVEN 
Voor Tennislessen aanmelden bij voorkeur via e-mail: tennislessen@tvdz.nl. 
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of zijn te downloaden van de TVDZ 
website: https://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html 
 
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, of opsturen per email naar: 
tennislessen@tvdz.nl waarna een check plaatsvindt met ledenadministratie of de betreffende aanmelder 
lid is van TVDZ.  Men dient voorkeursdagen voor de les in te vullen. Op basis van die voorkeur worden 
de groepen dan samengesteld door de trainer. Na aanmelding neemt de trainer contact met u op. 
 

Uw tennisleraar: 

Werner Krieger,   

Meerkoet 195, 1113 EA, Diemen - Tel: 06-28956296  

E-mail: tennislessen@tvdz.nl 


