ACE- Clubblad van TVDZ - verschijnt 4 x per jaar - 37e jaargang nr. 2 – zomer editie 2022

TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID
Sportpark “De Diemen”, Sportlaan 7, 1111PX Diemen
Telefoon: 020-6001857 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl – website: www.tvdz.nl
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Van de Voorzitter
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we een behoorlijk
warme week achter de rug, waarbij tennis toch vooral bestond uit
transpireren… ondanks dat TVDZ tijdelijk gesloten is.
Gelukkig kunnen we tijdens de renovatie van ons tennispark bij onze
bevriende tennisvereniging Strandvliet terecht via een tijdelijk
lidmaatschap bij deze club, waarvoor hartelijk dank!
Inmiddels is ook een inhaalslag gepleegd voor wat betreft de
Algemene Leden Vergaderingen van de afgelopen twee coronajaren,
zie het verslag verderop in deze ACE.
Aan het eind van dit jaar zal ik mijn laatste ALV voorzitten, aangezien
ik mij dan terugtrek als bestuurslid van TVDZ en van mijn pensioen
ga genieten. Dan hoop ik in ieder geval een financieel gezonde club
en een gerenoveerd tennispark met LED-verlichting achter te laten.
In deze ACE is ook ruimschoots aandacht voor de vorderingen van
deze renovatie middels foto’s in diverse stadia.
Velen hebben mij inmiddels gevraagd: “Wanneer is het nu klaar en
kunnen we weer tennissen?”.
De formele oplevering is 15 juli 2022, maar als alles meezit zou het
ook 9 juli kunnen zijn…
Het geplande Lessers toernooi op 8 juli van trainer Willem Hornikx
gaat wel door, echter dit keer op de locatie van ATVD.
De officiële opening van het Sportpark de Diemen als geheel zal plaatsvinden op zaterdag 3 september
om 10.00 uur. Op deze ochtend zal Werner Krieger gratis tennis clinics geven voor geïnteresseerden. Op
die dag en op de kramenmarkt van 10 september is er ook weer de aanbieding om nieuwe leden te
verwerven bij TVDZ: 15 maanden tennissen voor de prijs van 12 maanden. Dus heb je vrienden en
kennissen die willen gaan tennissen, attendeer hen op deze leuke aanbieding!
In deze ACE ook weer ruim aandacht voor de afgelopen toernooien, te weten het Open dag toernooi,
Lentetoernooi en uiteraard het Uitwisselingstoernooi Strandvliet – TVDZ van 12 juni.
Op het lentetoernooi hebben wij helaas afscheid genomen van Ans van Klaveren en Wim van den Haak
die als toernooicommissie héél veel jaren deze rol hebben vervuld. Wij danken dit unieke koppel voor
hun inzet en enthousiasme.
Gelukkig hebben we Yvonne en Theo Wels bereid gevonden om komende toernooien te organiseren.
Ook graag alvast wat data in de agenda reserveren voor de komende zomertoernooien (zie de
activiteitenkalender), op vrijdag 19 augustus het Ahmet avondtoernooi, niet te vergeten het Barbecue
Toernooi op zondag 28 augustus en -last but not least- op zondag 4 september het Uitwisselingstoernooi
Strandvliet – TVDZ thuis op onze nieuwe velden.
Om dit alles te organiseren en onze club draaiende te houden zijn vrijwilligers onontbeerlijk en vragen we
aan onze leden om een helpende hand te reiken als bijvoorbeeld nieuw bestuurslid, als webmaster van
de TVDZ website, als redacteur voor het schrijven van toernooiverslagen in de ACE, als handige Harry’s
die wat klusjes kunnen verrichten, bijvoorbeeld aan het onderhoud van het clubgebouw etc..
Dus geef wat vrije tijd aan de club door mee te helpen, vele handen maken licht werk! Voor meer
informatie kun je altijd terecht bij de bestuursleden. Tevens wil ik hierbij ook onze vrijwilligers Ed en Joke
danken voor het verzorgen van de planten en de bloemen op het tennispark tijdens de renovatie.
Wij hopen op een voorbeeldige zomer met een prettige vakantieperiode en hopen jullie allemaal
binnenkort weer te zien op de tennisbaan en je te verwelkomen als vrijwilliger!
Hans de Jong - Voorzitter
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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) 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
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
- 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
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
-Yvonne en Theo Wells – Tel: (06) 24521890
Webmaster Website: - www.tvdz.nl:: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kas-commissie
- Wim van den Haak
- Ans van Klaveren
- Joost Durville (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 / Koos van Raalte
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
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Van de Redactie
Er is veel gebeurd bij TVDZ in dit seizoen. Maar na de periode van afbraak
en het sombere grijs van lavasteen op lavasteen gloren eindelijk weer eens
een frisse kleuren op het park. Zonder palen, zonder netten en zonder
hekken lijkt het op de foto's in deze ACE wel op een bollenveld in bloei.
Intussen had het actief tennissende deel van TVDZ onderdak gevonden bij
het gastvrije Strandvliet om daar als tijdelijk lid te kunnen tennissen. Als
dank werd daar dan ook nog eens het Uitwisselingstoernooi met Strandvliet
met 10 games verschil gewonnen. Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid
Strandvliet. Hulde!
Ook hulde voor Ans en Wim in deze ACE. Op hun laatste voorjaarstornooi
namen Ans en Wim afscheid van de toernooicommissie. Ik heb met
bewondering gadegeslagen hoeveel toernooien zij met toenemend succes
steeds weer wisten te organiseren.
Naast alle vaste perikelen is verder in deze ACE vermeldenswaard dat Loek Biesbrouck zijn verhaal eindelijk ook
eens aan een breder publiek dan TVDZ heeft kunnen vertellen en dat hij ons nu vergast op een kijkje in zijn
schoolgaande leven. Dat je zoveel contact met een onderwijzer van de lagere school hebt gehouden, is werkelijk
uniek.
Veel leesplezier, Godfried van den Wittenboer
Wilt u ook een stukje in de ACE schrijven? Stuur het op naar de redactie!

Algemene Ledenvergadering 20 april over 2020 en 2021
Na de Coronaperiode was dit de eerstvolgende keer dat wij weer een Algemene Ledenvergadering
konden houden, waarbij het bestuur verantwoording aflegde aan de leden en wel meteen voor een
tweetal jaren. Dus ook een tweemaal zo uitgebreide toelichting over de financiën door onze
penningmeester. Het gaat goed met de vereniging qua ledenaantal en daardoor ook met de gelden,
zodat de contributie niet verhoogd hoeft te worden.

Uiteraard werd er verslag gedaan door onze secretaris over alle activiteiten die de vrijwilligers van de
diverse commissies hebben verricht, met dankzegging voor de inspanningen en de betrokkenheid bij de
club.
Tevens werd er de nodige tijd ingeruimd voor de aanstaande renovatie van het tennispark en werd er
toelichting gegeven op de aanpak en de planning.
In november zal de volgende ALV plaatsvinden over het jaar 2022.
Hans de Jong - Voorzitter
7

Winkelcentrum

Diemerplein

8

Renovatie Tennispark TVDZ
Om alvast een beetje een idee te krijgen over de voortgang van de renovatie zijn er tijdens belangrijke
stadia van de renovatie foto’s gemaakt van de werkzaamheden.

foto 1 en 2: de netten zijn verwijderd en een deel van de hekken verwijderd. 16-05-22

foto 3 en 4: Een deel van de heggen wordt vakkundig gesloopt en afgevoerd. Daarna een stop i.v.m. een
melding van mogelijke vogelnestjes in de laurierhaag. Bleek loos alarm….

Foto 5 en 6: Heggen verwijderd en een tijdelijk hek neergezet terwille van een nest futen.

Foto 7 en 8: De kunstgrasmatten zijn verwijderd en de onderliggende laag met lavastenen wordt zichtbaar.
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Vervolg - Renovatie Tennispark TVDZ

Foto 1, 2 en 3:
De oude lichtmasten en schakelkast verwijderd,
De nieuwe LED-Lichtmasten geplaatst, kabel
aangelegd en nieuwe schakelkast
geïnstalleerd.

Foto 4 t/m 7: Randen van de baan / drainage / lava aanleggen.
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Vervolg - Renovatie Tennispark TVDZ
De kunstgrasmat wordt gelegd. Nu de palen en de netten nog en uiteraard de hekken……
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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 Jeugdsporten 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
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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.

Laatste nieuws
Op Zaterdag 3 september 2022 om 10.00u vind de officiele opening van het vernieuwde sportpark en
sporthallen plaats. Bij TVDZ geeft onze tennisleraar Werner Krieger gratis tennisclinics.
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Open Dag toernooi – 27 maart 2022

Deze toernooi dag begon met nogal wat hectiek bij de band N-Join toen ’s ochtends de drummer moest
afbellen wegens coronabesmetting. Waar haal je dan zo snel een nieuwe drummer vandaan? De vriend
van de zangeres Elian werd echter op kort termijn bereid gevonden om in te vallen. Hij kende het repertoire en
dat kwam goed van pas. Dit probleem werd dus gelukkig snel opgelost!
Ook met het weer zat het deze dag weer flink mee: een flink zonnetje op het terras en de banen.
Ans van Klaveren als toernooileidster wist de spelers weer op de gebruikelijke wijze via blinde
kaarttrekkerij aan elkaar te koppelen en na afloop van de partijen de boekhouding van het aantal
gewonnen of verloren games bij te houden.

Foto’s: Evert Strubbe / Godfried van den Wittenboer / Hans de Jong
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Vervolg Open Dag toernooi 27 maart
Na lange tijd rekenen was de uitslag duidelijk:

Uitslag toernooi: 1e prijs Evert, 2e prijs Joke. 3e prijs Milène.
Ook Frans Heinsius kreeg voor zijn toernooibord een prijs uitgereikt, te weten een zak
paaseitjes!

Foto’s: Evert Strubbe / Godfried van den Wittenboer / Hans de Jong
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Winkelcentrum Gruttoplein Diemen Noord
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Lentetoernooi – 24 april 2022
Het Lentetoernooi was het laatste toernooi op de oude kunstgrasbanen
van TVDZ. Op deze mooie zonnige zondag - Ans had haar lijntje met
boven weer gebruikt - waren er 20 deelnemers gekomen om elkaar een
plezierig toernooi te bezorgen.
Na de warme welkomstwoorden van Wim en de indeling met
speelkaarten begon de eerste ronde.
De gedreven spelers probeerden met leuk tennis, zo nu en dan lastig
gevallen door de wind en zon, de nodige games te scoren.
Na 30 minuten was de eerste ronde ten einde.
De uitslagen moesten aan Ans doorgegeven worden. Daarna een pauze
waarin men kon uitrusten, wat drinken en converseren.
De tweede ronde. Na een goed kwartier had de Toernooi Commissie een
nieuwe indeling gemaakt.
De deelnemers werden na bekendmaking van de indeling door Wim de
banen op gedirigeerd.
Daar mochten zij hun kunsten met de bal aan elkaar tonen. Dit deden zij
met verve en met veel plezier.
Na een half uur mochten zij weer bij Ans vertellen hoe het was gegaan en
was er weer een korte pauze.
In deze pauze gingen Milène en Ans met heerlijke lentehapjes rond, die samen gesteld waren door de
Activiteitencommissie Rita en Milène. De aanwezigen lieten zich deze kunstwerkjes goed smaken.
De laatste ronde, ja zeker, de allerlaatste op deze onvolprezen kunstgrasbanen van TVDZ.
Na ongeveer 20 minuten hadden Wim en Ans de standen van de eerste twee rondes verwerkt en
konden ze voor de aller-, allerlaatste keer een alles beslissende indeling maken.
Wim deelde mee wie met wie tegen wie en wie zou gaan tennissen. De spelers gingen naar hun
aangegeven baan om met veel schwung in hun slagen te laten zien wie nu de sterksten waren.
Na een half uur kwamen ze blij of ontdaan - omdat ze niet op hun hoogtepunt waren gestopt - van de
baan, waarop ze hun kunstjes wel of niet hadden geflikt. De standen werden weer bij Ans gedeponeerd.
De rekenkamer van Wim ging de uitslagen van de 3 rondes verwerken. Dat was deze keer een hoop
gecijfer. Veel puntenpakkers, dus daardoor ook veel puntenweggevers, maakten de berekening van de
uitslag extra moeilijk.

Voor de einduitslag bekend gemaakt werd door de Toernooicommissie, moesten zij eerst iets aan de
aanwezigen mededelen. Ze gingen trakteren op energierepen, omdat zij hun allerlaatste toernooi
met heel veel plezier hadden volbracht. Na vele jaren op hun eigen wijze toernooien te hebben geleid,
vonden zij het - op leeftijd gekomen en wat wijzer - beter om te stoppen en anderen de mogelijkheid te
bieden op de nieuwe banen toernooien te leiden. Allen vonden het jammer dat Ans en Wim ermee
stopten.
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Vervolg Lentetoernooi – 24 april 2022
De prijsuitreiking:
Nu kwam het hoogtepunt, want de prijzen werden toegekend!
Maar eerst werd Frans Heinsius bedankt voor het maken van het mooie
wervende aankondigingsbord en kreeg wat lekkere energierepen, zoals de
Toernooicommissie gewend was te geven. Vervolgens werden van de
deelnemers de meest gulle puntenweggevers beloond. Dat waren Yvonne,
Harry en Hennie.
Zij werden voorzien van nieuwe energie met twee energierepen.
Daarna kregen de spelers die twee rondes hadden gewonnen, Janny, Hans,
Loek en Sanjay een reep.
De winnaars van drie rondes, Marijke en Achmed kregen drie repen.
Fred, met ook drie rondes gewonnen, maar de meeste positieve games gescoord, kreeg de
hoofdprijs. Dat was een prachtig kunstwerk door Frans gemaakt.
Fred was er echt verguld mee, want hij zou het een mooie plek in zijn huis geven.

Na de prijsuitreiking kwam Hans, de voorzitter van TVDZ, naar voren om Ans en Wim te bedanken
voor de onvolprezen manier van tennistoernooien te leiden en ze te verrassen met een prachtig boeket
bloemen en een lekker wijntje. Hierop volgde een daverend applaus en gezang: "Zulke goeie ....."
Toen werd de nieuwe TC bestaande uit Yvonne en Theo Wels aan de leden voorgesteld.
Zij werden veel succes gewenst met het leiden van toernooien op de nieuwe banen en een hartelijk
applaus viel hen ten deel.
GOED - BETER - BEST
Wim wenste Ans en zichzelf, dat 'het GOED met ze blijft gaan'.
TVDZ en TVDZ(st)ers, dat 'het BETER met ze mag gaan'.
En de Toernooi- en Activiteiten Commissie, dat 'het het BEST met hen mag gaan'.
BEDANKT
Bedankt Frans, voor het maken van het uitnodigingsbord, Milène en Rita, voor het maken van de
heerlijke hapjes. Gerard en Dong, voor hun service in het clubhuis. Ans en Wim, voor het leiden van het
toernooi, Yvonne en Theo, dat zij de nieuwe TC gaan vormen. Hans, voor zijn mooie dankwoorden.
Deelnemers, voor het deelnemen aan het toernooi. (Zonder jullie deelname geen toernooi.)
Wim en Ans houden het bestuur van TVDZ, en vooral de penningmeester Gerard Roosien,
nog wel in de gaten in de kascommissie. 😉
Dit was tevens mijn allerlaatste verslag van een tennistoernooi bij TVDZ.
Verslaglegger: Wim van den Haak
Naschrift: Wim en Ans, nogmaals veel dank voor de vele jaren als Toernooicommissieleden.
Mogen we van het lijntje naar de weergoden van Ans in de toekomst ook nog gebruik maken?
21

Ed van Lingen Toernooi – Strandvliet x TVDZ – 12 juni 2022

Zondag 12 juni j.l. konden wij als TVDZ eindelijk weer aan een toernooi deelnemen, dit natuurlijk in
verband met de renovatie van onze banen. Het jaarlijkse uitwisselingstoernooi tussen Strandvliet en
TVDZ werd op deze dag georganiseerd door Strandvliet en daarom kon dit wél doorgaan.
Wegens ziekte kon Ed van Lingen, die jarenlang de kar trok voor Strandvliet, helaas de organisatie niet
meer op zich nemen, maar gelukkig was Pim Scheick bereid om dit te doen. Om Ed te danken voor zijn
jarenlange inzet is dan ook besloten om het toernooi: het Ed van Lingen toernooi te noemen.

Pim deed zijn uiterste best en met 18 kandidaten van Strandvliet en 18 van TVDZ begonnen wij aan een
prima georganiseerd toernooi (met dank aan Pim) en aan Emmy die samen met nog een dame
uitstekend voor de inwendige mens zorgden. Koffie met cake bij ontvangst en een lunch met heerlijke
broodjes kroket, ham of kaas en een heerlijke verse pasta salade. Dames hiervoor onze hartelijke dank!
Het tennis werd als heel wisselend
ervaren. Prachtige partijen werden
afgewisseld door potjes van een wat
mindere allure maar dat kon de pret
niet drukken.
Ondanks dat Ans er niet was, heeft
ze waarschijnlijk wel even gebruik
gemaakt van haar lijntje naar boven,
want ook het weer was prima.
Uiteindelijk werden alle games bij elkaar geteld en bleek TVDZ met 10 games
verschil te hebben gewonnen. Dit werd uiteraard met het gepaste gejuich
ontvangen, maar nog groter was het applaus voor de organisatie commissie van
dit geweldige toernooi. Uiteraard hopen wij de Strandvlieters in september te
mogen begroeten op onze net gerenoveerde banen en gaan wij proberen het
succes van deze dag te evenaren.
Janny de Boer
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Tennisgrepen in de loop van de tijd (bron: NRC - 21 mei 2022)
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Vervolg - Tennisgrepen in de loop der tijd
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TVDZ in het Nieuws

Kunst van het woord – 21 april 2022
Op deze avond met de titel “Kunst van het Woord” dat op 21
april 2022 werd gehouden in theater de Omval kwamen 6
sprekers, die vertelden uit eigen werk, w.o. schrijvers en
dichters.
Er was ook een goede bekende
van TVDZ aan het woord, te
weten Loek Biesbrouck, die o.m.
ging vertellen over zijn werk in het
clubblad van TVDZ.
Deze opvoering was door de
corona crisis al 3x uitgesteld,
maar is nu toch doorgegaan.
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Zomaar een verhaaltje – nr. 41 – Meester van Harten
In 1946 ben ik na de oorlog als bleekneusje naar een Zweeds
gastgezin gestuurd om aan te sterken na de hongerwinter. Ik heb in
dat jaar vele maanden school gemist, maar dit kon niet anders. In de
5e klas van de Linnaeusschool hoorde ik in klas 5M, toch kennelijk bij
de ietwat betere leerlingen, daar de leerlingen van 5N allemaal naar
een 7e leerjaar of ambachtsschool gingen.
Mijn leraar was Meester van Harten en daar ik in die tijd erg speels
was, ging ik voorwaardelijk over naar de 6e klas(1948).
In de laatste weken van 1949 vroeg Meester van Harten mij, wat ik
ging doen na de lagere school. Zijn advies was 7e leerjaar of
ambachtsschool.
Veel van mijn vriendjes in onze straat gingen met 14 jaar werken,
zoals Jan de Hen, die als slagersknecht boodschappen mocht
rondrijden en zo ook fooien kreeg. Hiervan kon hij wel 2x per week
naar de bioscoop! Ik kreeg alleen zakgeld en kon dit maar 1x per
week doen. Op dat moment was ik de enige in mijn straat, die ging
''doorleren''.
Nee, zei ik tegen Meester van Harten: ik wil doorleren en wil naar de MULO. Zijn opmerking was: “Dat
haal je nooit!”
Enfin, ik ging naar de Frankendaelschool (4-jarige MULO) en ging met mijn hakken over de sloot naar de
2e klas. Met mijn rapport naar Meester van Harten en tja zijn opmerking was nu: ''Je hebt wel erg mazzel
gehad!''. Ik naar huis, beetje boos en besloot hem niet eerder te zien, dan dat ik mijn diploma had.
Aan het eind van de 4e klas kwam het examen! Zoals eerder gezegd, was ik erg speels en bracht mijn
tijd door op straat. Resultaat was, dat ik vlak voor het begin van het examen van de 11 vakken 9
onvoldoendes had. Alleen voor zingen en gymnastiek had ik een voldoende. Ik kreeg hierdoor geen
schoolgetuigschrift! Het was nu zaak er enorm aan te gaan trekken en ik nam mijn boeken mee naar
Zandvoort, waar we een strandhuisje hadden. Iedere dag ging ik de duinen in en studeerde als een gek.
Op de examendagen was ik m.i. nu goed voorbereid en....ik slaagde! Als beloning kreeg ik van mijn vader
mijn eerste horloge. Een Seiko! Wat was ik er trots op.
Gewapend met mijn diploma naar Meester van Harten, die mij nu moest feliciteren! Hij moest inderdaad
erkennen, dat hij zich enorm vergist had in mij.
Meester van Harten woonde in die tijd om de hoek van de Linnaeusstraat naast het Sportfondsenbad en
was glazenwassersklant van mijn vader. Wanneer mijn vader bij hem de ramen ging wassen, werd er
altijd gevraagd hoe het met mij ging.
Vele jaren later was ik in i978 op de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd als fiscaal jurist. Kennelijk
had Meester van Harten dit van mijn vader gehoord, toen plotseling de deur van ons kantoor in de
Blasiusstraat openging en Meester van Harten binnenkwam.
Hij kwam om mij te feliciteren met dit resultaat en zijn woorden waren: ''Ik ben altijd meester geweest,
maar heb dit nooit als Meester in de Rechten kunnen behalen. PROFICIAT! "
Hierna werden een paar stevige handdrukken gewisseld.
Louis Biesbrouck
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Wist U dat onze penningmeester Gerard Roosien na lange tijd weer als tennisser op de baan is
verschenen? Wij zijn benieuwd hoelang zijn tennisracket het uit zal houden…..

Gerard Terweij bereid zich voor op zijn vakantie… 😉

Grapje

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. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
29
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Meneer de Mol

- Juni 2022
U zult het niet geloven, maar het was een zaligheid.
Eindelijk een voorjaar zonder die schreeuwende tennissers en zowaar veel
vette regenwormen. Niet te geloven!
Ik kreeg het toen door, dat die zogenaamde tennisbanen werden vernieuwd
en ik had alleen last van wat werkmensen overdag. 's Avonds had ik het rijk
alleen tot................. er plotseling een doedelzak boven mijn kop begon te
spelen als inleiding voor een feest, dat door een uwer leden was
georganiseerd.
Moest ik me maar een paar uurtjes getroosten, totdat de visite weg was.

Tjonge wat was er veel eten over, zodat ik gesmuld heb van achtergebleven gehaktballetjes enzovoort en
met een dikke mollenbuik ben gaan slapen.
Hierna nog een maandje rust gehad in de avonduren.
Tot slot dan nog maar wat humor:
Staat er in een Schots kookboek (nee, niet van die doedelzakspeler!) te lezen bij een recept van een
omelet: “men lene 2 eieren..........”
Tja en dan weer wat medisch: "Komt een vrouw bij de dokter met klachten en zegt: ''Als ik op mijn linker
zij lig, kan ik niet slapen door mijn lever''.
''Gaat u dan op uw rechterkant liggen''. ''Dan heb ik last van mijn nieren''.
''En als u op uw rug ligt?'' vraagt de dokter geduldig.
'Dan slaap ik niet door mijn man!'' ''Dan kunt u het beste op uw buik gaan liggen'' zegt de dokter.
''Ik hoor het al'', zegt zij zuchtend. ''U kent mijn man niet''.
Nou, dat was het dan maar weer voor deze keer.
Meneer de Mol gaat even op vakantie naar Scandinavië op zoek naar zijn Mollen-roots.
Doei........... tot de volgende keer.
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
Alias Meneer de Mol.
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Activiteitenkalender 2022
Activiteitenkalender 2022 TVDZ
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organisatie

MEI
9-mei

maandag

Sluiting tennispark TVDZ renovatie banen - tot 15 juli

JUNI
12 juni

zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (UIT)

11.00

AC/TC

JULI
8 juli

vrijdag

Lesserstoernooi W. Hornikx (bij ATVD)

18.00

W.Hornikx

AUGUSTUS
19 aug
28 aug

vrijdag
zondag

Ahmet Avondtoernooi III
B.B.Q. toernooi

20.00
13.00

AY
AC/TC

SEPTEMBER
3 sept
4 sept
10 sept
22 sept

zaterdag
zondag
zaterdag
donderdag

Officiële opening Sportpark de Diemen
Uitwisselingstoernooi Strandvliet THUIS
Kramenmarkt Diemerfestijn
Ahmet Avondtoernooi IV

09.30
11.00
10.00
20.00

Gemeente
AC/TC
BESTUUR
AY

OKTOBER
16 okt.
27 okt.

zondag
donderdag

Tennistoernooi Taart
Ahmet Avondtoernooi V

13.00
20.00

TC
AY

NOVEMBER
17 nov.
27 nov.

donderdag
zondag

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Oliebollentoernooi

20.00
13.00

BESTUUR
AC/TC

zondag

Nieuwjaarsreceptie

15.00

BESTUUR

DECEMBER
JANUARI
8 jan
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TVDZ– Tennislessen 2022 – 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:
Woensdag:
15.00u. tot 18.00u.
Vrijdag:
16.00u. tot 18.00u.

Lestijden Senioren:
Woensdag:
18.00u. tot 21.00u.
Vrijdag:
18.00u. tot 21.00u.
Zaterdag:
09.00u. tot 15.00u.

PRIJZEN m.i.v. 1 juli 2021:





Privéles 30 minuten € 27,50
Privéles van 60 minuten € 55,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50,-)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-)

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
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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN
Lesvoorwaarden:
De tennislesseizoenen lopen vanaf april t/m oktober / oktober t/m maart.
• 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 schoolvakanties.
• Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan;
• 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 rest van de regen lessen wel;
• De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet;

Inschrijfgedeelte tennislessen TVDZ
Voornaam:

Achternaam:

Geslacht:

Geboortedatum:

Adres en huisnr.:

Telefoon privé:

Telefoon mobiel:

Postcode:

Woonplaats:

Datum inschrijving:

E-mail adres :

M

V

Telefoon werk:

Privéles 30 minuten € 27,50
Privéles van 60 minuten € 55,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-)
Om een goede groepsindeling mogelijk te maken vragen wij u uw speelsterkte (indien bekend) en
voorkeur voor lestijden hieronder op te geven.
Speelsterkte* (belangrijk voor de groepsindeling)
nooit getennist,
half gevorderd 8/7,
toepassing.

beginner 10,

beginner+ 9,

licht gevorderd 7,

gevorderd 6/7,

Ooit tennisles gehad?:
middenklasser 8/9,

Nee

middenklasser+ 8,

gevorderd+ 6 *Aankruisen indien van

Lestijden Jeugd:

Lestijden Senioren:

Dinsdag:

16.00u. tot 18.00u.

Dinsdag:

18.00u. tot 21.00u.

Woensdag:

16.00u. tot 18.00u.

Woensdag:

18.00u. tot 21.00u.

Zaterdag:

09.00u. tot 16.00u.

Voorkeur lestijden:
Wilt u hier zo ruim mogelijk vermelden op welke dagen en tijden u beschikbaar bent:
Dinsdag
van
tot
uur
Woensdag
van
tot
uur
Zaterdag
van
tot
uur
Geef aan met wie u groepslessen wilt volgen:
1. _________________________ 2 _________________________
3_________________________

4 _________________________

Het ingevulde formulier sturen naar het E-mailadres: tennislessen@tvdz.nl
Een geprinte versie kan worden verzonden naar het adres: TVDZ Sportlaan 7 – 1111PX Diemen
of in de bus in de hal van het clubhuis worden gedaan.
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