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In Memoriam – Janny van Diemen-Bruin
Ruim één week voor haar 81ste verjaardag overleed vredig in haar slaap, ons erelid en medeoprichtster van TVDZ: Janny van Diemen-Bruin.
Vorig jaar tijdens de Algemene Leden Vergadering werd Janny door het bestuur in de bloemetjes
gezet vanwege haar 80ste verjaardag. Wij kunnen het nog niet bevatten dat deze altijd vrolijke,
optimistische en energieke vrouw, niet meer in ons midden is.

Foto: Het allereerste bestuur van TVDZ. Janny uiterst links op de foto.
Het was begin 1984. Een telefoontje van Janny van Diemen. Zij had in de Diemer Courant gelezen dat
een groepje buurtbewoners uit Diemen-Zuid van plan was een tenniscluppie op te richten.
Nieuwsgierig als ze was belde ze me op en vroeg wat onze bedoeling was. HAAR Piet zat immers in
de Gemeenteraad en ze was op de hoogte dat er op dat moment geen plekje beschikbaar was om
een tweede tennisvereniging te huisvesten. Ik vertelde haar dat wij alle beschikbare uren in beide
sportcomplexen geclaimed hadden. Het liep als een trein mede door de mond tot mond reclame. Ons
enthousiasme sprak haar aan en spontaan als ze was bood ze mij haar hulp aan. Dit aanbod heb ik
meteen met beide handen aangepakt. Janny was immers de stuwende kracht van de A(lgemene)
S(peeltuin) V(ereniging), thans Schakelverenigng.
Vier jaren lang heeft Janny in het bestuur gezeten. In de functie van bestuurslid algemene zaken
organiseerde zij diverse feestavonden, verkleed-tennispartijen, kaartavonden enz.enz.
Brutaal en charmant stapte zij bij de winkeliers binnen om kado’s voor de bingo en tombola avonden
los te peuteren. En niemand die haar dat weigerde, getuige de overvolle cadeautafels. Toen zij uit het
bestuur stapte werd zij terecht als erelid benoemd. Als lid van de Activiteitencommissie bleef ze tot het
einde TVDZ behulpzaam bij diverse evenementen. Vorig jaar hebben wij op het Oliebollenappelflappentoernooi nog van haar bakkunst kunnen genieten.
In een overvolle kerk werd een indrukwekkende afscheidsdienst aan haar gewijd. Ook in de aula van
het afgeladen crematorium kon iedereen op zijn eigen manier afscheid van Janny nemen.
Janny van Diemen is helaas niet meer in ons midden. Maar in onze harten zal ze steeds voort leven in
liefdevolle herinnering. Dank lieve Janny voor alles wat je voor TVDZ (ons cluppie) gedaan hebt.
Wij missen je nu al. RUST IN VREDE.
Namens het bestuur, Winny Gontha-Lucardie
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Rabobank rek.nr. 39.36.37.964 – E-mail: info@tvdz.nl – Website: www.tvdz.nl
Bestuur: bestuur@tvdz.nl
- Marcel Manshanden (voorzitter) – Tel: (020) 69 52 196
- Sylvia Sierhuis (promotie & advertentie acquisitie)
- Job Schouten (secretaris / vice-voorzitter) – Tel: (020) 69 95 582
- Niels Honcoop (penningmeester) - Tel: (020) 699 87 15
- Peter Stuifzand (ledenadministratie) - Tel: (020) 6999558 (na 18.00 uur)
Activiteiten-Commissie:
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770
- Lia Houthuijzen
- Gerard Terwey
Toernooi-Commissie / Technische commissie: toernooicommissie@tvdz.nl
- Verenigingscompetitieleider: Peter Stuifzand - Tel: (020) 6999558 (na 18.00 uur)
- Sylvia Sierhuis
- Angelo Hooker
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186
- Janny de Boer
- Ans van Klaveren
- Job Schouten - Tel: (020) 6995582
Public Relations & Redactie-Commissie ACE: ace-pr@tvdz.nl
- Winny Gontha-Lucardie (voorzitter) - Tel: (020) 69 03 192
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710
- Jaap Reijnoudt
Webmaster Website- www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Peter Stuifzand
Kascommissie:
- Fred Hart, Chris Heuckeroth, Wim van den Haak (reserve)
Sportraadvertegenwoordiger:
- Marcel Manshanden
Barbeheerder:
- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857
Baanbeheerder:
- Theo Nieuwenhuizen
Trainers - Tennislessen:
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
- Roderik Bratianu - Tel: prive: (020) 695 4161 - Mobiel Tel: (06) 45992461 - ro_bratianu@hotmail.com
Ereleden:
- Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen
- Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt
Leden van verdienste: - Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek
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Van de Voorzitter - Marcel Manshanden
Een nieuw seizoen begint met een droevige mededeling.
Anders dan u gewend bent vindt u mijn stuk op een andere pagina. Alle
reden hiervoor.
Zoals u heeft kunnen lezen in het stuk van Winny Gontha heeft onze
vereniging een trouwe medewerkster van het eerste uur verloren. Het
bestuur zal Janny altijd blijven herinneren als een warme persoonlijkheid
die altijd klaarstond voor de vereniging.
Wij wensen de familie sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Ons erelid Janny van Diemen is niet meer onder ons.
Normaal gaat het schrijven van openingsstukken mij makkelijk af. Nu echter hapert de machine.
Net een lange Algemene Leden Vergadering (ALV) achter de rug wordt je door zo’n mededeling weer
met de neus op de feiten gedrukt.
Het toont maar weer eens aan hoe wij met elkaar moeten genieten van alles wat onze omgeving ons
te bieden heeft. Zie zaken positief, geef mensen de ruimte om hun mening te verwoorden, respecteer
mensen ongeacht welke achtergrond of geloof. Simpele one-liners, maar oh zo belangrijk.
Bovenstaande gedachte kan je heel makkelijk doortrekken op sportief gebied. Binnen en buiten de
baan kunnen alle punten gelden.
Over de ALV vindt u verder in de ACE een korte impressie. Ik wil u echter niet mijn mening onthouden.
De gevoerde discussies over de gevolgen van het verdwijnen van de acceptgiro’s waren redelijk
ingeschat door het bestuur. Echter op deze inschatting proberen in te spelen heeft z’n risico’s.
Achteraf is dit altijd makkelijk te beoordelen. In dit geval was een film terugdraaien niet mogelijk.
Dit jaar is toch weer gebleken dat het bestuur zich zonder meer laat sturen door de ALV. Hiermee is
wederom een bevestiging gekregen dat de ALV een sterk en krachtig orgaan is binnen een
vereniging. Wil niet zeggen dat iedereen het altijd eens dient te zijn met elkaar. Uiteindelijk bepaalt de
ALV bij stemming over agenda-onderwerpen de uiteindelijke richting.
Dank hiervoor aan alle aanwezige leden.
Ik hoop dat we weer een mooi tennisseizoen tegemoet gaan. Helaas zonder de mooie, groene bomen
aan onze overkant. Zonde dat de bomen gerooid zijn. We hebben al zo weinig groen binnen de
gemeente. Alle nattigheid en stormellende is, hoop ik, nu voorbij. Nu richten we ons op de zon.
Alle leden een heel prettig tennisseizoen toegewenst.
Marcel Manshanden
Voorzitter.

Mededeling van het Bestuur - Incassoformulier
Het Bestuur heeft een aantal vragen gekregen over de lay-out van het aan de leden toegezonden
incassoformulier. Wij kunnen u meedelen dat het incassoformulier inmiddels is aangepast.
Het aangepaste incassoformulier kunt u downloaden via onze website: www.tvdz.nl
De oude en nieuwe incassoformulieren zullen beiden door ons geaccepteerd worden.
Wij vertrouwen erop dat we met de wijzigingen aan uw vragen en opmerkingen tegemoet gekomen
zijn.
Het Bestuur
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Mededeling van het Bestuur - Pasjesavonden
Op de navolgende dagen kunt u uw pasje ophalen.(indien betaling ontvangen is)
Dinsdag 11 & 18 april van 19.30 uur t/m 20.30 uur
Donderdag 13 & 20 april van 19.00 t/m 20.00 uur
Ik verzoek u om het pasje op één van deze dagen op te halen. Vorig jaar kreeg ik het verzoek om de
pasjes bij Gerard achter te laten, maar dat doen we liever niet. Er zijn namelijk toch pasjes zoek
geraakt, en die kosten de vereniging € 15.00 p/pasje. Daarom nogmaals het verzoek om op één van
de 4 avonden langs te komen.
Peter Stuifzand

Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Nu opgeven voor tennislessen 2007:
Het inschrijfformulier voor tennislessen TVDZ (zomer 2007) is te downloaden via de TVDZ website
http://www.tvdz.nl – pagina Tennislessen. Geef je snel op, want vol = vol!
Optuigen park:
De maand april zal weer benut worden om kleine en grotere klussen te klaren. Windschermen, richten
vlaggemast, schilderen bankjes, terrasmeubels schoon maken.
Hebt u tijd meldt u aan bij het bestuur. Vele handen maken licht werk.
De beste stuurlui staan aan wal: (Wegens succes herhaald)
Soms is er kritiek hoorbaar op onderhoudsgebied. Onze banen krijgen regelmatig een
onderhoudsbeurt. Dit onderhoud komt altijd ongelegen. Het is niet anders. TVDZ heeft zich te
schikken in de beschikbaarheid van de toeleverancier. Een beetje meer begrip en geduld mag toch
wel worden verwacht van onze leden.
Ook dit jaar zullen wij weer te maken krijgen met onderhoudswerkzaamheden, die verricht zullen
worden door onze eigen groundsman Theo Nieuwenhuizen en de gemeente.
Nieuwe website:
Hij is klaar. Verfrissend, nieuw, kortom een heel mooie website. Met hulp van Simpel Design en Hans
de Jong, onze vertrouwde webmaster. Let u ook op het feit dat onze ACE nu ook op de website is
geplaatst. Geen nood dus als u een exemplaar kwijt bent.
Vegen:
Nee, het is geen grap maar het vegen van de banen blijft verplicht. Sterker nog na elke partij
dient u de baan geheel te vegen. Deze regel is onlangs op de ALV zonder een enkele tegenstem
door de leden aangenomen.
Met name de stukken in directe omtrek van de baan waar u heeft gespeeld dienen na elke baan
wissel geveegd te worden. Deze ruimte achter de base line en langs de lange kanten zijn het
meest kwetsbaar voor mosvorming.
Rookverbod in de kantine:
Ook dit is geen grap. Per direct geldt er een algeheel rookverbod in de kantine. Controle hierop is
moeilijk. Gezond verstand en begrip voor elkaar is echter sterker dan elke denkbare controle.
RTV Diemen:
Ook TVDZ gaat de binnenkort de ether in. Houdt u de kabelkrant en de nieuws pagina’s maar in de
gaten!
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?
Laat het ons maar weten. Mail naar: ace-pr@tvdz.nl
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Personele wijzigingen Bestuur & Commissies 2007
Wisseling van de wacht:
Elke vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. TVDZ heeft een groep van ca. 24 mensen
die onze vereniging een warm hart toedragen.
Zoals gebruikelijk is er elk jaar het risico dat er wisselingen plaatsvinden. Nog meer uitdagend is het
om weer andere gegadigden te vinden die het stokje willen overnemen.
Dit jaar kunnen we de volgende personele wijzigingen melden:
Bestuur:
Frans Schuckman

Functie is overgenomen door Sylvia Sierhuis. (ALV)

Jeugdcommissie:
Monique Bernard
Janneke van Steenbergen
Monique Wevers

De nieuwe Jeugdcommissie:
Ans van Klaveren
Janny de Boer
Zoals we al jaren gewend zijn o.l.v. Fred Groen.

Toernooicommissie:
Edo van der Zouwen

Functie overgenomen door Angelo Hooker

Redactiecommissie:
Greetje Oosting

Functie is overgenomen door Jaap Reijnoudt

Kascommissie:
Wim van den Haak
Jaap Reijnoudt

Nieuwe kascommissie:
Fred Hart
Chris Heukeroth
Wim van de Haak (reserve)

Namens het bestuur wil ik alle oude commissieleden nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet.
Ik wil alle nieuwe leden veel succes wensen in hun nieuwe rol binnen de vereniging.
Marcel Manshanden

Nieuwe doelgroep – Studenten Lidmaatschap
Het Bestuur van TVDZ introduceert contributie voor nieuwe doelgroep.
Het Bestuur heeft op de ALV van 14 februari 2007 een nieuwe categorie tennissers geïntroduceerd, te
weten “de Studenten”.
Vanuit de vereniging en vanuit de wens meer jeugd binnen onze club te hebben is er toestemming
gevraagd en gekregen van de Algemene Ledenvergadering voor een nieuwe categorie met een
bijbehorende aangepaste contributie.
De concurrentie van andere clubs en universiteiten is groot en TVDZ moet een passend aanbod doen
aan deze groep. De groep jongeren, die wij bedoelen zijn personen met een leeftijd tussen 18-25 jaar
met een geldige OV-jaarkaart. Hiermee is de doelgroep breder dan alleen maar Universitaire
studenten, want ook studenten op HBO-nieveau vallen hieronder.
Onder het mom van - "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" - wil TVDZ kijken of zij deze groep aan
zich kan binden, maar dan zal zij eerst op de hoogte moeten zijn van het bestaan van TVDZ.
Dit gaan wij doen door middel van flyers en een scherp contributietarief.
Vooral in de flats aan de Rode Kruislaan, maar andere studentenbolwerken niet uitgesloten, gaan wij
op jacht naar de jeugd.
Het Bestuur
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Van de Penningmeester – Contributie 2007
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van jongstleden 14 februari heeft de Ledenvergadering een
nieuwe wijze van contributie-inning aangenomen.
Vanaf heden gaat dat per automatische incasso. Personen die de contributie laten innen via
automatische incasso krijgen een korting op de gewone contributie van € 15.-. Personen die de
contributie op een andere wijze betalen, betalen de volledige contributie.
Zij betalen rechtreeks op rekeningnummer 39.36.37.964 ten name van TVDZ.
Waarom gaan wij dat doen, wat betekent dat nu en wat kan er fout gaan, zijn vragen die het Bestuur
de laatste dagen gehoord heeft. Op deze vragen wil ik kort ingaan.
Waarom gaat TVDZ over op automatische incasso?
De banken zijn per 1 januari 2007 gestopt met de bijlagerijke acceptgirokaart. De acceptgirokaart kennen de meeste van ons, zo betalen wij al jaren onze contributie. Wat jullie waarschijnlijk niet
weten is dat de banken in het verleden aan de club een afschrift als bijlage verstrekten. Op deze
bijlage stond aangegeven wie er betaald had en welk bedrag. Dat moest ook wel omdat banken alle
acceptgirobetalingen als één groot bedrag op de rekening van TVDZ stortten, zonder aan te geven
van wie dat bedrag afkomstig was.
Per 1 januari 2007 zijn de banken gestopt met het verstrekken van deze bijlage. Om het overzicht en
inzicht te behouden van wie er contributie betaald heeft, is een andere manier van contributie-inning
noodzakelijk.
Na de nodige mogelijkheden afgewogen te hebben, is automatische incasso als enige mogelijkheid
overgebleven. Het was en blijft voor het bestuur van TVDZ veel administratief werk om uit te zoeken,
maar makkelijker en efficiënter kan het helaas niet.
Wat betekent dit nu in praktijk?
Als Lid van TVDZ word je verzocht een machtigingsformulier in te vullen, waarmee je TVDZ machtigt
om de contributie te innen. Het machtigingsformulier is te downloaden op de website: www.tvdz.nl en
bij de bar verkrijgbaar. Het ingevulde formulier kan in de brievenbus in de hal van onze kantine
afgeleverd worden. Voor jaarleden zal in de week van 30 maart 2007 door TVDZ de contributie via
Rabobank geïncasseerd worden. Binnen 7 dagen zal het incasso hebben plaatsgevonden.
Wat er fout kan gaan?
Dat er geen voldoende saldo op de rekening staat waarvan geïncasseerd mag worden. De incasso
gaat dan niet door en ik krijg een melding van de Rabobank dat er wegens onvoldoende saldo niet
geïncasseerd is.
Jullie zullen begrijpen dat het bijhouden van wie wel en wie niet betaald heeft nogal arbeidsintensief is
en dat bovenstaande situatie erg vervelend is. In deze situatie kan de contributie alleen nog maar
rechtstreeks aan TVDZ betaald worden, waarbij het recht op korting van € 15,- vervalt en de volledige
contributie betaald dient te worden.
Dat is iets waar wij, als Bestuur, in ieder geval niet op zitten te wachten en wij roepen een ieder dan
ook op om het machtigingsformulier in te vullen en in te leveren en voor voldoende saldo te zorgen op
de rekening waarvan geïncasseerd gaat worden.
Ik hoop dat de toelichting alle vragen beantwoord. Mochten er nog vragen zijn, dan kan men mij
bereiken via E-mail: Bestuur@tvdz.nl
De contributiebedragen geef ik voor de volledigheid erbij (zie volgende pagina).
Veel tennissplezier!
Niels Honcoop – Penningmeester
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Van de Penningmeester – Contributie 2007 - Vervolg
Jaarleden

2006

Contributie 2007

Contributie via Incasso

Jaarlid volwassenen

€ 158

€ 173

€ 158

Daglid (tot 18jr.)

€ 121

€ 136

€ 121

Jeugdlid

€ 81

€ 96

€ 81

55+ (gefixeerde groep)

€ 71

€ 86

€ 71

Donateurs

€ 20

€ 35

€ 20

€ 125

€ 110

Studentlid (18-25 jr.)

Winterleden
Winterlid

€ 50

€ 65

€ 50

Winterjeugdlid

€ 40

€ 55

€ 40

Deze bedragen zijn inclusief de € 10,- verplichte barbijdrage.
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Algemene Leden Vergadering (ALV) – 14 februari 2007
Een korte samenvatting van de Algemene Ledenvergadering
Ondanks de tv-uitzendingen van de UEFA wedstrijden van Ajax en AZ, vonden 36 leden hun
aanwezigheid op de Algemene ledenvergadering gelukkig belangrijker.
Er was dan ook een belangrijk agendapunt opgenomen, namelijk automatische incasso van de
contributiegelden.
Een heet hangijzer, waar niemand echt gelukkig mee is. De penningmeester legt uit waarom het
bestuur tot automatische incasso wenst over te gaan. De banken hebben met ingang van 2007 het
meesturen van betalingsgegevens, met vermelding van naam van betaler, afgeschaft; hiermede wordt
de administratie voor de penningmeester arbeidsintensiever.
Met automatische incasso zal de administratieve afwikkeling voor de penningmeester, uiteindelijk een
onbezoldigd vrijwilliger, efficiënter verricht kunnen worden.
Een prettige bijkomstigheid is dat de contributie vrijwel in één klap binnen is en niet pas na een
periode van bijna 6 maanden, zoals de praktijk helaas heeft geleerd, waarna een aantal zelfs
halverwege het seizoen alsnog opzegt.
De algemene kritiek is, dat leden, die niets voor automatische incasso voelen en die keurig voor 1 april
hun contributie hebben voldaan, maar toch worden bestraft met extra bedrag van Euro 15,00.
Het bestuur toont begrip voor deze opvatting, maar wijst nogmaals op het vele “onnodige” werk van de
penningmeester en op enig vertrouwen van de leden. Bij eventuele onregelmatigheden zal er meteen
restitutie plaats vinden.
Na intern beraad van het bestuur komt het volgende voorstel: contributie voor Jaarleden wordt
verhoogd tot € 173,00; Dagleden tot € 136,00 en Jeugdleden tot € 96,00; bij betaling per automatische
incasso wordt € 15,00 korting verleend.
Met andere woorden; bij betaling per automatische incasso wordt de contributie voor deze groep NIET
verhoogd en is dus gelijk aan die van 2006.
Een aantal leden vindt de verhoging te rigoureus, Jaap Reijnoudt wijst echter op de zeer lage winst en
vindt deze verhoging alleszins verantwoord. Het voorstel wordt met een klein aantal tegenstemmen
aangenomen.
Om TVDZ ook voor studenten aantrekkelijker te maken, wordt voor de leeftijdsgroep van 18 tot 25
jaar, in het bezit van een OV-jaarkaart een speciaal tarief vast gesteld van € 110,00.
Een ander gevoelig punt op de agenda blijkt de invoering van een algemeen rookverbod in het
clubhuis te zijn, maar ondanks het verzet van een klein aantal fervente rokers, wordt het voorstel met
een grote meerderheid van stemmen aangenomen en geldt er vanaf heden in het clubhuis een
algemeen rookverbod. Dit verbod is ook van toepassing voor feestjes en andere soorten van
manifestaties die in het clubhuis worden gehouden.
Frans Schuckmann heeft zich als bestuurslid teruggetrokken om plaats te maken voor een Sylvia
Sierhuis die er, op zijn “Fortuyns”, zin “an” heeft. Frans wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet
voor de vereniging en krijgt na afloop een presentje.
Bij de rondvraag komt o.a. het slepen van de banen aan de orde. Omdat hierover onduidelijkheid blijft
bestaan en er daardoor te weinig wordt aangesleept, wordt besloten om de ouderwetse regel weer in
ere te herstellen: bij het verlaten van de baan verplicht slepen tot één meter achter de belijning!
Voor verdere details en alle andere punten die aan de orde zijn geweest, verwijs ik graag naar de
notulen die in het clubhuis ter inzage liggen, met een intekenlijst met verzoek om toezending van
notulen per post.
Job Schouten - secretaris
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Indoor Toernooi in de Wilderhorst – 16 december 2006
Ondanks het feit dat er dit jaar maar 11 koppels en één enkelspeler zich voor het toernooi hebben
ingeschreven, er kunnen maximaal 16 koppels deelnemen, was het desondanks een zeer geslaagd
toernooi.
Gezien de enigszins teleurstellende opkomst, heeft de organisatie even met de gedachte gespeeld
om dit maar als een allerlaatste indoor toernooi te beschouwen, maar het enthousiasme van de
aanwezige deelnemers heeft ons uiteindelijk doen besluiten om ook seizoen 2007 met een indoor
toernooi in De Wildenhorst af te sluiten.
Wij hopen echter oprecht dat de tijden weer mogen terugkeren van het huren van 8 binnenbanen!
Want hoe groter het aantal deelnemers, des te gevarieerder is de onderlinge speelsterkte, zodat
mensen als Ineke Blinkhoff en Koos van Raalte de kans krijgen om het ook eens tegen gelijkwaardige
tegenstanders op te nemen. Het getuigt daarom van extra klasse en sportiviteit van beiden, dat zij
desondanks op elk toernooi weer aanwezig zijn!
Er is in drie poules gespeeld, twee gemengd dubbel en één heren dubbel. Een gelukkige
omstandigheid was dat Roger Heilbron ruim 10 minuten voor de wedstrijd nog een vaste partner wist
te vinden, zodat we uiteindelijk toch op 12 koppels uitkwamen.
In poule 1 van het gemengd dubbel was het koningskoppel Gaby & Raymond Vuyst de onbetwiste
nummer één (7-2; 10-5; 12-7). In deze poule speelden Ans van Klaveren en Ed Poljanic een tweetal
sterke partijen, 4-4 tegen Claudia van den Pangaard & “serverkanon” Peter Stuifzand en 8-6 tegen
hun “tenniskleinkinderen” Carola & Patrick de Vries.
In poule 2 van het gemengd dubbel werden alle partijen gewonnen door het ervaren koppel Elly van
den Pangaard & Ruud Wijthoef.
Tot slot het heren dubbel; ook hier hebben de nummers één (Angelo & Emiel) genadeloos
toegeslagen; het tennisbeest Emiel bleef, ook bij ruime voorsprong, kreunend door rammen (7-5; 10-5;
11-2), om zo doende zijn begeerde consumptiebonnen zeker te stellen.
Eindstanden:
Gemengd Dubbel. Poule 1:
1 Gaby & Raymond Vuyst
2 Ans van Klaveren & Ed Poljanic
3 Carola & Patrick de Vries
4 Claudia van den Pangaard & Peter Stuifzand

.

Gemengd Dubbel. Poule 2:
1 Elly van den Pangaard & Ruud Wijthoef
2 Joke Dierdorp & Theo van de Walle
3 Janny de Boer & Job Schouten
4 Ineke Blinkhoff & Koos van Raalte
Heren Dubbel:
1 Emiel & Angelo Hooker
2 Roger & stand-in
3 Piet van den Pangaard & Wim Brouër
4 Bram van Eijk & Jim Kerstens
Groeten van de verslaggever - Job Schouten.
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KNLTB competitie 2007
TEAMS COMPETITIE SEIZOEN 2007:
ZATERDAG:
Jongens t/m 17 jaar:
Tim van Gelderen
Robbert van Gelderen
Stan Reestman
Volodja Loukachov
Mark Postma

Heren:
Vincent ten Bruin
Angelo Hooker
Goran Majski
Guido Ysselsteyn
Teredce Zirschky

ZONDAG:
Heren 1:
Patrick de Vries
Goran Majski
Raymond Vuyst
Peter Stuifzand

Heren 2:
Job Schouten
Henk Hoogeveen
Marcel Manshanden
Chris Heuckeroth

Gemengd Dubbel 45+ 1:
Piet van den Pangaard
Elly van den Pangaard
Ed Poljanic
Ans van Klaveren

Gemengd Dubbel 45+ 2:
Jim Kerstens
Dolly Andries
Tom van Rijn
Gina Bulten
Nico Smit

Gemengd Dubbel 45+ 3:
Hans de Jong
Koos van Raalte
Janny de Boer
Coby Heuckeroth
Coriena Manshanden
Het wedstrijdschema:
LET OP: Voor de laatste versie van het wedstrijdschema, kijk op de website: www.tvdz.nl !
Jongens t/m 17 Zaterdag 2e klasse 0632
Dag 1, 14-04-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 2, 21-04-2007 HAARLEM 2
Dag 3, 28-04-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 4, 05-05-2007 PIM MULIER 1
Dag 5, 12-05-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 6, 19-05-2007 TIE BREAKERS 2
Dag 7, 02-06-2007 GEINBURGIA 1

-

NIEUWE BRUG 1
DIEMEN ZUID 1
DIEMEN 1
DIEMEN ZUID 1
KONTAKT 1
DIEMEN ZUID 1
DIEMEN ZUID 1

Heren 1 Zaterdag 5e klasse 0135
Dag 1, 14-04-2007 MARTINUS 1
Dag 2, 21-04-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 3, 28-04-2007 UITHOORN 3
Dag 4, 05-05-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 5, 12-05-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 6, 19-05-2007 ZWAANSHOEK 5
Dag 7, 02-06-2007 DIEMEN ZUID 1

-

DIEMEN ZUID 1
BORCHLAND 3
DIEMEN ZUID 1
QUI VIVE 4
ABC 2
DIEMEN ZUID 1
ALL OUT 11
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Aanvang: 08.30 uur
Aanvang: 08.30 uur
Aanvang: 08.30 uur

Aanvang: 10.00 uur
Aanvang: 10.00 uur
Aanvang: 11.30 uur
Aanvang: 10.00 uur

Heren 1, Zondag 6e klasse (0646)
Dag 1, 15-04-2007 ATVD 2
Dag 2, 22-04-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 3, 29-04-2007 D.V.H. 2
Dag 4, 06-05-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 5, 13-05-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 6, 20-05-2007 NIEUW VENNEP 3
Dag 7, 03-06-2007 ABCOUDE 3
Heren 1, 45+ Zondag 1e klasse (2201)
Dag 1, 15-04-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 2, 22-04-2007 ABCOUDE 1
Dag 3, 29-04-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 4, 06-05-2007 DIEMEN ZUID 1
Dag 5, 13-05-2007 HOGEDIJK 1
Dag 6, 20-05-2007 VRIJ
Dag 7, 03-06-2007 VRIJ

-

DIEMEN ZUID 1
STRANDVLIET 2
DIEMEN ZUID 1
AMSTELLAND 4
VAN NISPEN 2
DIEMEN ZUID 1
DIEMEN ZUID 1

-

LANGEDIJK 1
DIEMEN ZUID 1
NECKSLAG 1
OUDORP 1
DIEMEN ZUID 1

Gemengd Dubbel 45+ 1, Zondag 1e klasse (2008)
Dag 1, 15-04-2007 RHENEN 1
- DIEMEN ZUID 1
Dag 2, 22-04-2007 DIEMEN ZUID 1
- WADDINXVEEN 1
Dag 3, 29-04-2007 PVDV 1
- DIEMEN ZUID 1
Dag 4, 06-05-2007 DIEMEN ZUID 1
- RIJNHUYSE 1
Dag 5, 13-05-2007 VRIJ
Dag 6, 20-05-2007 HILVERHEIDE 1
- DIEMEN ZUID 1
Dag 7, 03-06-2007 DIEMEN ZUID 1
- TEAN 1

Aanvang: 10.00 uur
Aanvang: 10.00 uur
Aanvang: 10.00 uur

Aanvang: 12.30 uur
Aanvang: 11.00 uur
Aanvang: 12.30 uur

Aanvang: 14.00 uur
Aanvang: 14.00 uur

Aanvang: 14.00 uur

Gemengd Dubbel 45+ 2, Zondag 1e klasse (2003)
Dag 1, 15-04-2007 VRIJ
Dag 2, 22-04-2007 WEESP 1
- DIEMEN ZUID 2
Dag 3, 29-04-2007 DIEMEN ZUID 2
- HBC 2
Aanvang: 12.30 uur
Dag 4, 06-05-2007 DE PUNT 1
- DIEMEN ZUID 2
Dag 5, 13-05-2007 EEMSLAG 1
- DIEMEN ZUID 2
Dag 6, 20-05-2007 DIEMEN ZUID 2
- IT LELYSTAD 1
Aanvang: 11.30 uur
Dag 7, 03-06-2007 DIEMEN ZUID 2
- VLIEGENDE BAL 1 Aanvang: 11.30 uur
Gemengd Dubbel 45+ 3, Zondag 1e klasse (2006)
Dag 1, 15-04-2007 DIEMEN ZUID 3
- KUDDELSTAART 1 Aanvang: 14.00 uur
Dag 2, 22-04-2007 UITHOORN 1
- DIEMEN ZUID 3
Dag 3, 29-04-2007 DIEMEN ZUID 3
- BREDERODE 1
Aanvang: 14.00 uur
Dag 4, 06-05-2007 VRIJ
Dag 5, 13-05-2007 DE MUNNIK 1
- DIEMEN ZUID 3
Dag 6, 20-05-2007 DIEMEN ZUID 3
- SPAARNDAM 1
Aanvang: 14.00 uur
Dag 7, 03-06-2007 HBC 1
- DIEMEN ZUID 3
Gezocht !!
We zijn op zoek naar leden (mannen en vrouwen) die zich willen opgeven als reserve voor de
competitie. Voor het geval dat er iemand tijdelijk geblesseerd of verhinderd is.
Het is de bedoeling dat er een lijst gemaakt wordt, zodat de aanvoerders kunnen zien wie er kan
invallen indien nodig. Bij aanmelden graag naam, bondsnummer en speelsterkte vermelden.
De competitie begint dit jaar in het weekend van 14 april, en eindigt in het weekend van 2 juni.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@tvdz.nl of door uw
aanmelding te deponeren in de brievenbus die in de hal van ons clubhuis hangt.
Peter Stuifzand
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Activiteitenkalender 2007
Datum

Dag

Maart
25-3-2007
31-3-2007

Tijd

Organisatie

zondag Openingstoernooi
zaterdag Jeugd Openingstoernooi

11.00 uur
10.00 uur

TC
JC

April
9-4-2007

maandag Paaskaarten

14.00 uur

AC

Mei
26-5-2007

zaterdag

Luilaktoernooi in “nachtgewaad”

08.00 uur

AC/JC

Juni
23-6-2007
24-6-2007

zaterdag
zondag

BBQ Toernooi
Jeugdtoernooi Sportpark de Diemen

16.00 uur
10.00 uur

AC/TC
JC

Juli
15-7-2007
22-7-2007

zondag
zondag

Uitwisselingstoernooi ATVD-TVDZ
Ouder & Kind Toernooi

11.00 uur
10.00 uur

TC
JC

Augustus
12-8-2007

zondag

Zomer Mix Toernooi

11.00 uur

TC

Senioren Toernooi
Jeugd tegen Bestuur & Commissies
Kaarten

11.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

TC
JC
AC

Uitwisselingstoernooi TVDZ/ATVD
Halloween Toernooi
“Janny van Diemen” Oliebollen
Toernooi

11.00 uur
16.00 uur
13.00 uur

TC
JC
AC/TC

November
4-11-2007 zondag

Kaarten

14.00 uur

AC

December
2-12-2007 zondag
15-12-2007 zaterdag

St.Nicolaas kaarten
Indoor Toernooi De Wildenhorst

14.00 uur
AC
19.00-23.00 u. TC

September
2-9-2007
zondag
23-9-2007 zondag
30-9-2007 zondag
Oktober
7-10-2007 zondag
20-10-2007 zaterdag
28-10-2007 zondag

Evenement
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SMASHJE – JEUGD
Zoals jullie in de vorige ACE gemeld, moesten we helaas afscheid nemen van de gehele
jeugdcommissie. Gelukkig kunnen we meedelen dat, naast onze ouwe getrouwe tennisleraar Fred
Groen, er twee vrijwilligers zich spontaan hebben aangemeld om ook in 2007 weer leuke activiteiten
voor onze jeugdleden te bedenken!
We wensen Janny de Boer en Ans van Klaveren veel succes toe in hun nieuwe rol. Ans van Klaveren
heeft voor de jeugdleden het volgende verhaal geschreven:
Beste jeugdleden van onze tennisclub,
Winny vroeg mij, om een stukje in de ACE te schrijven. Daar ben ik echt niet goed in…. ;-(
Maar ik kan jullie wel vertellen, dat na veel nadenken ik mijn JA heb gegeven om samen met Janny de
Boer in de jeugdcommissie te gaan zitten (nou ja, zitten???).
Het is iets heel nieuws voor ons. Maar Janny heeft al hele leuke ideeën. Daar hou ik me dan maar aan
vast. We hopen dat er heel veel kinderen zich voor de toernooien gaan inschrijven. Want hoe meer
zielen hoe meer vreugde! Hieronder staat de toernooikalender voor de jeugd. Zodat je meteen kan
nakijken wanneer er weer een jeugdtoernooi is. En vergeet je vooral niet in te schrijven!
Datum

Dag

Maart
31-3-2007

Evenement

Tijd

Organisatie

zaterdag Jeugd Openingstoernooi

10.00 uur

JC

Juni
24-6-2007

zondag

Jeugdtoernooi Sportpark De Diemen

10.00 uur

JC

Juli
22-7-2007

zondag

Ouder & Kind Toernooi

10.00 uur

JC

September
23-9-2007 zondag

Jeugd tegen Bestuur & Commissies

11.00 uur

JC

Oktober
20-10-2007 zaterdag

Halloween Toernooi

16.00 uur

JC

Wij gaan ons best doen om het zo gezellig mogelijk te maken, maar de kinderen gaan de show stelen
met hun tennisspel!
Sportieve groeten van Ans van Klaveren

Tennislessen 2007
Ook al speel je een leuk partijtje tennis, zullen veel tennissers baat hebben om eens tennislessen te
nemen. Je krijgt een aantal praktische tips en/of correcties over je speelwijze en je positionering in het
veld. Een van de belangrijkste aspecten is om op een anatomisch verantwoorde manier in het veld te
bewegen.
Op deze manier voorkom je blessures en kun je, gepaard met een goede timing, ballen harder slaan
zonder daarbij extra kracht te gebruiken. Als de beweging goed voelt, zal iedere tennisser meer
plezier beleven in het raken van de bal. En dit heeft een positief effect op het wedstrijdelement. Het
gaat natuurlijk in de eerste plaats om het plezier in het spelletje, maar dat plezier kun je vergroten door
af en toe ook eens te winnen. Dus ook als je geen competitie of toernooien speelt, kunnen
tennislessen het plezier in het spelletje vergroten en kan je arm- of schouderblessures voorkomen.
NB. Het inschrijfformulier voor tennislessen TVDZ (zomer 2007) is te downloaden via de TVDZ
website http://www.tvdz.nl – pagina Tennislessen.
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Internetclicks – Hans de Jong
Oplettende lezertjes hebben in de rubriek “gehoord, gelezen, gezien, gedacht” al kunnen vernemen
dat de website van TVDZ geheel vernieuwd is.
Een frisse, nieuwe layout van de website, met de oude vertrouwde onderwerpen.
Het bestuur vond dat wij als vereniging er eens toe waren aan een wat flitsender uitstraling. Met het
oude softwarepakket -Frontpage Express- waarmee de website gemaakt was, kon dat helaas niet
worden gerealiseerd. Gezien het feit dat veel nieuwe leden via internet, bijv. via een zoekmachine
zoals Google, op zoek gaan naar een tennisvereniging in de buurt, vond het bestuur dat er dus iets
moest gebeuren aan ons imago.
Met behulp van het bedrijf Simpel-Design die een voorstel heeft gedaan voor een nieuw ontwerp en
uw vertrouwde webmaster is onderstaande website tot stand gekomen en een nieuw softwarepakket Studio Webdesign 2- aangekocht door het bestuur waarmee de website is gebouwd.
Het resultaat ziet er als volgt uit:

Met de komst van de nieuwe website zijn ook nieuwe functionaliteiten aangebracht bijv. het clubblad
ACE en het machtigingsformulier voor de contributie is nu ook electronisch beschikbaar en te
downloaden als pdf-bestand (te lezen/printen met Acrobat Reader). Het programma Acrobat Reader
kan gratis via de website worden gedownload. De webmaster probeert zoveel mogelijk alle te
downloaden formulieren/documenten in het veel gebruikte Word-formaat of PDF-formaat beschikbaar
te stellen, waardoor de leden deze makkelijk kunnen lezen en afdrukken op de meest gangbare
printers.
TIP: Kijk regelmatig www.tvdz.nl en de TVDZ-NIEUWS pagina voor het laatste nieuws!
Hans de Jong - Webmaster
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Ingezonden - Bericht van Meneer de Mol
Bericht van Meneer de Mol.
Oh, oh, oh, wat staat ons weer te wachten?
Een zogenoemde jaarvergadering!
Dat betekent dat er weer veel boven mijn hoofd gestampt wordt en
ik niet kan slapen van het helse lawaai.
Maar enfin, gehoord, dat er na die vergadering helemaal niet meer
gerookt mag worden IN het clubhuis. En dat doet mijn mollehartje
goed, worden we niet meer vergiftigd en kunnen de niet-rokende
leden van uw tennisclub ook eens een normaal gebruik van de hut
maken!
Eind vorig jaar zag ik nog ene rode Bernadette tennissen en zij huppelde als een veulentje toen ze
met een vrouw speelde, die me aan een zilvervisje deed denken. En nu we het toch over dieren
hebben: Een gasman was een gasstel aan het repareren, toen hij een kanarie dood in z'n kooitje zag
liggen. Hij in paniek en dacht weet je wat, ik lijm het vogeltje op zijn stokje vast. Zo gedaan. 's Avonds
komt de vrouw des huizes thuis en schrikt zich een hoedje toen ze de kanarie zag zitten en riep:
"Hoe kan dat nou, vanmorgen lag hij nog dood op zijn rug?”
Tja, en toen kwam er een oerlelijke vrouw het café in met een papegaai op haar schouder. Ze had wel
zin in enig contact en zag een stoere zeeman zitten. Ze keek hem aan en zei:"Als je raad, wat ik op
mijn schouder heb, mag je met mij naar bed". De zeeman keek eens goed en zei:"Volgens mij is het
een kangeroe". Zegt de vrouw:"Dat reken ik ook goed!"
Weet u trouwens, dat er in Diemen-Noord nog een klein kerkje staat? Is nog uit 1700 denk ik. Enfin,
Meneer de Mol ging er een kijkje nemen en bleef toch even stilstaan bij een grafzerk van een non.
Onderop stond erin gehakt:"Ongebruikt retour".
Laatst hoorde ik een aantal tennissers bezig op de baan en dat liegt er toch ook niet om, b.v. ene
Hans d. J. die voor zichzelf de bijnaam "luldebehanger" verzon en dan ene Toon, die af en toe met
vuur speelt, antwoordde een speler, die zei geen ballen meer te hebben: "Nou, dan mag je bij mijn
zuster slapen!". Waar dat nu op sloeg?
Ook was er ene Janny de B. die een vrijer uit Amerika kreeg aangeboden. Ze wees hem af met de
woorden:"Te ver om telkens ruzie te krijgen" tot ze hoorde, dat hij US$ 280 miljoen gewonnen had.
Toen wilde ze er nog even over nadenken. Tja, en dan de meubelgigant Koos, die in de wolken was,
omdat hij 2x van die Toon gewonnen had!
Nu, dan eindig ik maar weer met een triest dierenverhaal: een boer gaat met 4 varkens naar de markt
en 's avonds heeft hij er 3 verkocht. Hij de pest in, want die ene moet hij weer terug mee naar de
boerderij nemen. Hij gaat met het varken naar de kroeg om een pilsje te pakken. Plots snuit de boer
zijn neus en laat hierbij de opbrengst, zijnde 3 biljetten van € 100.- uit zijn zak vallen en voordat hij ze
kan oprapen, vreet het varken ze op. Zegt een vriend: “Schop varken in buik!” en ja hoor, er komt een
biljet uit en na een 2e schop het 2e biljet en na de 3e schop het 3e biljet. De barkeeper zag het laatste
gebeuren en zei:"zo een varken heb ik nog nooit gezien". Hij koopt het varken voor € 1000.- Volgende
ochtend leest de boer de krant, waarin een kopje stond: - Barkeeper schopt varken dood.- Naar he?
Dan nog wat leuks: er gaat een dom blondje naar het reisbureau en gaat aan de balie zitten.
Medewerkster is aan de telefoon, maar toch vraagt het blondje:"hoe lang is het vliegen naar Canada?"
Zegt medewerkster: "Een ogenblikje". Zegt blondje:"Nou dat valt mee!".
Ja lieve TVDZ-ers tot zover maar weer en tot na de jaarvergadering. Trouwens uw club heeft toch ook
rare leden. Speelde er laatste iemand die zei, dat hij een halve Griek en een halve Egyptenaar was.
Betaalt dat lid nu ook halve contributie?
Nou doei.............. tot de volgende keer!
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
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Theater de Omval
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./ fax.: (020) 600 18 97
FILM: ELKE DONDERDAGAVOND OM 20.00 UUR.
Elke maand geven wij een filmkrant uit met informatie over de
geprogrammeerde films. U vindt deze bij De Omval en bij de
bibliotheek.
Tevens staat de programmering in de Filmkrant, de Uitkrant, Het
Parool en de Diemer Courant.
Zie ook: http://www.theaterdeomval.nl
(On-line reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl

THEATER
zondag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zondag

1-apr
6-apr
13-apr
14-apr
15-apr

14:00
20:30
20:30
20:30
14:00

woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag

18-apr
20-apr
21-apr
28-apr
5-mei
6-mei
11-mei
12-mei
13-mei
16-mei

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
14:00
20:30

Hollandse Kade - Dag Hoed!
Anuar - Ik ben…
Maaike Martens - Dag lieve koe!
Kristel Zweers - Onschuldig
De Draaitafeltovenaar - Scratch pfieuw kriebl kriebl
Olga Zuiderhoek, Porgy Franssen e.a. - Wie is er
bang voor Virginia Woolf?
Evi de Jean - Overleven
Paul Smit - Grootheidswaanzinverplettering
Rumbatá - Cantos del Caribe
Schudden - Zout
Het Volk - Wat niet mag
Kees Torn - Dood en verderf
Joy Wielkens - Sneeuw
Rockband Poppenkast - Leukst
Lucretia vd Vloot - Nieuw programma

THEATER DE OMVAL - FILM - 2007
datum
8-mrt
15-mrt
22-mrt
29-mrt
5-apr
12-apr
19-apr
26-apr

tijd
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

titel
Babel
La Tourneuse de Pages
Casino Royale
The Queen
Kruistocht in Spijkerbroek (OV)
Snow Cake
Perfume
The Illusionist

regisseur
Alejandro Iñárritu
Denis Dercourt
Martin Campbell
Stephen Frears
Ben Sombogaart
Marc Evans
Tom Tykwer
Neil Burger
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muziektheater
4+
cabaret
muziektheater
cabaret
muziek 4+
toneel
muziektheater
cabaret
salsa
cabaret
toneel
cabaret
muziektheater
muziek 4+
muziek

