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Van de Voorzitter
Het verenigingsjaar 2015 is weer goed van start gegaan met
een oergezellige nieuwjaarsreceptie met levende muziek
van de band Club8, waarover verderop in de ACE meer.
(Club8 speelt ook weer op de TVDZ Open Dag van 29
maart.)
Op de foto van uw voorzitter hiernaast sta ik muziek te
maken met de senioren rockschool, waarmee ik nu op
tournee door Noord Holland ben.
Inmiddels hebben we al 5 optredens gedaan, inclusief een
radio optreden (Zaanradio) en een optreden voor de TV (TVMAX, dat helaas pas in november of zo wordt uitgezonden).
Er zijn nog twee geplande optredens te gaan, waaronder
Paradiso op woendagavond 17 juni 2015!
Dus heb ik er helemaal zin in! Er zijn nog kaarten te koop!
We hebben onlangs bij TVDZ op 8 maart al een geweldig
gezellig Tulbandtoernooi gehad met een zeer grote opkomst
en prachtig warm en zonnig voorjaarsweer. Marga Vosveld
had overheerlijke tulbanden gebakken, waarvan menigeen
meteen de recepten wilde hebben! Dit toernooi was zo’n
succes dat Jan (AMC) de suggestie opperde om volgend
jaar een Moorkoppen- of Bossche Bollentoernooi te gaan
organiseren! Je begrijpt natuurlijk dat wij hem daaraan zullen blijven herinneren.
In deze ACE zul je ook weer nieuwe advertenties tegenkomen van nieuwe sponsors van onze
vereniging. Wij zijn blij dat TVDZ reclame mag maken voor deze Diemense bedrijven! Ook zullen enkele
nieuwe tennisdoeken worden opgehangen van nieuwe sponsors, maar daarover in de volgende ACE
meer.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we afgelopen vrijdag 20 maart juist de NLDOET-dag
gehad, waarbij we met een groep van zo’n 15 TVDZ-leden weer druk aan de slag zijn geweest in en om
ons clubhuis. Er is een nieuwe keuken ingebouwd, koperen en PVC-pijpen zijn aangelegd, bankjes zijn
gerepareerd, onkruid is van de tennisbanen en jeu de boules baan verwijderd, baannummerbordjes zijn
gesopt en leesbaar gemaakt, bloembakken van nieuwe aarde, plantjes en bloemetjes voorzien, het
terras en het clubhuis zijn geveegd, ramen binnen en buiten gelapt, geboend en gesopt, afval is
verwijderd, tennisdoeken zijn opgehangen etc.
Gerard Terweij had broodjes en soep bereid om de uitgehongerde harde werkers en werksters weer wat
aan te laten sterken. Bijna alle geplande klussen zijn gedaan, op het knippen van de coniferenhaag na
(maar Charles Vosveld heeft deze klus al geadopteerd) en het repareren van de scorebordjes (klus
doen al toegezegd door Joost Durville met zijn maatje van vorig jaar).
Wat zouden we zijn zonder al deze enthousiaste vrijwilligers? Hartelijk dank voor jullie inzet!
De onderhoudsman van de gemeente Diemen heeft trouwens nog even snel de hekken en het gaas
gerepareerd, zodat de tennisdoeken weer konden worden opgehangen.
In de volgende ACE zal uitgebreid verslag worden gedaan van deze dag, inclusief foto’s.
Rest mij nog te zeggen dat er weer hele leuke toernooien zijn gepland, waaronder natuurlijk de Open
Dag op zondag 29 maart met een jeugdtoernooi van 10.00 uur -12.00 uur en een mix toernooi voor
volwassenen met levend muziek vanaf 13.00 uur.
Ook voor de jeugd is er weer iets georganiseerd: het vriendjes- en vriendinnetjes toernooi op 12
april om 10.00 uur, dus…. Kijk op de activiteitenkalender en zet alle toernooien vast in je agenda!
Ik wens een ieder weer een geweldig en zonnig tennisjaar toe!
Hans de Jong - Voorzitter
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Van de Redactie
Sommige lezers vragen mij wel eens wat voor nut die
jaargangnummers hebben. Als er immers een jaartal staat, weet je
genoeg en kun je het betreffende nummer snel weer terugvinden. Dat
e
is juist! Maar wat je dan niet weet is, dat dit de 30 jaargang is. Het is
dus feest dit jaar! En het cadeautje weet ik al. Foto’s uit de oude tijd.
Inderdaad, die van TVDZ. Ze moeten alleen nog ‘even worden
opgezocht’. Doe je best lieve aanbiedster.
Dertig jaar! Het is toch wat! Van papier naar harde schijf, van
stencildruk naar het Web, van zwart/wit naar kleur, van typemachine
naar toetsenbord. Wat een verschil!
Maar toch is iets hetzelfde gebleven in al die jaren. Iets dat u niet kunt
zien, maar waarschijnlijk toch op merkt. .. U geeft het op?
Heeft u wel eens nagedacht over de moeite, die het nu en vroeger heeft gekost om adverteerders (en in
feite dus sponsors) voor onze club te werven en contacten met die adverteerders te onderhouden? Die
moeite is in de loop der jaren niet veranderd. Hulde dus aan onze voorzitter Hans de Jong die jaarlijks
aan deze voor onze club zo nuttige werkzaamheden veel tijd kwijt is.
Als bestuurslid kom je trouwens ook wel eens voor vreemde verrassingen te staan. Heb je zojuist
beloofd een verslag over het Tulbandtoernooi te schrijven, blijk je later het nog te winnen ook! Moet je
dus eigenlijk over jezelf de loftrompet tuiten. Lees hoe onze secretaris dit probleem charmant aanpakt.
Lees ook dat je niet altijd te enthousiast te werk moet gaan. Jan Ronday beschrijft hoe zijn te groot
enthousiasme voor tennissen als buitensport hem een forse enkelblessure deed oplopen. Maar hij pakt
langzaam de draad weer op en – prettiger voor TVDZ nog – hij gaat zich nog actiever inzetten met als
doel TVDZ grotere naamsbekendheid te bezorgen.
Helaas is ons ook weer een actief lid ontvallen. Herman Smits is vorige maand overleden. Het was een
sympathieke man met veel hart voor de vereniging en we wensen zijn vrouw Mylène alle sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies.
Verwonderlijk in dit nummer van de ACE is, dat Mijnheer de Mol een sociaal gezicht blijkt te kunnen
vertonen, waaruit medeleven met de misbedeelden bij toernooien spreekt. Ikzelf droom nog even door
over wat zo’n mooie ‘dolce vita’ winter had kunnen zijn en Loek Biesbrouck is alweer toe aan zijn
veertiende verhaal. Uiteraard wordt ook nog aandacht besteed aan de jeugd, tot en met de geboorte
toe.
Veel leesplezier!

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

Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen?
Wij attenderen u op het participatiefonds van de gemeente Diemen.
Ouders die wonen in Diemen, wiens inkomen minder is dan 110 % van de
bijstandsnorm, kunnen een beroep op deze regeling doen, zodat de kinderen
kunnen deelnemen aan sport- hobbyclubs, zwemlessen, muzieklessen etc. Voor
kinderen van 4 tot 11 jaar geldt een bijdrage van € 250,=, voor kinderen van 12 tot
en met 17 jaar een bijdrage van € 350,=.
Voor meer informatie zie: www.diemen.nl (aanvullende bijstand).

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, de ACE en op het
aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet geaccepteerd.
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie,
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:
1 december voor jaarleden
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe
contributiejaar.
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd
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Uitnodiging: Open dag

Zondag 29 maart 2015

Noteer even 29 maart a.s. in uw agenda, want dan vieren wij weer de opening van het nieuwe
zomerseizoen met een Open Dag. U bent daar allen van harte welkom.
In de ochtend is er iets voor de kinderen en de opgroeiende jeugd en in de middag zijn de volwassenen
aan de beurt. Voor muziek wordt gezorgd. Dus kom met je nichtje, neefje, oom, tante, vriend, vriendin,
buurman of buurvrouw en help TVDZ aan de broodnodige nieuwe leden.

Winter 2014/2015
Het was niet echt winter in de afgelopen drie maanden. Zeker als je van sneeuw houdt, kwam je
nauwelijks aan je trekken. Of lekker lang niks hoeven doen, omdat de vorst te diep in de grond zat: het
was ons niet gegund. Elke keer weer moesten we weer door weer en wind ploeteren op die gure banen
om onze schamele puntjes bij elkaar te sprokkelen. Op hulp van de andere ploeteraars hoefde je
sowieso al niet te rekenen, die vonden hun eigen puntjes veel te belangrijk om jou er ook een van te
gunnen. Het waren barre tijden kortom.
Hoe mooi had het kunnen zijn als het beetje sneeuw op de foto’s
van Jan Ronday had blijven liggen tot half maart. Of beter nog,
als er nog een grotere hoop was bijgekomen. Wat hadden we
dan genoeglijk bij de kachel kunnen uitrusten van het zalige
niets doen. Heerlijk toch! Geen ingewikkelde discussies en lange
kletsverhalen meer in de kantine, omdat het binnen eigenlijk
toch aangenamer was dan buiten. Geen ijselijk gegil meer bij het
missen van een opgelegde kans. Geen tranen meer in de ogen
van de kou.

Dat alles was ons niet gegund, maar gelukkig heb ik deze foto’s nog om bij weg te dromen.
Godfried van den Wittenboer
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Nieuwjaarsreceptie 2015
Ook dit jaar werd de nieuwjaarsreceptie weer goed gezocht. Iedereen die binnen kwam werd gastvrij
verwelkomd met een heerlijk glaasje Champagne. Natuurlijk komen niet alle leden, maar een leuke
groep mensen - onze harde kern - maakte toch van de gelegenheid gebruik om elkaar een goed,
gezond en vooral sportief 2015 toe te wensen.

Ook kwam de wethouder van Sportzaken - Jeroen Klaasse - en het Diemernieuws een kijkje nemen in
ons clubhuis. De voorzitter hield nog een kleine speech om enkele ontwikkelingen op het clubgebied
mede te delen en met iedereen een toast uit te brengen op het nieuwe tennisjaar.
De hapjes, gemaakt door onze zeer actieve dames van de activiteitencommissie en Gerard Terweij
werden met smaak verorberd. Het bestuur had dit jaar geen consumptiebonnen uitgedeeld om de
kosten wat te beperken, en dat was achteraf aan de rekening van de barbeheerder ook wel te
merken….

Er werd levende muziek gespeeld door een band van ons gewaardeerd lid Etienne Verheem plus twee
vrienden, optredend onder de naam ‘Club 8’. Veel oude klassieke popsongs werden van stal gehaald en
er werd uiteraard nog even gedanst. Ook de voorzitter ging nog een paar nummertjes mee jammen (tot
verbazing van enkele leden die niet wisten dat hij gitaar kon spelen). Gezien de goede ervaringen is
deze band ook weer present bij onze Open Dag van 29 maart, dus komt dat zien (en horen)!
Het was gezellig en er werden volop plannen gesmeed voor een hele boel activiteiten in 2015, hetgeen
uitmondde in een leuke activiteitenkalender (zie verderop in deze ACE).
Hans de Jong
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Tulband Toernooi

Zondag 8 maart 2015

Het allereerste toernooi van het jaar 2015 en wat een
gigantisch succes! Een mooie prestatie van ons gewaardeerde
lid Marga Vosveld, dat zelf met het idee kwam om
bovenstaand toernooi op poten te zetten. En voor u denkt dat
hoofddeksels uit Oosten nu de omgeving van Diemen hebben
overgenomen, het ging hier om de heerlijke gebakken variant.
Op de geur van dat overheerlijke baksel waren maar liefst 32
mensen afgekomen, maar nadat ik Marga' s tulband had
geproefd, begreep ik het helemaal. Zij kan zich onmiddellijk
opgeven voor "Heel Holland bakt" en ik ben ervan overtuigd
dat zij meteen de hoofdprijs pakt.
Ook de toernooicommissie (Wim en Ans) lieten zich van zijn beste kant zien: de organisatie en de
indeling van de wedstrijden liepen van een leien dakje. Het prachtige voorjaarsweer deed de rest om
deze dag tot een volmaakt tennisfeest te maken.
Uiteindelijk - na veel rekenwerk - kwam er een
winnares uit de bus en zij werd verrast met een
prachtige gouden tulband. Bescheidenheid noopt
mij om haar naam geheim te houden, maar u kunt
van mij aannemen, dat zij sinds deze dag een heel
luxe slaapmuts draagt. Nou even alle gekheid op
een stokje: als deze dag een voorbode mag zijn
van alle volgende toernooien, dan teken ik daarvoor. Dat was natuurlijk te danken aan de organisatie
(Marga, Wim en Ans hartelijk dank), maar het werd toch vooral een succes door het grote aantal
deelnemers. Ga zo door en we zullen in dit jaar nog veel leuke tennisweekenden beleven.
Tennisgroetjes,
Janny
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In Memoriam - Herman Smits (6/2/1941 - 8/2/2015)
Helaas hebben wij op 16 februari 2015 afscheid
moeten nemen van een bijzonder sympathiek en
gewaardeerd lid van onze tennisvereniging:
Herman Smits.
Herman was al enige tijd ziek, maar op bijgaande
foto is hij nog te zien samen met zijn vrouw Mylène
en Rita van Leeuwen in actie tijdens het onvolprezen
Oliebollentoernooi.
Herman heeft op deze dag nog de meeste oliebollen
en appelflappen gebakken.
Namens ons allen dan ook een laatste groet en rust
zacht beste tennisvriend.
Hans de Jong

Geboren - Anaïs Regter
Op 12 maart 2015, 11.33 uur, ter wereld gekomen:
Anaïs Regter
Dochter van Etienne Verheem en Lonneke Regter, Zusje
van Veronique
En de wereld werd meteen een stukje mooier.
Moeder en dochter maken het goed.
Wij wensen Etienne, Lonneke en Veronique veel geluk met
deze nieuwe wereldburger!
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Ingezonden - Niet alles loopt zoals verwacht – Jan Ronday
Laat ik mij eerst even voorstellen. Ik heet Jan Ronday, ben 61 jaar en woon sinds 1987 in Diemen
Centrum. Ik heb vanaf mijn twaalfde jaar alleen de tafeltennissport beoefend. Ik heb bij diverse
verenigingen gespeeld, zowel competitie als recreatief. Tijdens mijn militaire dienst mocht ik uitkomen
voor het team van de Koninklijke Luchtmacht (heel lang geleden).
In 1992 ben ik lid geworden van Tafeltennisvereniging Diemen (TTV Diemen). Ik heb daar altijd heel fijn
gespeeld. Leuke vereniging. Buiten het tafeltennissen was ik ook actief bij activiteiten met het doel de
vereniging meer bekendheid te geven. Zo heb ik een paar jaar geassisteerd bij het geven van clinics
voor basisscholen. Ik heb ook in de Sportraad gezeten van de gemeente Diemen. Daar hoor je heel veel
over hoe andere verenigingen bestuurlijk bezig zijn. Dus ook over TVDZ, vertegenwoordigd door Hans
de Jong.
En zo kom ik bij mijn verhaal over TVDZ. Ik ben eind september 2014 lid geworden. Ik was toe aan een
andere sport en wilde graag een buitensport doen. Had ik nooit eerder gedaan. Ik had al over TVDZ
gehoord en ik was al eens bij de club geweest om een videoreportage te maken voor RTV Diemen en
foto’s te nemen voor Diemer Nieuws. Toen kreeg ik al het gevoel dat dit een gezellige club moest zijn
met aardige mensen.
Mijn eerste kennismaking was tijdens de wilde mix op een dinsdagavond. Ik mocht meespelen en dat
terwijl ik nog nooit een rakcet in mijn handen had gehad. Het was voor mij een try-out of ik tennissen
leuk zou vinden. Nou, ik wist het die avond meteen: ik word lid!
Ik ben ook meteen begonnen tennislessen te nemen
bij Fred Groen. Een ding is toen al snel duidelijk
geworden. Balgevoel heb ik wel, maar ik moet veel
tafeltennisbewegingen en acties afleren. En dat valt
niet mee, maar het gaat lukken.
Zoals de titel van dit verhaal al doet vermoeden is het
niet gelopen zoals ik had verwacht. Wat is er
gebeurd? Ik was zo verschrikkelijk enthousiast
geworden van het spel en het spelen in de
buitenlucht met al die aardige andere leden, dat ik
ieder moment benutte om, naast het lessen, ook te
spelen. Maar ik was wel verkeerd bezig. Door mijn
enthousiasme heb ik niet gemerkt dat ik, als
onervaren tennisser, bezig was met het overbelasten
van mijn spieren. Ik kreeg gedurende de eerste
weken wel pijn, maar ik dacht dat dit kwam doordat ik
het niet gewend was en dat het vanzelf wel weg zou
gaan.

Helaas was er iets heel anders aan de hand. Tijdens het tennistoernooi van 23 november was het voor
mij al na een paar minuten over en uit. Ik kon geen stap meer verzetten. Ik wist toen nog niet wat er
precies aan de hand was, maar mijn enkels en kuiten deden vreselijk zeer. De volgende dag heb ik het
medisch laten onderzoeken. Daarbij bleek dat ik mijn achillespezen had overbelast en dat de rechter
bijna was gescheurd. Ik had nooit eerder zo'n blessure gehad en was daardoor ook niet bekend met hoe
het zover had kunnen komen en hoe weer te herstellen.
Hoe het zo gekomen was, dat wist ik inmiddels wel. Te veel gespeeld in het begin. En het herstel? Nou,
dat gaat lang duren. Het tennissen kon ik voor een paar maanden wel vergeten. Na een week rust
begon ik voorzichtig met fysiotherapie. Ik kon bijna niets meer. Ik kon nauwelijks lopen en had bijna 24
uur per dag pijn. Ik moest een paar keer per dag ice packs gebruiken om de zwellingen onder controle
te krijgen.
Ik ben nu een paar weken verder. Dit stukje is geschreven op 20 februari 2015. Ik heb inmiddels het
lessen weer opgepakt, maar wel met de nodige aanpassingen. Loopacties worden tot het minimum
(vervolg op p. 20)
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Niet alles loopt zoals verwacht

beperkt, maar worden wel iedere week opgevoerd. Ik moet mijn eigen grenzen opzoeken en daar vooral
niet overheen gaan. Op deze manier kan ik toch mijn slagbewegingen oefenen en houd ik feeling met
de sport. Want ik wil zeker verder met tennissen, ook als het niveau een stukje lager komt te liggen om
niet de kans te lopen dezelfde blessure opnieuw te krijgen.
Op het moment van schrijven ben ik nog niet in staat om weer mee te doen met de wilde mix. Ik heb wel
al twee keer voorzichtig getennist met iemand waarmee ik op les zit. Ik heb het gevoel dat ik langzaam
van mijn blessure herstel.
Dit verhaal eindigt dus toch positief. Ik ben het in ieder geval zelf wel. Ik vind TVDZ een leuke vereniging
en wil, naast tennissen, ook meer doen voor de club. Tijdens de laatste ledenvergadering heb ik mij
opgegeven om deel te nemen aan de jeugdcommissie, samen met Fred Groen. Verder heb ik nog
ideeën over het meer onder de aandacht brengen van het bestaan van onze club en hoe leuk het voor
jong en oud is om bij TVDZ te spelen. Ik hoop hierover in de loop van dit jaar meer te mogen vertellen.
Hopelijk snel tot ziens op de tennisbaan.
Jan Ronday

Zomaar een verhaal - 14
Het was juni 1971 en ik was met vrouw en 3 dochters op visite in de Beemsterpolder (Graft). Het was
stralend weer en daar het zondag was, waren we allemaal netjes gekleed. Mijn dochters Ingrid van 11,
Sylvia van 7 en Ilonka van 2-1/2 waren buiten aan het spelen op een groot grasveld voor de deur.
Plotseling vliegt de deur open en Ingrid roept gillend: ''Ilonka ligt in de sloot.''

Ik vloog op en rende naar buiten. Eerst zag ik niets in de sloot links of rechts, totdat ik iets wits zag
bewegen onder het kroos in de kruising van de 2 sloten. Ik nam een aanloop, sprong in de sloot en
greep Ilonka direct boven mijn hoofd uit het water. Op dat moment kwam de familie naar buiten en mijn
zwager Sjouk nam Ilonka van mij over. De gehele familie er achteraan en naar binnen, totdat ik riep:
“Hé, zouden jullie mij ook misschien eens uit de
prut kunnen trekken?” Ik stond in mijn goede pak
tot mijn borst in de sloot, weggezakt in de blubber
en kon er op eigen kracht niet uitkomen.

De familie kwam terug en sjorde mij op de kant.
Niet te geloven, wat een stank! En aangezien mijn
zwager nog geen douche had, mocht ik me bij de
buren afspoelen. Ook kreeg ik wat droge kleren en
zijn we daarna met mijn dochter Ilonka naar de
dokter gereden. Die constateerde gelukkig, dat ze
geen slootwater in haar longen had gekregen.

Nu zijn we 40 jaar verder en heeft mijn dochter zelf 2 kinderen, Shelley van 18, die op de universiteit
studeert en Mitchell, die 14 jaar is en voortgezet onderwijs volgt. Als ik ze zo samen zie, denk ik nog wel
eens: “Wat hadden wij toen een geluk.” Dan is het spreekwoord inderdaad: “Eén mens gered, is een
hele generatie gered!”
Loek Biesbrouck
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SMASHJE - Jeugdpagina
Ook dit jaar organiseren we weer een aantal toernooien om in leuke wedstrijdjes tegen elkaar uit te
komen. Doe er aan mee! Het is leuk om ook eens met andere kinderen te tennissen dan het vaste
clubje waarmee je les hebt.
Het eerste toernooi vindt plaats op zondag 29 maart op de ‘Open Dag’ en begint om 10.00 uur. Hierbij
kun je ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Net als andere jaren belooft het ook nu weer een
leuke ochtend te worden.
Op zondag 12 april vindt vanaf 10.00 uur het ‘Vriendjes en Vriendinnetjes toernooi’ plaats. Op deze dag
mag je zoveel vriendjes, nichtjes, neefjes, zusjes en broertjes meenemen als je wilt. Misschien vinden zij
het ook wel leuk om te tennissen en zo help je onze vereniging aan nieuwe leden.
Verder is er op zondag 31 mei en op zondag 6 september een ‘Ouder/Kind toernooi’ Hierbij speel je
vanaf 10.00 uur met je vader of je moeder, met een oom of een tante, of met de buurman of buurvrouw
tegen een van de andere kinderen met hun vader , moeder, enz. We houden dit toernooi twee keer
omdat het door iedereen zo leuk wordt gevonden.
Dan is er op zondag 28 juni nog het ‘Enkel dubbel’ jeugdtoernooi - dat ook weer om 10.00 uur begint –
en vindt op zondag 11 oktober om 10.00 uur het ‘Haloween toernooi’ plaats waarbij je verkleed mee
mag doen aan het toernooi. Als je het mooist verkleed bent win bovendien nog een prijs.
Aan het Soeptoernooi en het Oliebollentoernooi voor volwassen doen maar niet mee: dat zijn toch
alleen maar snerttoernooien voor oliebollen.
Namens de jeugdcommissie,
Godfried van den Wittenboer
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Zonder sokken
Er is een vrouwelijk lid gesignaleerd dat midden in de winter zonder sokken in haar schoenen stond te
tennissen met een temperatuur rond het vriespunt… en zich 2 weken later openlijk af vroeg waarom zij
een blaasontsteking had opgelopen…. Maar deze dame heeft ook wel eens met haar sloffen op de baan
gestaan…
Pasjes zoek
In het najaar van 2014 bleken opeens een groot aantal pasjes van de
“ochtendploeg” spoorloos verdwenen te zijn. Alles werd uitgekamd en niks
gevonden, tot grote ergernis van de leden wiens pasjes verdwenen
waren. Er werd druk gespeculeerd wie dit gedaan kon hebben en allerlei
complottheorieën werden naar voren gebracht. Maar onlangs zijn deze
pasje weer boven water gekomen… In de tennistas van Cees…. Nu wordt
er weer druk gespeculeerd hoe die pasjes daar nu terecht konden
komen….
TVDZ Pechhulp
Op een zondag kwam een acute hulpvraag bij TVDZ binnen van Wim Brouër. Zijn auto stond in de Arent
Krijtsstraat geparkeerd in de blauwe zone en was met geen mogelijkheid meer aan de praat te krijgen.
Hij zag het schrikbeeld al voor zich van een fikse bekeuring als zijn auto daar maandagochtend nog zou
staan. Met de startkabels van Janny de Boer en technische ondersteuning van Hans de Jong werd de
Fiat 500 weer tot leven gewekt en werd het bonnenleed voorkomen.
Stokken
In zijn haast om u het laatste nieuws over die slecht geplaatste tennisbal mede te kunnen delen, liep uw
nijvere redacteur een blessure op en kon zich een aantal dagen niet zonder stok door zijn huis
bewegen. Saillant detail was dat zijn vrouw ook al met twee stokken door het huis liep vanwege een
dubbele breuk in haar bekken. Gelukkig hebben ze geen slaande ruzie gekregen, want dat loopt funest
af met al die stokken, en zijn ze allebei weer aan de beterende hand.

Altijd pasjes ophangen
Er zijn enkele leden die steevast vergeten om hun pasje op te hangen en dan verbaasd zijn dat ze
hierover worden aangesproken door een bestuurslid. Opmerkingen zoals: "Ik ben hier al jaren lid"
helpen niet (wij kennen niet alle leden persoonlijk), op een correcte wijze je pasje ophangen helpt
wel. Er blijken soms zwartspelers op de baan te staan, die geen lid zijn.
Foto’s van toernooien
Alle foto’s van toernooien zijn te bekijken en te downloaden via de Facebookpagina van TVDZ:
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
Vind je onze Facebookpagina leuk, dan wel graag een ‘like’ sturen!

Geen Digitale ACE ontvangen?
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken.
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door
verhuizing of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze
benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft dan zo schoon en up to date mogelijk.

Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?
Laat het ons maar weten. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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TVDZ in het nieuws
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TVDZ in het nieuws - vervolg
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Bericht van Meneer de Mol

. . . . . . . maart 2015

Gigantisch was de herrie boven mijn mollenkop. Wat bleek? Er werd
een tulbandtoernooi gehouden. Ik maar kijken, maar ik heb geen
Arabier gezien. Wel had een dame, ene Marga, cakes gebakken in
de vorm van een tulband.
Gelukkig bleef er voor Meneer de Mol ook wat over en hij heeft zich
tegoed gedaan aan de rozijnen, die achtergebleven waren! Ook had
Marga de tulband met sterke drank gefabriceerd en je kon duidelijk
merken, dat de spelers, die ervan gehapt hadden, vleugels kregen.
Er was ook een wonderlijke uitslag: 5 mensen met 3 gewonnen
wedstrijden. Daarvan werd ene Janny de kampioen, omdat het een
internationale vrouwendag was en 3 mensen kregen een cadeautje.
Meneer de Mol vond het zielig voor de andere twee, die helemaal niks kregen, nog niet een reepje
chocolade of een lolly.
Ene Judy zat er een beetje verslagen bij en had net beloofd ook op dinsdag te komen spelen bij de
wilde mix om haar niveau op te krikken. Enfin, die troostte zich met een glaasje witte wijn.
Dan nog even wat uit de wetenschap. Weten jullie, dat er 250 soorten mollen en molratten zijn en we
voor geniale gravers doorgaan! De naakte molrat krijgt ook geen kanker, al wordt hij nog zo gepest met
straling en chemicaliën. Bovendien geeft hij geen kik, als hij een uur lang lucht met slechts 3 procent
zuurstof inademt!
Tja, dan nog even het volgende:
Hoe langer je getrouwd bent, hoe grappiger het wordt, denk ik... Een oud getrouwd stel zat thuis
televisie te kijken. De man heeft de afstandsbediening en zapt heen en weer tussen een visprogramma
en een pornozender.
De vrouw krijgt er helemaal genoeg van en zegt tenslotte: ''Verdraaid, laat die pornozender nou eens
aanstaan. Je weet toch al lang, hoe je moet vissen!''
Nou dat was het weer voor het voorjaar en tot de volgende keer maar weer.
Doei...............................
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
alias Meneer Theo de Mol

Doei...........
Theodorus Victorianus
Dimitri Zacharias de Mol
alias Meneer de Mol
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Tennislessen 2015
De inschrijving voor de tennislessen voor de jeugd en
volwassenen is weer mogelijk!
De tennislessen worden verzorgd door onze ervaren
zelfstandig werkende leraar Fred Groen.
Afspraken en betalingen van tennislessen hebben
betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid
en de tennisleraar.
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat
tennislessen wil een inschrijfformulier invult / instuurt.
Ook bestaande lessers die door willen gaan, dienen
voor iedere volgende periode een inschrijfformulier in te
sturen.

Aanmelden gaat via TVDZ bij voorkeur per e-mail: tennislessen@tvdz.nl - Hierdoor is er een totaal beeld
mogelijk van alle lesnemers bij de administratie, het bestuur en de tennisleraar.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
Aanmelden tennislessen:
Hiervoor dient het “Inschrijfformulier tennislessen” ingevuld te worden. Dit formulier geldt zowel voor de
winter- als zomerlessen. Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op
Tennislessen).
Lesvoorwaarden 2015:
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
- Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaarsvakantie en zomervakantie.
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan.
- Een lesuur duurt 50 minuten.
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.
De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les.
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet
ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. tot maximaal 6 lessen;
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet;
Lesgeld:
- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 lessen);
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 lessen);
- privéles (twee personen, € 306 per persoon voor 18 lessen);
- privéles (één persoon, € 34 per les).
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 lessen leeftijd t/m 12 jaar)
Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden:
1e Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl
2e Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.
3e Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen
Als de inschrijvingen binnen zijn, zullen de indelingen worden vastgesteld en
worden de lessers door de tennisleraar op de hoogte gesteld.
De tennisleraar - Fred Groen
Tel: (06) 55824186 - fred-groen@live.nl
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Activiteitenkalender TVDZ 2015
ACTIVITEITEN KALENDER 2015
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

MAART
8 mrt
20 mrt
29 mrt

zondag Tulbandtoernooi
vrijdag NL DOET VRIJWILLIGERS AKTIE
zondag OPEN DAG TVDZ

Marga
13.00 AC/TC
9.00
BEST.
10.00 BEST.

APRIL
12 apr
26 apr

zondag Vriendjes en Vriendinnetjes toernooi
zondag Gemengd ballen toernooi

10,00 JC
13,00 TC/AC

MEI
31 mei

zondag Ouder/Kind toernooi Jeugd

10.00 JC

Uitwisselingstoernooi Strandvliet
zondag (thuis)
zondag Jeugdtoernooi Enkel dubbel

11.00 AC/TC
10.00 JC

zondag B.B.Q. toernooi

13.00 AC/TC

JUNI
7 jun
28 jun
JULI

AUGUSTUS
23 aug

SEPTEMBER
6 sep
zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit)
6 sep
zondag Ouder/Kind toernooi Jeugd
27 sep
zondag Tennis in Rosso

11.00 AC/TC
10.00 JC
13,00 AC/TC

OKTOBER
11 okt.

zondag Haloween toernooi Jeugd

15.00 JC

NOVEMBER
1 nov.
29 nov.

zondag Soeptoernooi
zondag Oliebollentoernooi

13,00 AC/TC
13.00 AC/TC

zondag Nieuwjaarsreceptie

15.00 BEST

DECEMBER
JANUARI
10 jan

27

28

