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Van de Voorzitter
Er is weer veel gebeurd in het eerste kwartaal van dit jaar....
Allereerst begon het jaar weer met de traditionele nieuwjaarsreceptie
maar dit keer met livemuziek van de voorzitter himself. In januari is de
nodige sneeuw en ijzel getrotseerd op onze tennisbanen en in februari
hebben we een supergezellig en druk bezocht Valentijnstoernooi gehad.
Vervolgens werd er weer druk geklust op de jaarlijkse NL-Doet dag
(helaas konden Koning Willem-Alexander en Maxima niet komen).
In dit vroege voorjaar is ook een werkgroepje van actieve leden samen
met het bestuur bezig geweest om een creatieve ledenwerfactie op touw
te zetten, met grote reclameborden langs de kant van de wegen in
Diemen waarop enigszins prikkelende teksten komen staan, een
aantrekkelijke promotiefilm, wervende persberichten en goedkope
aanbiedingen voor nieuwe leden.
Wat gaat er allemaal gebeuren?

TVDZ organiseert een groots festijn voor kinderen, jongeren, ouders en
grootouders.
Op zondag 2 april is er weer de feestelijke OPEN DAG bij de Tennis Vereniging Diemen-Zuid.
Naast gratis tennislessen en tennisspelen is er live muziek van de band “Mokum Blues”.
Om 1 uur ’s middags barsten de feestelijkheden los op sportpark ‘De Diemen’. Voor de kinderen is er
een parcours met sportieve spelen en voor jong en oud zijn er doorlopend lessen en dubbelspel
partijen. Tussen 14.30 en 16.30 uur transformeert de kantine in een concertzaal met klassieke blues
en rock ‘n’ roll van de Mokum Blues Band.
Op de open dag geldt een zeer interessante kennismakingsaanbieding waar geen sportschoolabonnement tegenop kan.
Voor slechts € 99,- kan iedereen die op 2 april lid wordt voor de
rest van het jaar onbeperkt spelen! Voor de jeugd tot 18 jaar
rekenen we op die dag slechts € 75,- voor de rest van het jaar.
Zelfs als je de gebruikelijke prijs van € 199,- per jaar rekent voor
een volwassene, kost het lidmaatschap bij TVDZ slechts € 16,60
per maand! En dan heb je de mogelijkheid om 12 maanden per
jaar 7 dagen per week te sporten, want TVDZ is het hele jaar
open! Dit in tegenstelling tot andere tennisverenigingen. Dus
maak je vrienden, kinderen, kennissen, buren op deze dag lid
van TVDZ!
Als je op 2 april lid wordt van TVDZ kun je je ook meteen
inschrijven voor 4 tennislessen voor slechts € 10,- bij onze
ervaren tennisleraar Fred Groen.
TVDZ onderscheidt zich nog steeds van andere tennisverenigingen in de wijde omtrek. Wij zijn geen lid van de KNLTB
meer en daarom zijn er geen verplichtingen in verband met
competities. De kantine heeft een beheerder, dus ook kantinediensten zijn niet nodig.
De hele week door zijn er veel gezellige activiteiten op onze (’s avonds verlichtte) all-weather
kunstgras banen. Iedere maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is er een tennisinstuif met mixeddubbelspel (dus handig als je geen tennispartner hebt) en iedere dinsdagavond vindt vanaf 20 uur de
wilde mix (gemengd dubbelen) plaats met loting. Bovendien houden we één keer in de maand op een
vooraf bepaalde zondag een open dubbelspel toernooi en is er op iedere dag en avond een ladder
competitie enkel- en dubbelspel (op afspraak).
Ik hoop dat ik jullie allemaal mag ontmoeten op deze feestelijk open dag en dat we daar veel nieuwe
leden mogen verwelkomen!
Hans de Jong - voorzitter
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Rabobank: NL12 RABO 0393 6379 64 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl
Bestuur:
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer (secretaris) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333
- vacature (promotie en PR)
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855
Activiteiten-Commissie:
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
- Rita van Leeuwen
- Mylène Smits
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Jan Ronday
- Vacature
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck
- Evert Strubbe (foto’s)
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kascommissie:
- Adriane Velthuizen
- Lonneke Regter
- Joost Durville (reserve)
Barbeheerder:
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Tennisleraar/Trainer:
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
Sportraad vertegenwoordiger:
- Hans de Jong
Ereleden: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman,
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt.
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, Ton de Jonge, Gerard Kosterman †, Ed van den
Broek, Dolly Andries, Hans de Jong, Gerard Terwey.
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Van de Redactie
Zo, dat wordt een hele klus. Wat een berg! In het verleden heb ik u wel
eens moeten aansporen om toch vooral een bijdrage te leveren aan dit
blad, maar daar houd ik nu toch maar even mee op. Nu is mijn taak nog
slechts orde te scheppen in de veelheid aan onderwerpen, de
aangeleverde teksten te redigeren en de meest toepasselijke foto’s toe te
voegen.
Gelukkig word ik daarbij ongemerkt geassisteerd door onze voorzitter, die
veel van zijn teksten - met dank van mijn kant - kant en klaar aanlevert
met foto en al. Dat bespaart me een hoop werk, omdat Hans precies weet
waar de valkuilen zitten bij deze werkwijze.
Als je dat niet weet, kan zo’n pagina mij zelfs meer werk kosten, dan
wanneer je hem handgeschreven had aangeleverd en ik hem had moeten
typen (hetgeen ik absoluut niet goed kan.) Dat is dan ook de reden, dat ik u niet uitnodig om zelf kant
en klare pagina’s in te leveren.
Wie mij een beetje kent van de ACE, weet dat ik vooral gespitst ben op actiefoto’s. Ik kan uren langs
de baan staan met mijn camera om die ene actie van u te scoren, waarbij u nu eens wel mooi door de
knieën gaat in plaats van rechtop de bal te aaien. Maar dat zijn niet de enige acties, die mijn voorkeur
hebben. Eigenlijk ben ik nog meer gecharmeerd van de actiefoto’s, die gemaakt zijn op NL-Doet. Daar
staan mensen op, die zich de hele dag hebben ingespannen om klussen op te knappen voor de
vereniging, die anders zouden zijn blijven liggen, of door professionals moeten worden uitgevoerd,
tegen betaling uiteraard.
Er valt trouwens veel meer te genieten in dit blad. Suspense bij ‘Reiziger’, deuren die voor je open
gaan bij ‘Zomaar een verhaaltje’, een waargebeurde mop (zo waar zelfs, dat we van de betrokkenen
slechts de initialen weergeven) en Meneer de Mol die weer eens wakker is geschud.
Verder treft u een winterimpressie aan, waar je koude rillingen van krijgt, een terugblik op het
Valentijnsdagtoernooi waar je zo aan mee zou willen doen als het al niet voorbij was en een verslag
van de nieuwjaarsreceptie waarop Hans de Jong succesvol zong. Wilt u, na kennis te hebben
genomen van de mededelingen van het bestuur, ook nog meer weten over de toekomst van het
sportpark, dan kunt u ook daarvoor terecht in dit nummer.
Kortom: voor elk wat wils.

Veel leesplezier

Godfried van den Wittenboer
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Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsport- en cultuurfonds!
Jeugdsport- en cultuurfonds
Invoering regeling Jeugdsport- en cultuurfonds
Vanaf 1 januari 2017 gaat de gemeente Diemen een samenwerking aan met het Jeugdsport- en
Jeugdcultuurfonds. Met dit fonds kunnen zogenaamde “overige minima” met kinderen een jaarlijkse
bijdrage krijgen voor sport en cultuur.
Wat zijn overige minima?
Overige minima in het kader van deze regeling zijn inwoners van Diemen met een inkomen tussen
100% en 140% van de bijstandsnorm. In onderstaande tabel staan de bedragen (norm: 1-1-2017)
Inkomensgrenzen
Alleenstaande Ouder
Gezin

100%
€ 982,79
€ 1403,98

140%
€ 1375,91
€ 1965,57

Niet voor mensen in de bijstand
Ouders/verzorgers met kinderen van 4 tot en met 17 jaar met een bijstandsuitkering kunnen geen
gebruik maken van het fonds. Zij kunnen net als in 2016 eenvoudig een beroep doen op de
participatieregeling van de gemeente Diemen voor kinderen. (zie verder in deze ACE).
Deze participatieregeling is ook bedoeld voor sport en cultuur en wordt door team Sociale Zaken van
de gemeente uitgevoerd.
Kortom: Kosten voor sport en cultuur voor overige minima worden vergoed via het Jeugdsport- en
cultuurfonds en voor mensen in de bijstand via team Sociale Zaken van de Gemeente Diemen.
Hoe wordt de vergoeding Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds aangevraagd?
Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds /
Jeugdcultuurfonds. Dit wordt gedaan door een intermediair.
Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging
van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, buurtsportcoach, jongerenwerker,
huisarts of een maatschappelijk werker.
Dit betekent in de praktijk dat TVDZ doorverwijst naar een intermediair in de gemeente Diemen (bijv.
de buurtsportcoach van Stichting Welzijn Diemen - Dionne Tool).
Waarom deze verandering voor de overige minima?
Momenteel doen in Diemen 30 gezinnen “overige minima” een beroep op “de participatieregeling voor
kinderen”. Het betreft circa 45 kinderen. Om het recht te kunnen vaststellen moet de ouder/verzorger
elk jaar opnieuw inkomens- en vermogengegevens inleveren die worden gecontroleerd door team
Sociale Zaken.
In deze nieuwe werkwijze blijft deze uitgebreide controle achterwege. Er vindt een eenvoudige toets
door het intermediair plaats.
De verwachting is dat hiermee de regeling voor “de overige minima” een stuk toegankelijker wordt en
de gemeente een impuls kan geven aan deelname aan sport en cultuur.
Ook wordt de huidige inkomensgrens voor deze regeling van 130% verhoogd naar 140% en kunnen
ook ouders/verzorgers die een WSNP traject of en minnelijke schuldregeling hebben gebruik maken
van deze regeling.
Welke kosten worden vergoed
De volgende kosten worden vergoed uit de twee fondsen:
 Contributie / cursusgeld
 Zwemles
 Attributen
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De vergoeding
De vergoeding is net zo hoog als in “de participatieregeling voor kinderen” die geldt voor mensen in de
bijstand :
 € 300 per kalenderjaar voor kinderen van 4-11 jaar
 € 420 per kalenderjaar voor kinderen van 12-17 jaar
Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de sportvereniging of culturele
organisatie.
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 .
Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden:
www.jeugdsportfonds.nl

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.

Voorwaarden
 Het inkomen van de ouder(s) mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
 De ouders moeten de kosten kunnen aantonen. Het kan gaan om contributie, sportkleding etc.
 De gemeente kan het geld ook rechtstreeks aan bijvoorbeeld een sportvereniging overmaken.
Hoogte vergoeding
De jaarlijkse vergoeding bedraagt:
Kinderen van 4-11 jaar € 300,-Kinderen van 12-17 jaar € 420,-Een alleenstaande ouder hoeft het kindgebonden budget van de belastingdienst niet als inkomen mee
te tellen.
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen:
Voor ouders:
bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888
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Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, alsmede in de
ACE en op het aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet
geaccepteerd.
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie,
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.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl

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

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugden studentleden. Een kleine toelichting:
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het
jaar waarin je 19 wordt).
Studenten lidmaatschap:
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart. Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn
geworden (dus het jaar waarin je 26 wordt). Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een
geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / studentenkaart meegeleverd te worden.
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TVDZ in wintertijd
Bij TVDZ wordt er het hele jaar door getennist, of het nu regent, waait, mist, ijzelt, sneeuwt of vriest!
Als er mensen zijn die dit niet geloven… Hier is het ultieme bewijs!
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De Nieuwjaarsreceptie

Traditie bij TVDZ is toch wel de Nieuwjaarsreceptie die dit jaar op 8 januari plaats vond. Nog steeds
blijkt een trouwe groep leden van TVDZ dit echt waarderen en het was dus ook deze zondag
weer gezellig druk. De dames
van de activiteitencommissie
hadden zich weer danig
ingespannen en zorgden voor
de inwendige mens met een
heerlijk hapje tussendoor. De
drankjes werden prima
verzorgd door Gerard en dit jaar
mochten we genieten van een
muzikale omlijsting in de
persoon van onze voorzitter
Hans de Jong. Oorspronkelijk
was de bedoeling, dat de band
van Etienne zou komen
optreden, maar wegens
buitenlandse verplichtingen kon
dit geen doorgang vinden. (Kun je nagaan welk een beroemde band bij TVDZ zou hebben
aangeschoven.) Hans deed trouwens zijn uiterste best om de receptie met zijn gitaar en vocale
kunsten op te vrolijken en dat werkte wonderwel: hoewel er geen ritmische begeleiding was, werd er
toch nog lekker gedanst. Iedereen had er echt zin in. Uiteraard nog hartelijk dank voor dit solooptreden. Verder was het erg leuk om even een op krukken lopende Berry te mogen begroeten.
Helaas nog niet op de dansvloer, maar toch. Beterschap jongen !!
Janny de Boer
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Valentijnsdagtoernooi

Op 12 februari jl. stond het toernooi van de liefde op het programma bij TVDZ,
alleen wilden de weergoden niet meewerken, want er lag een dik pak sneeuw.
Dus werd het een week verschoven naar 19 februari. En hoewel Valentijnsdag
toen al ver achter ons lag, stortten veel TVDZ'ers zich vol enthousiasme op dit
toernooi van de liefde. De toernooicommissie had weer het befaamde lijntje met
boven aangesloten en dit resulteerde in prima weer. Verder vlogen de harten en
de liefdesbetuigingen je om de oren dank zij de Toernooi Commissie.
Uiteraard werd er ook getennist. Dat
geschiedde volgens het principe van de
‘Wilde Mix’ en het was overduidelijk dat alle liefdesperikelen
toen direct als sneeuw voor de zon verdwenen. Er werd zeer
fanatiek en op ongelofelijk hoog niveau gespeeld en na een
hele middag strijd bleven er uiteindelijk drie mensen over die
alle drie de wedstrijden hadden gewonnen, zodat alleen het
aantal games kon beslissen wie de echte winnaar was. Dat
was in dit geval: Fanny. Ed werd tweede en Fred derde. Loek
kreeg de prijs van meest liefdevolle tennisser, want hij had de
tegenstanders de meeste punten gegund. Wat een heer !!.
Al met al weer een gezellige middag en we kijken nu al uit naar het volgende toernooi: het
openingstoernooi dat gepland staat op onze Open dag op 2 april a.s. Wij willen jullie allemaal van
harte uitnodigen om deze Open Dag bij te wonen, want het gaat dit jaar weer een heel feest worden.
Neem vooral ook veel familie, vrienden en kennissen mee om ze kennis te laten maken met ons leuke
clubje in Diemen Zuid.
Met hartelijke tennisgroet.
Janny de Boer
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NL-Doet klussen bij TVDZ
Ook dit jaar werd er weer volop geklust bij TVDZ. Eerst leek het er op dat Janny en Hans de enige
waren die wilde klussen, maar gelukkig werden nog de volgende namen aan de intekenlijst
toegevoegd: Joke, Jos, Lidy, Ben, Alice, Rita, en Gerard. De laatste twee namen waren
verantwoordelijk voor het verzorgen van de inwendige mens met heerlijke broodjes en
minestronesoep.
Wat is er allemaal gedaan? Harken, vegen, onkruid en mos verwijderen op de banen, dakreparatie
(dank voor het bitumen Toon!), schilderen bankjes, barkrukken en stoelen, schilderen aan de
buitenkant van het clubhuis (m.n. kopse kanten en pilaren), ophangen winddoek op baan 6, oude
winddoek bij clubhuis/speelplaatsje verwijderd, reparatie stoeptegels, plantenbakken verzorgen,
plantjes er in en zo, hangplantjes opgehangen, boompje geplant, opruimen rommel in damesdouche.
Bijna alle klussen zijn gedaan, waarvoor hartelijk dank vrijwilligers! Nog over te doen: knippen van de
coniferenhaag (iets voor jou Charles?) en reparatie van tegels in de herendouche. Zijn er nog meer
vrijwilligers?
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TVDZ - Open dag + wervingscampagne nieuwe leden
In de laatste week van maart zal Diemen worden opgeschrikt door een aantal grote reclameborden
(formaat A0), die langs een aantal wegen worden geplaatst.
Het doel is om nieuwe leden te werven op onze Open Dag op 2 april 2017.
Alleen op deze dag kun je lid worden van TVDZ voor slechts € 99,- (jeugdleden € 75,-)
Dus …. “Hoort, zegt het voort” en maak al je vrienden, kennissen en buren lid op deze dag!
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Hilarisch
Ik was het bijna al weer vergeten, maar toch nog even, want het is echt leuk.
Een aantal weken geleden stond C. de J. op woensdag tegenover mij op de baan.
We waren net begonnen toen hij klaagde over een zere voet.
Het is bekend dat hij een klapvoet heeft, dus ik dacht nog: “Wat erg!”
Hij trok zijn schoen uit en je gelooft het niet.
De schoenlepel zat er nog in.
We hebben in een deuk gelegen.
J.R

Niet bij te benen
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Zomaar een verhaaltje
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Iedereen woont ergens en iedereen heeft een voordeur. In geen enkel huis mag deze ontbreken, want
het is dé manier om mensen binnen te laten, of.....om buiten te houden. En dit al duizenden jaren!
Het woord 'deur' komt uit de Indo-Germaanse taal, zodat veel landen een woord hebben dat hierop
lijkt, b.v. 'door' in het Engels, 'dor' in het Noorden en ‘Tür' in het Duits.
De oudste afbeeldingen van deuren zijn aangetroffen in Egyptische graftombes. Zo beschreef
Vitruvius in het jaar 15 vóór Chr. reeds paneeldeuren, waarbij de panelen zijn vastgezet in stijlen.
Voor buitendeuren wordt van oudsher het Europees eikenhout gebruikt. Ook voor sluisdeuren en op
schepen. Tegenwoordig ook van allerlei soorten hardhout.
Iemand de deur in het gezicht gooien kan alleen in privé-huizen, omdat de deur naar binnen opengaat
uit hoffelijkheid voor de gasten. In publieke ruimtes gaat, uit veiligheidsoverwegingen, de deur naar
buiten open, om te voorkomen, dat bijvoorbeeld bij brand de vluchtende mensen de deur dichtdrukken
in een panieksituatie.
Bij woninginbraken komt 1 op de 5 inbrekers binnen via de voordeur en bij appartementen is dit zelfs 7
van de 10!
De oudst bekende deur ter wereld is een
prehistorische deur van populierenhout in
Zürich gevonden door Zwitserse
archeologen. Deze was ca. 5000 jaar oud,
wat betekent, dat deze deur ca. 3100 jaar
vóór Chr. werd afgehangen!
De oudste gevonden deur was van
eikenhout en werd in Alphen aan de Rijn
gevonden, afkomstig uit een Romeins Fort.
Hij was geconserveerd in de modder van de
slotgracht.
De oudste nog in gebruik zijnde deur zit in
een gewelf van kasteel Genhoes in OudValkenburg, die ongeveer in het jaar 1300
werd afgehangen.

In Engeland zit de oudste nog werkende deur in de Westminster Abbey en stamt van een eik, die
tussen het jaar 1030 en 1065 gekapt is, net vóór de eerste kroning van Willem de Veroveraar in 1066.
Zo, hiervan kunnen TVDZ-ers nog wat leren.
Loek Biesbrouck
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Bal over
In de hitte van de strijd wordt er wel eens een bal richting andere baan geslagen. Dat is natuurlijk
jammer voor het punt dat zo verloren gaat, maar het is ook een bron van gevaar voor de spelers op
die andere baan. Toch gebeurt het nog regelmatig, dat niet, veel te laat, of niet hard genoeg : “Let op
baan …. ! Bal over!” wordt geroepen, of dat niet wordt gekeken of die bal ook daadwerkelijk door de
spelers op die baan is gesignaleerd. Dit kan gemakkelijk tot ernstige valpartijen leiden, waarbij
botbreuk niet moet worden uitgesloten en dat is toch niet de bedoeling van een partijtje tennis.
Iets anders is, wanneer de bal ver achter een andere baan terecht komt, zonder dat de spelers daar
last van kunnen hebben. Kijk ook dan echter, of de bal niet door het hekwerk teruggekaatst wordt en
alsnog gevaar oplevert. Waarschuw uiteraard, wanneer dit nodig is.
Let er bij het terugslaan van een bal naar een andere baan trouwens ook op dat je geen van de
spelers op die baan hindert. Sla bijvoorbeeld nooit een bal in de richting van een speler, als die niet
uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij die bal wil hebben. De manier die het minste problemen op levert
is de bal zacht naar het hekwerk achter de baan terug te slaan aan de kant van degene die de bal in
zijn bezit heeft.
Verder veel tennisplezier,
Godfried van den Wittenboer

Hoezo, vurige strijd op het Valentijnsdagtoernooi?
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Reizen
Wanneer noem je een verplaatsing van A naar B een reis? Als ik naar mijn zus ga die drie huizen
verderop woont, heet dat een bezoek. Ga ik naar mijn broer in Hilversum voor het weekend, dan
noemen we dat logeren. Boek ik een hotel op de Bahamas, dan ben ik een dag op reis om daarna op
vakantie te zijn.
Goed, laat ik voor mijzelf maar dit aanhouden: reizen is in beweging zijn, op weg zijn. Je mag wel
ergens aankomen, maar niet lang blijven.
Toch zegt mijn gevoel me dat ik al drie weken op reis ben, terwijl ik in werkelijkheid alleen van het ene
onderkomen met mijn tandenborstel naar het andere gewandeld ben.
Luister!
In mijn vorige onderkomen zat ik op mijn gemak de ochtendkrant te lezen. Kopje thee en beschuitjes
bij de hand, mond geregeld open voor weer een wakker-word geeuw en de verwarming op een
behaaglijke temperatuur.
Trump moest nog gekozen worden, dus ik had alle tijd om een aardige puzzel op te lossen.
Vanuit mijn linker ooghoek zag ik een kleine beweging op de vloer. Dat was al meer gebeurd: op een
keer had een groene kikker zijn opwachting gemaakt, tot mijn verbazing. En ook had een muisje eens
op rappe trippelpootjes dwars door de kamer naar een uitweg gezocht.
Ik draaide mijn hoofd naar links met een glimlach van toegevendheid en bevroor,
Met trage slingers, zijn kop hoog geheven, kwam er een slang op me af. Ik was nog net zo pienter om
mijn ogen af te wenden, met het idee dat hij mij dan niet kon biologeren.
Wat er vervolgens gebeurde was dat hij voorbijgleed en zich onder de verwarming rustig oprolde,
waarna ik heel voorzichtig naar de deur schuifelde, naar buiten schoot, de deur dicht trok, de kruk
stevig vast bleef houden alsof het serpent de deur van binnen zou kunnen openen, en help ging staan
roepen.
Nu woon ik al drie weken tijdelijk ergens anders. De slang is gevangen, maar het zoeken naar de
eigenaar heeft nog geen resultaat gehad. Ook is nog steeds niet duidelijk waar de gluiperd naar
binnen is gekomen.
En ga me nu niet vertellen, dat ik niet op reis ben.
Ik voel me verdreven, een soort vluchteling; de krant komt hier niet en beschuitjes smaken hier
anders. Ik ga wel tennissen, ook al liggen mijn short en mijn tennisschoenen nog in de afgesloten
ruimte. Zodoende zien jullie me in mijn dagelijkse kloffie, met een afgetobd gelaat, vermoeid naar
ballen hollen en denken jullie vast: wat wordt Reiziger oud.
Je weet nu waarom, waardoor, hoezo en hoe treurig.
Mijn vanhuiszijn voelt nu als een te lang durende reis. Toch ben ik nog steeds een optimist en hoop
jullie een volgende keer andere vergezichten te kunnen bieden.
Hei ho - ze zeggen dat het op een keer lente zal gaan worden. Worden er dan slangenkindertjes
geboren?
Reiziger
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Werkzaamheden sportpark m.b.t. de Kersenboom
Zoals de leden van TVDZ bekend is, wordt er dit jaar gestart met de bouw van de nieuwe brede
school “de Kersenboom” op het sportpark de Diemen.
Naar verwachting zal de bouw van de school na de zomervakantie van 2017 aanvangen. De precieze
planning is nog niet bekend.

Voor deze tijd zal de nieuwe indeling van de parkeerplaatsen worden gerealiseerd, maar niet alvorens
de tijdelijke parkeerruimte (waar de school komt te staan) wordt opgeheven. Ook deze precieze
planning is momenteel nog niet bekend.
De sportverenigingen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
De gemeente Diemen kan echter niet voorkomen, dat de werkzaamheden enige hinder gaan
opleveren.
De tekening van de nieuwe inrichting van het sportpark is op de volgende pagina te zien.
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Werkzaamheden sportpark -vervolg
Nieuwe inrichting van het Sportpark de Diemen
Bij de ingang van TVDZ komt een invalide parkeerplaats.
Tussen de woonwijk Plantage de Sniep en het sportpark wordt een voetgangersbruggetje aangelegd,
waardoor de sportverenigingen gemakkelijker bereikbaar zijn vanuit de woonwijk.
De doorstroming van het parkeerterrein wordt bevorderd, omdat men in de nieuwe opzet een rondje
kan rijden.
Tussen het parkeerterrein aan de kopse zijde bij baan 6 en het parkeerterrein zal een laurierhaag
worden geplaatst.
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Tennislessen aanbieding
Als je een nieuw (jeugd) lid wordt op de open dag op 2 april 2017, dan kun je bij onze tennisleraar 4
tennislessen voor een tientje scoren!
Verdere informatie bij Fred Groen - Tel: (06) 55824186 - fred-groen@live.nl
Toeval bestaat niet!
Op een vrijdagochtend van onze beroemde
mixed dubbel tennisinstuif deelt Jos Rusch de
partijtjes in. Er blijken 2 mensen teveel te zijn,
dus moeten er 2 afvallen. Dit gebeurt altijd op
een eerlijke wijze. Jos biedt Joost Durville de
kaartjes blind aan om de eerste afvaller er uit te
trekken. Trekt Joost zichzelf!
Joost zegt: “Nu ga ik jou er uit trekken, Jos!” en
kiest wederom een blind kaartje.
En welk kaartje trekt hij er uit? Jos Rusch!

Creatief met tennisballen
Oude tennisballen alleen goed als speeltje voor de hond? Welnee !!
Zie hier enkele creatieve ideeën voor hergebruik van oude tennisballen.
Zijn je tennisballen vies? Wist je dat je ze gewoon kunt wassen in een sloop
in de wasmachine op 40 graden? Ze komen er dan weer uit als nieuw!

Sponsorbrochure 2017
In november is de nieuwe sponsorbrochure vastgesteld en in december gepubliceerd op de website
van TVDZ. Weet je een bedrijf die TVDZ zou willen sponsoren, dan kan je hierin lezen op welke wijze
dat kan gebeuren, en…. laat het bedrijf dan contact opnemen met de voorzitter van TVDZ.
Altijd pasjes ophangen - ook voor tennislessen!
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. En dat geldt ook voor de lessers op baan 6.
Er blijken soms “zwartspelers” op de baan staan die geen lid zijn.
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 1
Diemernieuws 16-2-2017
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TVDZ in het Nieuws 2
Diemernieuws 22-12-2016
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Bericht van Meneer de Mol

. . . . . . . maart 2017

Het moet toch niet gekker worden. Lig in mijn mollenholletje, gaat
men boven mijn hoofd zitten vergaderen, hoe ze méér leden
kunnen krijgen. In de door mij afgeluisterde gesprekken kan dit
alleen maar, als er posters met schuine teksten opgehangen
worden. Ik dacht altijd, dat alleen rechte teksten opgehangen
konden worden. Enfin, er zijn per slot van rekening ook dames, die
met harde ballen willen spelen, of een 'dubbel triootje' willen gaan
organiseren.
Voor mij hoeft dit allemaal niet, want het wordt nu heerlijk rustig!
Zeker als die ATVD-ers weer de benen nemen in april, krijgt
Meneer de Mol het rijk weer bijna alleen. Eindelijk weer tijd om een
vette worm te verorberen.
Wat trouwens wel leuk is voor Meneer de Mol, is die zogenaamde
'open' dag begin april. Er komen dan weer heerlijke hapjes, waar Meneer de Mol van kan
meesmikkelen. Ik snap alleen niet wat een open dag is. Dat is toch het tegengestelde van een 'dichte'
dag. Ik ben er nog nooit een tegen gekomen.
Afwachten maar weer, wat dat gaat worden.
Nou nu dan toch nog een paar echte verhaaltjes. Een Limburger is verdwaald in een bos en heeft al
een paar keer”: “Help'' geroepen. Hij komt een andere wandelaar tegen, zeker ook een Limburger.
Zegt de een: “Iek ben verlore gelopen.” Zegt de ander:”Iek ook.”
Zegt de een weer: “Iek hep al een paar keer help geroepen.” Zegt de ander: “Iek ook.”
Zegt de een: “Zullen we samen roepen?” Zegt de ander: “Ja, das goeie.”
Zegt de een: “Let op! Iek ga aftellen! Een, twee, drie:….”S-a-m-e-n … S-a-m-e-n”!!!”
Dan nog een aardige: Een aantal dwergen hebben een voetbalclub opgericht. Elke zondag spelen de
verschillende ploegen van de club tegen elkaar. Na elke match krijgen de dwergen een maaltijd
aangeboden in een zaaltje boven een café in de buurt van de club.
Op een zondag hangt er aan de toog van dat café een klant, straal bezopen. Eerst ziet hij één,
dan twee, dan drie, dan vier, ... en dan elf dwergen van de trap komen in een volledig groene outfit. Ze
lopen door het café langs hem heen en gaan door de deur naar buiten. Hij trekt zijn wenkbrauwen op
en bestelt nog maar weer een borrel.
Direct daarna ziet hij eerst één, dan twee, dan drie, dan vier,... en dan 11 dwergen in volledig
rode outfit van de trap komen. Ook zij lopen door het café langs hem heen en vertrekken door de deur
naar buiten.
Dan roept de dronkenlap de cafébaas en fluistert hem in zijn oor: “Ik wil u nie ongerust maken
hè, maar uw hele tafelvoetbalspel is ontsnapt!”
Dan nog een kleintje:
Zegt de onderwijzeres tegen Sjefke: “Wat zou jij nu later voor een vrouw willen hebben?” Zegt Sjefke:
“Ik wil een vrouw zoals de maan.” Juf: ”Wouw! Wat een keuze! Je wilt dus, dat ze mooi en rustig is.”
Zegt Sjefke: “Nee, ik wil dat ze 's avonds komt en 's morgens weer verdwijnt.”
Nou dat was het dan weer. Ik ben het koude weer spuugzat en verlang weer naar de lente.

Tot de volgende keer maar weer. Doei............................

Theodorus Victorianus
Dimitri Zacharias de Mol

Alias Meneer de Mol
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Tennislessen 2017 - Fred Groen
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 2017:
- 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
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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TVDZ - Activiteitenkalender
ACTIVITEITEN KALENDER 2017
Datum
JANUARI

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

FEBRUARI
12-feb

zondag Valentijnstoernooi (wilde mixtoernooi)

13.00

TC

MAART
10 mrt

vrijdag

9.00

BEST.

APRIL
2-apr
9-apr

zondag OPEN DAG/ Volw/jeugd en introducées
zondag Vriendjes en Vriendinnetjes toernooi

13.00
10.00

Best/TC/AC
JC

MEI
7-mei
21-mei

zondag Lente toernooi Volwassenen
zondag Ouder/Kind toernooi Jeugd

13.00
10.00

TC
JC

JUNI
11 jun
25 jun

zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (thuis)
zondag Jeugdtoernooi Enkel dubbel

11.00
10.00

AC/TC
JC

AUGUSTUS
27 aug

zondag B.B.Q. toernooi

13.00

AC/TC

SEPTEMBER
3 sep
3 sep

zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit)
zondag Ouder/Kind toernooi Jeugd

11.00
10.00

AC/TC
JC

OKTOBER
1 okt.
29 okt.

zondag Tennistoernooi Taart
zondag Haloween toernooi Jeugd/volw/Soep

13.00
15.00

TC
JC

NOVEMBER
26 nov.

zondag Oliebollentoernooi

13.00

AC/TC

zondag Nieuwjaarsreceptie

15.00

BEST

NL DOET VRIJWILLIGERS AKTIE

JULI

DECEMBER
JANUARI
7 jan
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