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Van de Voorzitter – Marcel Manshanden
Is de zomer voorbij ?
Na het mooie weer van de afgelopen weken zou je haast denken
dat de zomer weer voorbij is. Op het moment van het schrijven
van dit stuk, komt het water met bakken uit de lucht vallen.
Of zijn we zo verwend de afgelopen periode, dat we ons normale
weertype geheel zijn vergeten?
Ik wil nog even met u terugkijken op onze ledenvergadering van
begin dit jaar.
Vooraf en tijdens de vergadering werd het bestuur het vuur na aan
de schenen gelegd over het agenda onderwerp “betalen via incasso”. Nu, een kleine 4 maanden later,
kan de stand worden opgemaakt. Het overgrote deel van onze leden heeft, zoals afgesproken, de
contributie netjes voldaan via automatische incasso.
Uit het voorstel van het bestuur zijn slechts winnaars naar voren gekomen. De verwerking van de
betalingen is goed verlopen, leden die via incasso betaald hebben, hebben een korting gekregen op
de contributie voor 2007.
Natuurlijk heeft elk nieuw systeem ook kleine foutjes. Deze fouten zijn door onze penningmeester
direct hersteld. Toch nog onze excuses voor het ongemak.
Zoals goede Nederlanders betaamt zijn er altijd mensen, die denken buiten de regels te staan of hun
eigen interpretatie hieraan geven. Het zich ten onrechte toe-eigenen van de 15 Euro korting, dus bij
betaling op de “oude”manier, kan natuurlijk op een fout berusten, het kan ook bewust gedaan zijn.
Het betreft hier gelukkig maar een hele kleine groep van 7 leden. Nogmaals, de korting wordt dit jaar
alleen verleend bij betaling via automatische incasso.
Leden die bewust gehandeld hebben, staan nu reeds figuurlijk buiten spel. Straks staan ze mogelijk
letterlijk buiten spel.
Verderop in de ACE treft u een overzicht aan, wat er in de tussentijd gebeurd is met de ontvangen
betalingen en op welke manier de contributie is binnengekomen. U zult versteld staan.
Het bestuur beziet thans de mogelijkheid om in de eerst volgende ACE de namen te publiceren van
de leden die binnen de vereniging eigen regels denken te kunnen introduceren.
De competitie is op dit moment in volle gang. Uit eigen
ervaring kan ik u melden dat het leuke speeldagen
oplevert. We missen alleen nog wat toeschouwers uit de
TVDZ-kring.
Van het organisatorisch vlak is er weinig te melden.
Met het oog op de renovatie zijn we in afwachting van een
reactie van de gemeente.
Zodra er hieromtrent nieuws te melden valt, zullen wij u zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
Om af te sluiten met het weer wens ik iedereen een heel
mooie zomer toe met veel zonnige dagen!
Marcel Manshanden
Voorzitter
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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
- Goran Majski
- Vincent ten Bruin
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

2

Mededeling van het Bestuur - Contributie
Contributie niet volledig voldaan? Geen lid in 2008!
Het zal niemand van jullie zijn ontgaan dat wij dit jaar zijn overgegaan tot automatische incasso van de
contributiegelden.
In de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering is omstandig uitgelegd dat deze wijze van
incasseren van de contributiegelden het directe gevolg is van het nieuwe beleid van banken om de
bijlagen bij giraal betalingsverkeer niet meer mee te sturen.
Om tot automatische incasso over te gaan moet uiteraard elk individueel lid hiervoor machtiging
verlenen.
Het bestuur is aangenaam verrast dat het grootste deel van onze leden hieraan gevolg heeft gegeven
en dat slechts een kleine groep de voorkeur blijft geven aan de “oude” manier van overschrijven.
Om de procedure van automatische incasso te stimuleren is op de Algemene Ledenvergadering
besloten dat bij automatische incasso een éénmalige korting van € 15,00 wordt verleend.
Deze korting is dus niet van toepassing op andere vormen van betaling!
Kennelijk is deze boodschap niet bij iedereen duidelijk overgekomen. Volgens onze administratie
hebben circa 7 leden bij hun overboeking € 15,00 in mindering gebracht. Wij gaan ervan uit dat dit een
misverstand is en zullen hen alsnog schriftelijk benaderen met het verzoek het resterende bedrag
z.s.m. over te maken.
Verder hebben ca. 20 leden nog steeds niet hun contributie voor 2007 voldaan; ook deze groep zullen
wij opnieuw schriftelijk benaderen.
Bij het in gebreke blijven van betaling van de gehele contributie door leden, die ten onrechte
€ 15,00 in mindering hebben gebracht bij de “oude” wijze van betalen, wordt het lidmaatschap
voor 2008 niet meer geaccepteerd.
Hetzelfde geldt voor degenen die helemaal geen contributie hebben overgemaakt; de gegevens van
deze groep worden doorgegeven aan de KNLTB voor incasso, met het risico van vermelding van hun
naam op de zgn. zwarte lijst.
Wij hopen oprecht dat het niet zo ver hoeft te komen en dat hier sprake is van misverstand of simpele
nalatigheid.
Het bestuur wil nogmaals benadrukken dat het overgrote deel van de leden wel gehoor heeft gegeven
om via automatische incasso te betalen. Wij willen deze leden bedanken voor hun steun!
Het Bestuur.

Mededeling van het Bestuur – KNLTB-pasjes 2007
Tennispasjes 2007
De KNLTB pasjes voor alle leden die hebben betaald liggen achter de bar in de kantine. Ondanks
herhaalde oproepen zijn nog niet alle KNLTB-pasjes opgehaald.
Oude KNLTB-pasjes van 2006 mogen niet meer worden gebruikt. De oude KNLTB-passen zullen per
direct worden ingenomen.
Het bestuur is niet meer aansprakelijk voor het zoeken raken van de spelers KNLTB-passen 2007.
Wij herinneren u eraan dat in geval van zoekraken de kosten voor een nieuwe KNLTB-pas gedragen
dient te worden door het betrokken lid zelf.
Het Bestuur.
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Van de Redactie – Nieuw redactielid
De redactiecommissie heeft er dus weer een nieuw lid bij en dat is ondergetekende. En dan natuurlijk
de volgende vraag: Wie is die figuur?
Om maar ergens te beginnen: ik ben ca 13 jaar voorzitter geweest van TVDZ
en bijna even lang van de Sportraad van de Gemeente Diemen. Vervolgens,
als ik mij tot onze vereniging beperk, twee jaar, tesamen met Wim van den
Haak, lid van de Kascommissie geweest. Na die periode was ik van plan om
dan eindelijk “echt” met pensioen te gaan en veel meer tijd aan vrouw en
hobbies te besteden. Ondanks nog een andere bestuursfunctie, is dat aardig
gelukt. Vorige maand nog een fietstocht met een Franse vriend gemaakt in
Spanje en wel van Burgos naar Valencia. Een paar maanden voor die
Spaanse tocht, zijn wij Cuba in een maand rondgefietst. Beide tochten een
fantastische belevenis, ondanks lekke banden en tropische stortbuien.
Door het verwachte gebrek aan sneeuw in de komende jaren, gaan mijn vrouw en ik in de a.s. winter
een fietstocht door Zuid-Afrika maken en daarna zien we wel weer. Oh, ja, we kamperen ook nog
steeds. Na vele jaren bij TVDZ getennist te hebben, ben ik nu met deze fijne sport gestopt en heb mij
vervolgens op het golfen gestort, een sport, die je met wat geluk tot ver in de tachtig schijnt te kunnen
volhouden.
En nu dus toch weer in een commissie van TVDZ? Je zult maar de pech hebben om bij de laatste
Algemene Ledenvergadering tegen Winny Gontha aan te lopen….. Het resultaat is dus bekend:
gestrikt voor de Redactie commissie!
Tot slot wens ik u een fijne zomer toe met veel tennisplezier!
Jaap Reijnoudt

Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
De beste stuurlui staan aan wal 1 (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 of de Gemeente Diemen.
De beste bestuurlui staan aan wal 2
Ja, waar zal dat nu op slaan. Speler(s) die het op het terras altijd het beste weten? Speler(s) die
anders op bestuursleden reageren slechts om het feit dat ze bestuursleden zijn. Deze leden vergeten
dat ook bestuursleden gewone leden zijn. Bestuursleden die vrijwillig bezig zijn voor de vereniging.
Op deze manier is met dit vrijwillig bestuurswerk geen eer te behalen. Het is eerder een straf.
Vegen geen grap
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 zonder een enkele tegenstem door de leden
aangenomen.
Met name de stukken in de directe omtrek van de baan waarop u heeft gespeeld, dienen na elke baan
wissel geveegd te worden. De ruimtes achter de base line en langs de lange kanten van de baan zijn
het meest kwetsbaar voor mosvorming.
Rookverbod in de kantine. (Wegens succes herhaald)
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.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?
Laat het ons maar weten. Mail naar: ace-pr@tvdz.nl
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Uitwisselingstoernooi ATVD-TVDZ op 22 juli 2007 !
Anders dan aanvankelijk in de vorige ACE is aangegeven, wordt het uitwisselingstoernooi ATVD –
TVDZ gehouden op 22 juli a.s. (i.p.v. 15 juli), aanvang 11 uur.
Er wordt alleen gemengd dubbel gespeeld. Inschrijfformulieren liggen op de bar bij Gerard.
De voorafgaande toernooien waren altijd weer een groot succes, dus schrijf tijdig in om zeker te zijn
van plaatsing.
Job Schouten

Openingstoernooi 25 maart 2007
WILDE MIX-TOERNOOI
De eerste mooie lentedag, en wij hebben het geluk dat ons openingstoernooi een week eerder
gepland staat, dan bij de andere verenigingen in de regio.
Op papier hebben we ongeveer 20 inschrijvingen, dus we kunnen 5 banen vullen. Om 10.30 uur
verwachten we de eerste kandidaten.
Ik arriveer om 10.00 uur en Emiliano is er al en staat al te trappelen om te tennissen.
Ans staat achter de bar met verse koffie, ik begin al voorzichtig een indeling te maken. Inmiddels is het
10.30 uur en ik zit nog alleen aan de bar met mijn kaartjes verwachtingvol uit het raam te kijken.
Om 10.40 uur komen de eersten aan wandelen….. Oh ja, het is zomertijd!!
Gelukkig heeft niet iedereen er last van en om 11.00 uur kunnen we 4 banen vullen.
We spelen 40 minuten en Angelo en ik proberen zo goed mogelijk voor de volgende partij leuke
koppels te vormen. Inmiddels begint het zonnetje echt lekker te worden en vanaf het terras zie ik de
eerste blote benen en armen…. Wat een heerlijke lentedag om te tennissen!
Na de lunch komen er nog een paar gasten bij en we gaan weer de baan op, sommige haken even af
en genieten lekker van een drankje en het zonnetje op het terras.
De laatste staan nog op de baan, o.a. ondergetekende en ik zie al mensen naar huis gaan, jammer
dat ze niet even konden wachten op de prijsuitreiking en de borrel.
Aangezien sommigen ongelijke aantallen
partijen hebben gespeeld, vond ik het
ondoenlijk om de prijs te geven op het
punten aantal. Ter plekke bedacht ik een
alternatief om de twee prijzen te verloten
onder de overgebleven tennissers die op het
terras zaten te borrelen.
Van iedereen had ik nog een kaartje.
Sue, die als toeschouwster aanwezig was
mocht twee kaartjes trekken.
Tot grote hilariteit van iedereen trok ze “Syl”
als eerste uit de stapel!
(Hoezo geen doorgestoken kaart? Red.)
De tweede gelukkige was Ecio.
Het was weer een leuke gezellige zonnige
dag, met dank aan Ans en hulpjes die de
catering heel goed verzorgd hebben.
Sylvia Sierhuis
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KNLTB Voorjaarscompetitie 2007 – Heren Dubbel 45+
Heren dubbel 45+; 1e klasse- Diemen Zuid 1
Voor het Heren Dubbel 45+, team 1 zit de competitie er na 5 speelronden er reeds op.
Normaal gesproken behoor je 7 wedstrijden te spelen, maar door gebrek aan deelnemers in deze
poule is het beperkt gebleven tot 5 wedstrijden en in ons geval slechts tot 4, aangezien het team van
Abcoude zich op het laatste moment wegens ziekte heeft afgemeld. Het laatste betekent dat wij
reglementair hebben gewonnen, maar liever hadden we gespeeld “om alsnog te winnen”.

Uiteindelijk is ons team, van de zes deelnemers, vierde geworden; ofwel (zo sprak de optimist) de
eerste in het rechter rijtje!
Achteraf had er uiteraard veel meer in gezeten. Schouten had wat slimmer en met veel minder emotie
moeten spelen en Heuckeroth had gewoon een aantal servicebeurten moeten behouden en…. etc.
Natuurlijk, we hadden misschien nummer drie kunnen zijn als Chris & ik in een drie-setter met
Hogedijk de tie-break hadden gewonnen. Dat was even slikken.
In de wedstrijd tegen Oudorp speelde bij Henk Hoogeveen in de eerste set een vervelende oude
liesblessure op; de tegenstander zag zichzelf al als winnaar, maar Henk ging, samen met de
ingevallen Bram van Eijk, heel diep om vervolgens de volle winst binnen te halen.
Nummer één van deze poule is onbetwist Langedijk met 20 punten, daarna een hele tijd niets en
vervolgens een aflopende reeks van 10 tot 6. Samenvattend: een heerlijk toernooi, waarbij het een
plezier is om voor je eigen club uit te komen.
Het blijft echter jammer dat bij thuiswedstrijden, een paar personen uitgezonderd, zo weinig
belangstelling wordt getoond door de eigen aanhang.
Een speciale vermelding verdienen Kitty & Joop, die zelfs Egmond-Binnen wisten te vinden om ons
aan te moedigen. Verder gaat mijn dank uit naar de invallers Godfried v.d. Wittenboer en Hans de
Jong.
Heren dubbel 45+; 1e klasse
1 Langedijk 1
2 Hogedijk 1
3 Oudorp 1
4 Diemen Zuid 1
5 Abcoude 1
6 Neckslag 1

20 punten
10 punten
9 punten
8 punten
7 punten
6 punten

Job Schouten.
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Activiteitenkalender 2007
Datum

Dag

Juni
23-6-2007
24-6-2007

zaterdag
zondag

Juli
22-7-2007
22-7-2007
Augustus
12-8-2007

Tijd

Organisatie

BBQ Toernooi
Jeugdtoernooi Sportpark de Diemen

16.00 uur
10.00 uur

AC/TC
JC

zondag
zondag

Uitwisselingstoernooi ATVD-TVDZ
Ouder & Kind Toernooi

11.00 uur
10.00 uur

TC
JC

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

Jeugdtoernooien 2007
Datum

Dag

Juni
24-6-2007

zondag

Juli
22-7-2007

zondag

Evenement

Tijd

Organisatie

Jeugdtoernooi Sportpark De Diemen

10.00 uur

JC

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
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SMASHJE – JEUGD – Openingstoernooi 1 april 2007
Het Openingstoernooi voor de jeugd van TVDZ werd op zondag 1 april 2007 gespeeld.
Enkele (jeugd)leden dachten misschien dat het een grap was, maar dat bleek toch niet het geval.
Dit jeugdtoernooi was tevens
de vuurdoop voor de twee
nieuwe jeugdcommissieleden.
Ans van Klaveren en Janny
de Boer brachten het er goed
van af.
Janny wist met haar prima
omroepstem de aanwezige
jeugdspelers op tijd op de
juiste banen te krijgen en de
baanindeling en planning liep
met behulp van de computer
ook nagenoeg vlekkeloos.
Ook de ouders hebben goed
geassisteerd met het
scheidsrechteren, waarvoor
dank!
Een klein dingetje was de jeugdcommissie helaas vergeten…. De uitslagen van het toernooi goed op
te schrijven en te overhandigen aan de redactiecommissie. Slechts een klein briefje werd aan Winny
Gontha overhandigd met: - Luc, Iris. - dubbel: Herminder en Koen. Maar dit mocht de pret niet
drukken….
Dus beste winnaars, helaas staan jullie volledige namen en uitslagen niet in deze ACE…. (Sorry!)
Gelukkig was de fotograaf van de ACE er wel, dus jullie succes is vastgelegd! De jeugdspelers die
geen mooie glimmende beker wonnen, kregen ook nog een prijs: een zakje chips!
De ouders van onze
jeugdspelers vermaakten
zich prima op deze
zonovergoten dag.
Kortom, het toernooi was
een groot succes!

Namens de
jeugdcommissie,
Hans de Jong.
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Foto’s – JEUGD – Openingstoernooi 1 april 2007
Enkele jeugdspelers in actie:

En de winnaars zijn….

Foto’s: Hans de Jong
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Voorjaarscompetitie KNLTB – gemengd dubbel 45+
Gemengd dubbel 45+; 1e klasse- Diemen Zuid 3
Voor de voorjaarscompetitie 45+ heb ik geprobeerd een ploeg bij elkaar te krijgen (en dat is gelukt).
Onervaren als teamleider, wist ik niet dat je het met 5 hooguit 6 mensen wel zou redden, maar ik ging
uit van het principe hoe meer zielen hoe meer vreugd. De dames hadden duidelijk de overhand want
mijn ploegje bestond uit maar liefst 5 dames en zielig genoeg 2 heren. Gelukkig hebben een aantal
heren zich bereid getoond om in te vallen in TVDZ 3. Het grootste deel van ons ploegje speelde voor
het eerst competitie en ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat we niet voorbereid waren op
het niveau van deze competitie. Wij waren met allemaal negentjes, achtjes en een enkele zeven en
we moesten het opnemen tegen teams die meestal zesjes waren maar ook wel vijfjes.

U kunt zich indenken dat er wedstrijden bij zijn geweest waarbij we amper warm waren of we stonden
al weer naast de baan. Het is dan ook heel jammer dat deze 45+ competitie blijkbaar nog niet populair
genoeg is om al indeling naar sterkte te kunnen maken. Verder hebben wij er toen maar het beste van
gemaakt en was het eigenlijk wel heel gezellig en daar gaat het volgens mij bij TVDZ om.
Dus: Corry, Ineke, Corina, Coby, Hans, Koos en vaste invaller Gerard - Kop op! En als er een indeling
naar sterkte gemaakt wordt, gaan we er gewoon weer volop voor, want de aanhouder wint.
Wel wil ik nog even opmerken dat het competitie spelen ervoor heeft gezorgd dat we achter elkaar
een paar mooie en drukke zondagen (zelfs met publiek!) mochten beleven op ons mooie tennispark,
waarbij Gerard zelfs de hulp in moest roepen van Wim en dat is natuurlijk toch wel een heel fijne
ervaring.
Met vriendelijke tennisgroeten, Janny de Boer
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Ingezonden - Bericht van Meneer de Mol
Bericht van Meneer de Mol.
Nou het was me het jaarvergaderinkje wel! Tot diep in de nacht werd
gepraat over boetes op contributies of kortingen op een hogere?
Meneer de Mol begreep er geen snars van. Aan het eind van de
avond dan toch eindelijk de hamerslag, dat er IN het clubhuis niet
meer gerookt mag worden. Hier heeft Meneer de Mol jaren op
gewacht! Tja, nu gaat iedereen wel naar buiten om daar te roken,
maar het is wel al die tijd mooi weer geweest. Ik hoop dus maar, dat
de rokende leden er zich aan houden om alleen buiten te dampen,
ook als het eens regent.
Verder bereikte ook mijn molle-oren het droeve nieuws dat onze *Jannie van Diemen* overleden was.
En ik was nog zo gek op haar oliebollen. Ik vind het dan ook van groot respect getuigen om het
oliebollentoernooi in het vervolg te noemen:*Het Jannie van Diemen's Oliebollentoernooi.* Bestuur
neem dit op in uw wijze besluiten.
Tijdens een van de laatste wilde mixen zag ik die *Elly en Piet vd P." tennissen. Wat een kanjers zijn
dat! Ze stonden 5-0 achter en zagen toch nog kans om met 7-5 te winnen! Oh ja, dan was er op de
baan nog ene *Job* die niet met ene *Hans* wilde spelen, want diens niveau was toch wel erg
laag! Enfin, ze begonnen en in een mum van tijd stond die *Job* met 2-0 achter. Meneer de Mol is
toen maar huilend weggelopen. Hij weet dus ook de einduitslag niet.
Dan was er ook een nieuw vrouwtje op de baan, ene *Sylvia*, nee niet die lange slanke gazelle, waar
je nooit overheen kan lobben. Ik heb wel 3x gehoord, dat zij vertelde, dat ze pas enkele maanden les
had. Ik weet niet van wie, maar ze sloeg enkele halfgevorderden compleet van de baan!
Af ten toe hoort een Mol toch verschrikkelijke dingen. Zit een lid te vertellen, dat iemand op een tafel
moest knielen, zodat de doktoren konden kijken of de kringspier goed werkte. Bij mollen heb ik daar
nooit van gehoord!
Dan was er laatst ene *Koos* die riep: "alleen onder de deken van Koos, blijf je kinderloos"! Enfin, na
enkele maanden meldde zich een kennelijk zwangere dame met een klacht, dat het bij haar niet
geholpen had, waarop die *Koos* zei:"ik heb toch gezegd, ALLEEN onder de deken. U heeft zich daar
dus niet aan gehouden!
Weet u, wat ik nou zo leuk vind? In Delft hebben ze een prachtig restaurant naar Meneer de Mol
genoemd. Het heet Stadsherberg de Mol en u raadt het al: gevestigd aan de Molslaan 104. Je kunt er
heerlijk Breugheliaans eten met troubadours aan tafel, magiërs en narren, die hun kunsten vertonen
enz.
Ene *Ed* ging *Ans* haar handje vasthouden, waarop die *Janny* zei:"heb je je zakgeld nog niet
gehad?"Leuke tennissers hoor, maar ze gaan eerst naar de Haman in Turkije.
Als slot nog enkele dierenverhaaltjes:
Jantje was met zijn moeder naar de dierentuin. “Kijk eens Mam, die grote aap daar lijkt precies op
tante An!” “Foei Jantje”, zegt moeder, “je mag zulke lelijke dingen niet zeggen. Dat is een belediging”.
“Nu, rustig maar hoor Mam”, zegt Jantje, “we staan zo ver weg, dat die aap me nooit gehoord kan
hebben!”
Komt een olifant de apotheek binnenstrompelen. "Vier meter pleister a.u.b." Zoveel? zegt de
apotheker. Ja, ik liep door de porceleinafdeling.
Twee slangen zijn voor de gein aan het worstelen. Plotseling houdt de ene slang er mee op en roept
verontwaardigd:"Dat is niet eerlijk! Zeemansknopen gelden niet! Denkertje misschien.
Nou, dat was het maar weer voor deze keer. Misschien worden de ontboezemingen van Meneer de
Mol ooit eens in boekvorm uitgegeven. Lijkt me leuk voor de kas van TVDZ.
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
weekdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
vrijdag
zaterdag
zondag
vrijdag

datum
15-sep
21-sep
22-sep
23-sep
29-sep
5-okt
6-okt
13-okt
17-okt
19-okt
20-okt
24-okt
25-okt
26-okt
27-okt
28-okt
2-nov
3-nov
4-nov
9-nov

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

zaterdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zondag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
woensdag

10-nov
16-nov
23-nov
24-nov
25-nov
30-nov
1-dec
7-dec
8-dec
9-dec
15-dec
16-dec
19-dec

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

groep-titel
Dolf Jansen - Geen Oudejaarsvoorstelling try out
De Nel - Overgang
Roue Verveer & Murth Mossel
Tafel van 5 - Henkelmannetje
try out
Klaas van der Eerden - Wortels try out
Samba Schutte - Hakili Jambar
Manoushka Zeegelaar Breeveld - No Spang
Marjolein Meijers - Solex
St. Snad en de Lloyd - Klein Zwanenmeer
Jetty Mathurin - Zeven try out
Jetty Mathurin - Zeven try out
Van Houts & de Ket - Sterk, zwart en zonder suiker
Una Giornata Particolare try out
Katinka Polderman - Polderman
Fantasten - Fantasten
Virga Lipman - Itoek en het IJsbeertje
Claudia de Breij - iClaudia try out
Claudia de Breij - iClaudia try out
Theatergroep Flint - Ierse Tijgers
Het Volk - Helden zonder Glorie
Paul Haenen & Margreet Dolman - Rechtstreeks
Sprankelend try out
Sara Kroos - Bries
Rooyackers, Kamps & Kamps - 5
try out
Beatrice van der Poel - Langzaam Los
Hilaria - Het verhaal van Sinterklaas
Nachtzusters - Donkere Dagen try out
Astrid Nijgh - Tegen het Lijf
Geen Familie - Ctrl+Alt+Del
Jochem Myjer - De rust zelve
Rockband Poppenkast - Dooie Visch
Leoni Jansen - Heart Strings & Loose Ends
Frank Cools - Een beetje Annie
Onno Innemee - The best of…(DVD-tour)
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categorie
cabaret
toneel
stand up comedy
jeugd 5+
cabaret
cabaret
muziektheater
muziek
dans 2+
cabaret
cabaret
cabaret
toneel
cabaret
bewegingstheater
jeugd
cabaret/muziek
cabaret/muziek
muziek
toneel
cabaret
cabaret
cabaret
muziektheater
jeugd
cabaret/camp
muziek
muzikaal cabaret
cabaret
muziek 4+
muziek
muziek/vertel
cabaret

