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Van de Voorzitter – Marcel Manshanden
Even rust…
Nederland verkeerde de laatste drie weken in een Oranje roes. Gelukkig staan we weer met beide
benen op de grond. Of moet ik het anders melden: Jammer, ons voetbal team ligt er te vroeg uit?
Ieder zijn keus. Persoonlijk had ik gehoopt op een finale tussen Nederland en Duitsland met
uiteindelijk Nederland als winnaar. Helaas slechts 50 % is waarheid geworden. Duitsland stond in de
finale tegen Spanje, en we weten inmiddels hoe dat is afgelopen: Spanje als winnaar van de EK.
Ik hoop dat Oranje het beter zal doen op de Olympische Spelen.
Het heeft even geduurd maar ik kan U melden dat in de maand juli een aanvang wordt gemaakt met
de renovatie van ons clubgebouw. De werkzaamheden zullen voor de tennisser niet onopgemerkt
voorbij gaan. Alvast onze excuses voor eventuele overlast. Wij vragen uw begrip en daar waar nodig
uw medewerking om de werklui niet in de weg te lopen.
Dankzij een goed initiatief van Ans van Klaveren wordt er op 6 juli een open dag gehouden. In het
Diemer Nieuws heeft u in een goed artikel kunnen lezen waarom deze dag wordt georganiseerd.
Een zeer goed initiatief wat een vervolg dient te krijgen.
Wie staat op om een volgend evenement of activiteit te organiseren? Het bestuur staat altijd open en
zal altijd medewerking verlenen.
Ook zult u een nieuw windscherm op baan 1 aantreffen. (zie onderstaande foto)
Sponsor Rabobank heeft onze baan 1 geadopteerd.
We zijn trots op deze steun en danken diegene die dit mogelijk hebben gemaakt.
Wellicht heeft u een paar maanden geleden een stukje gelezen in de Diemer
Courant rond de activiteiten van de heropening van de Rabobank op het
Diemerplein. De Rabobank heeft een zgn. sponsorpitch georganiseerd binnen de
Diemense verenigingen. Doel: het beschikbaar stellen van sponsor geld voor de
beste drie initiatieven. De deelnemende verenigingen die buiten de prijzen vielen
werden toch beloond met een cheque van € 200,- .
Ik hoop dat meerdere Diemense bedrijven deze lijn zullen volgen om op deze manier de verenigingen
in Diemen te ondersteunen.
Tot slot wil ik alle leden een heel prettige vakantie toewensen en kom heelhuids terug!
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
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55
Activiteiten-Commissie:
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770
- Lia Houthuijzen
- Gerard Terwey
Toernooi-Commissie / Technische commissie: toernooicommissie@tvdz.nl
- Job Schouten
- Vincent ten Bruin
- Angelo Hooker
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186
- Janny de Boer
- 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
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55
Kascommissie:
- Fred Hart, Dolly Andries, 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 – Mobiel Tel: (06) 42527372- roderik@tvdz.nl
Ereleden:
- Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen
- Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt
Leden van verdienste:
- Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek
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Van de Redactie
Het is toch even wennen deze nieuwe aanpak van de redactie. Sinds de oprichting van ons clubblad
ACE, inmiddels 24 jaar geleden, stond ik er met mijn neus bovenop. Aan alles heb ik meegewerkt
vanaf het kopiëren, inbinden, distribueren, adverteerders strikken, leden strikken om stukjes te
schrijven en altijd met een redactioneel stukje tevoorschijn komen. Zelfs cursussen gevolgd die door
de Sportraad Diemen aangeboden werd. Diploma’s Basis cursus Publiciteit en Pers & Publiciteit heb
ik op zak. Het waren 24 leuke gezellige redactie jaren. Spannend werd het als the deadline in zicht
kwam. Altijd iedereen achter de broek aan zitten, dat was sinds jaar en dag hetzelfde. Gezellig was
het altijd bij me thuis als ACE afgeleverd werd en wij aan de slag gingen met stikkeren en daarna
selecteren voor de verschillende distributeurs. Ik zorgde voor de nodige hapjes en drankjes zodat het
elk kwartaal een feestje was.
Nu is ACE de digitale snelweg opgegaan. Wij konden niet achterblijven in deze moderne tijd. Wij
mogen ons gelukkig prijzen met Hans de Jong, onze webmaster. Zonder zijn deskundigheid waren wij
nergens. Hans, daar proosten wij nog op. Ook dank aan Chris Heuckeroth die de verzending regelt.
Een druk op de knop en binnen enkele seconden vliegt ACE je mailbox in ! Ik heb op de ledenlijst
gezien dat er nog een heleboel leden geen e-mail adres opgegeven hebben. Dat is jammer want het
oude vertrouwde groene papieren exemplaar komt nooit meer terug!
Gelukkig ook dit keer genoeg kopij binnen gekregen. Voorzitterspraatje, bestuursmededelingen,
jeugdtoernooien, tennislessen, vakantieverhaal, en surprise verjaardagstoernooi, dit alles is in deze
zomer editie te lezen.
Een goed initiatief van Ans van Klaveren om op 6 juli een “Open dag”te organiseren. In de volgende
editie hopen wij goed nieuws hierover te melden. Dolly Andries en haar team verwachten uiteraard
ook veel opkomst bij de diverse evenementen van de Activiteitencommissie.
Volgend jaar op 1 april 2009 hoopt TVDZ haar 25 jarige jubileum te vieren. Het mag niet zo zijn dat
onze vereniging verpietert. Zeker niet nu er zoveel gebouwd wordt in onze omgeving. Wat een kansen
liggen er voor ons open. Daar moeten wij allemaal aan mee werken. DEAL?
Ik moet opeens denken aan al die uitzinnige Oranje supporters tijdens het afgelopen EK-toernooi. Wat
een feestvreugde, wat een gezang, wat een lawaai maakten ze met z’n allen. Maar waar bleven ze
toen het slecht ging met Oranje? Zou het misschien geholpen hebben, als ze flink aangemoedigd en
geschreeuwd hadden? Een steuntje in de rug voor Marco’s boys. Met z’n allen lieten ze Oranje vallen,
toen er geschreeuwd mocht worden, was het stil. Ik begrijp hier niets van.
Wel hoop ik dat het moraal van dit verhaal goed overkomt: laat TVDZ niet in de steek!
Een fijne vakantie toegewenst en tot ziens bij TVDZ!
Winny Gontha-Lucardie

Mededelingen Gemeente Diemen
Aan de verenigingen op sportpark De Diemen. Het is al een tijdje geleden dat ik u op de hoogte
gebracht hebt van de voortgang dijkophoging De Diemen langs de Sportlaan. De werkzaamheden
naderen het einde, de dijk is op hoogte en de bestrating van de Sportlaan vordert. De weg wordt eind
juni vanaf de aansluiting Kriekenoord opengesteld.
Het is niet mogelijk de weg vanaf de Muiderstraatweg open te stellen om de reden dat er eerst een
vervuiling van hoogovenslakken opgeruimd moet worden. Het verwijderen van de hoogovenslakken in
de Sportlaan bij de aansluiting van de Muiderstraatweg is niet eerder mogelijk geweest. De vervuiling
was wel bekend maar bij de laatst ontwikkelde wijkplannen bleek de vervuiling als nog in de weg te
zitten voor de ontwikkeling van de wijk. Verwacht wordt dat de aansluiting van de Sportlaan op de
Muiderstraatweg begin september gereed is.

Mededelingen Jeugdcommissie
Op veler verzoek is het JEUGDTOERNOOI van 24 augustus 2008 verplaatst naar 31 augustus.
Dus één week later.
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
6 juli 2008

GRATIS

6 juli 2208

Tennisvereniging TVDZ organiseert op
6 juli 2008
een OPEN DAG onder het motto:
"TENNISSEN IS VOOR IEDEREEN!"
Op deze open dag kunt u gratis kennismaken met tennissport, onze
gezellige clubhuis, een gratis proefles van onze professionele
tennisleraren op onze kunstgrasbanen.
Ook kunt u gratis jeu de boules spelen.
Waar?
Tennisvereniging TVDZ, Sportlaan 7, Eindpunt lijn 9, Diemen
Hoe laat?
van 10.00 uur tot 13.00 uur
Van 14.00 uur tot 16.00 uur hebben wij een gezellige "Amsterdamse
Middag" met een drankje en een hapje.
Rackets en ballen zijn aanwezig, wel sportschoenen meenemen!
Wilt u deze gratis Open Dag meemaken?
Stuur dan een e-mailtje naar: info@tvdz.nl
Of geef u op in het clubhuis van TVDZ - Sportlaan 7.
Voor meer informatie kijk op onze website: www.TVDZ.nl
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.
Mail naar: ace-pr@tvdz.nl
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Clubkampioenschappen TVDZ
Van 25 augustus tot en met 28 september 2008 worden de Clubkampioenschappen gehouden!
De clubkampioenschappen staan open voor heren-, dames-, mix-dubbel en dames-, heren-enkel,
allen ook in de categorie 35+.
Bij onvoldoende inschrijvingen worden categorieën samengevoegd.
Op het inschrijfformulier zijn alle dagen vermeld waarop er partijen worden ingedeeld.
Het inschrijfformulier is in het clubhuis beschikbaar of via de website www.tvdz.nl te downloaden als
Word-bestand of als PDF-bestand.
Het inschrijfgeld is voor de prijzen en om op de finale dag een gezellige afsluiting te verzorgen. Iedere
TVDZ-er kan inschrijven.
Wanneer men geen partner weet voor het dubbel kan men toch inschrijven en zal een partner worden
gezocht, mits er voldoende inschrijvingen zijn.
Als je toch niet kan worden ingedeeld zal het inschrijfgeld worden terugbetaald.
Het is de bedoeling dat op het formulier wordt aangegeven wanneer men verhinderd is (dus NIET
aanwezig kan zijn). Kruis het vakje aan (lege vakje of 35+ vakje) onder de categorie waaraan u mee
wil doen. Omcirkel het vakje van de categorie waaraan u mee wilt doen en streep door welke
categorie niet.
De partijen zullen worden ingedeeld tussen 10.00 uur in de ochtend en 21.30 uur in de avond. De
wedstrijden gaan over maximaal 3 sets.
De 1e en de 2e set worden bij een 6-6 stand afgesloten met een tiebreak. Bij een gelijke stand zal de
3e set als tiebreak worden gespeeld om een beslissing te forceren.
De clubkampioenschappen worden gespeeld volgens het afvalsysteem, d.w.z. wanneer de partij
verloren is, dan is het einde oefening (en dan is er volgend jaar weer een kans!).
Voor diegene die een partij gewonnen hebben gaan dus door naar de volgende ronde. Het aantal te
spelen partijen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen / teams.
De finale de clubkampioenschappen vindt plaats op 28 september, waarna de prijsuitreiking zal
plaatsvinden.
Chris Heukeroth - voor meer info, mail naar: cprheuck@xs4all.nl

KNLTB Competitie
Op het moment dat deze ACE verschijnt, is er nog geen informatie aangeleverd aan de redactie van
de ACE. Zodra deze informatie beschikbaar is, zal deze verschijnen op onze website: www.tvdz.nl
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SMASHJE – JEUGD – Pinkstertoernooi
De opkomst voor het Pinkstertoernooi was ook deze keer prima. En ook het weer zat ook duidelijk
mee. Het zonnetje scheen alsof het een lieve lust was.
Onder de bezielende leiding van Janny de Boer werden alle jeugdspelers ingedeeld. Het was op het
laatst erg spannend in groep C wie de winnaar zou worden. Maar Danny Kuik en Tim de Jong bleken
exact even veel games gewonnen te hebben en deelden de eerste plaats.

Winnaars Pinkstertoernooi:
Groep A:
1. Lourens Kromhout
2. Tim van Gelderen
3. Andre Lopes
Groep B:
1. Mikal Sas
2. Arjan Ponto
3. Boudewijn Greve
Groep C:
1. Danny Kuik en Tim de Jong
2. Karel Beyen
De Jeugdcommissie
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SMASHJE – JEUGD – Jeugdtoernooi 15 juni 2008
Met Nederland toen nog volop in de race was het uiteraard niet verwonderlijk dat dit toernooi een
oranje tintje zou hebben, met oranje ballonen en slingers op het terras en door de boxen schalden de
bekende oranje voetballiederen.
Kortom: de stemming zat er meteen in.
Verder viel op dat de personele bezetting van de Jeugdcommissie een grote verandering was
ondergaan, terwijl het ook weer ouderwets vertrouwd overkwam. Janny de Boer was namelijk die
week met vakantie en werd vervangen door Donna Reestman met ondersteuning van de oudcommissieleden Wil Nienhuis en Maria van Eijk.
De opkomst was, dankzij de inzet van Fred Groen, weer overweldigend, namelijk 34 kinderen.
Het is altijd weer jammer als een aantal kinderen zonder mededeling wegblijven, wat voor de
organisatie op het laatste moment altijd weer extra werk en druk geeft om het speelschema op tijd
rond te krijgen.
Maar dankzij de digitale vaardigheden van Donna gecombineerd met de rijke ervaringen van Wil en
Maria kon het toernooi op tijd beginnen.
Het was weer een gezellig evenement, dat helaas een paar keer door fikse regenbuien werd
onderbroken. Een aantal wist echter niet van stoppen, omdat de strijd gelijk op bleef gaan.
Toen het echt begon te plenzen, werden zij door de wedstrijdcommissie gesommeerd om de wedstrijd
te staken met de toezegging dat het daarna uitgespeeld kon worden. Even zag het er rnaar uit dat het
tweede deel van het toernooi zou verregenen, maar gelukkig klaarde het weer op en brak het
oranjezonnetje definitief door.
Het toernooi werd in 4 pools gespeeld, waarbij het vooral in pool B spande wie de eerste en tweede
plaats zouden veroveren. Beide teams hadden 17 gewonnen games, het aantal verloren games (8 en
10) was uiteindelijk doorslaggevend voor de verdeling.
Voor alle kinderen die niet hebben gewonnen: blijf oefenen!
Verder was het opvallend dat dit keer een aantal gevorderde jeugdleden als scheidsrechter bij de hele
kleintjes heeft opgetreden: goed gedaan, jongens, bedankt!
De uitslagen:
Pool A:
1 Laurens Kromhout
2 Harminder
3 André

Pool B:
1 Aryan & Sem
2 Tom & Wouter
3 Kelsey & Donna

Pool C:
1 Lorenzo & Salim
2 Luka & Annelinde
3 Stijn & Jules

Pool D:
1 Jarno
2 Denise
3 Iris

Dit keer helaas geen groepsfoto aangezien ook Hans de Jong met vakantie was.
Namens de Jeugdcommissie,
Job Schouten

Mededelingen Jeugdcommissie
Op veler verzoek is het JEUGDTOERNOOI van 24 augustus 2008 verplaatst naar 31 augustus.
Dus één week later.
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TVDZ in Kroatië – ‘Ans en Ed-Open toernooi”
Op vrijdag 6 juni was het dan eindelijk zover. Het gezelligheids team van TVDZ, versterkt met
partners, ging op reis naar Istrië in Kroatië. Het idee hiervoor was al twee jaar daarvoor geboren.
Ed Poljanic kon zo prachtig vertellen over zijn geboorteland, dat wij allemaal nieuwsgierig werden en
de afspraken waren al snel gemaakt. Dat wil dan nog niet zeggen dat het snel gebeurde, want het
duurde nog twee jaar voordat iedereen ook werkelijk meekon.
De ploeg bestond uit Koos, Ida, Hans, Rita, Corrie, Ineke, Janny. Ed en Ans volgden met hun eigen
auto.
Ondergetekende was verantwoordelijk voor het
boeken van de reis en stond erop dat wij met
de bus zouden gaan reizen.
Dit natuurlijk om in de 22 uur die we in de bus
zaten te gebruiken om alvast
tactiekbesprekingen te voeren voor het door
Ans en Ed in Medulin georganiseerde toernooi
(het 'Ans en Ed Open').
Dit viel wel even tegen, want de conditie na de
reis was dermate slecht dat we met
schoenlepels uit de bus gepeuterd moesten
worden. (en de terugreis was nog erger).

De beschrijvingen van Ed over zijn
geboorteland waren echter geenszins
overdreven.
Het is een prachtig land, we hebben heel mooi
weer gehad, er wonen heel lieve mensen en
het eten is ook niet te versmaden. U ziet we zijn
nu allemaal ambassadeurs van Kroatië
geworden.
We verbleven in een zojuist gerenoveerd
complex en de appartementen waren prima in
orde.
Over het 'Ans en Ed open' kan ik eigenlijk heel
kort zijn.
Het was een uitstekend georganiseerd toernooi
en de winnaar stond natuurlijk al ruim van
tevoren vast n.l. Ineke. (over de uitslag mag
niet gecorrespondeerd worden).
Er werd ook nog een aanmoedigingsprijs
gegeven aan Ida (partner van Koos) die zo
sportief was om ons achttal vol te maken en die
daar de hele week spierpijn aan overgehouden
heeft: Bedankt Ida!!!
Verder had Ineke nog een prachtige beker in elkaar geflanst waarvoor zij kosten nog moeite had
gespaard (met dank aan de kringloopwinkel).
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Het feit dat de voetbalploegen van zowel Kroatië als
Nederland alle wedstrijden wonnen (wat wij op groot
scherm bij het zwembad konden volgen), droeg natuurlijk
ook enorm bij tot de feestelijke stemming.
(zie de foto van Ed in een Kroatische voetbaluitdossing)

Het zal u ook plezieren dat ondanks het feit dat wij toch met negen verschillende mensen op reis
gingen er geen spetterende ruzies en oorlogen zijn ontstaan. Het was supergezellig en we hebben
dan ook afgesproken om het zeker nog een keer te herhalen en indien mogelijk er een jaarlijks
gebeuren van te maken.
Verder zal het Sonja Bakker bij Bolletje plezieren om te horen dat we allen kilo's zijn aangekomen
door alle lekkere hapjes en drankjes die we genuttigd hebben en we zullen heel wat uurtjes op de
tennisbaan moeten doorbrengen om dit overgewicht weer kwijt te raken.
Groetjes, Janny de Boer
Officiële Uitslag 'Ans en Ed Open’:
Ineke
Hans
Corrie
Janny
Koos
Ida

24 games
22 games
20 games
17 games
16 games
9 games
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Het eerste Jimmies Wisselbekertoernooi
Op zondag 8 juni vond het eerste toernooi plaats om Jimmies Wisselbeker.
Het toernooi werd georganiseerd door Dolly
Andries (het bloemenmeisje op de foto links
die onze bloembakken verzorgd) als
verjaardagsverrassing voor Jim Kerstens, die
niets vermoedend met Dolly naar het
tennispark was gekomen om een balletje te
slaan. Hij werd dan ook compleet verrast door
een groot aantal spelers dat was komen
opdagen om hem eens flink te grazen te
nemen. Dat werd niet zo maar een balletje
slaan, dat werd tennissen op het scherpst van
de snede.
Een handicap was wel, dat het heet was. Zo
heet zelfs, dat de meest fervente
zonaanbidders de schaduw invluchtten, als ze
niet op de baan hoefden te staan. De zinderende hitte zorgde echter wel voor een zinderende sfeer,
want iedereen was er steeds meer op gebrand Jimmies Wisselbeker voor een jaar in de kast te
mogen zetten. Zo’n mooi kleinood zou de trots zijn van elke medaillekast! Dat was wel een robbertje
knokken waard!
Gelukkig zorgden Winny Gontha van de
TVDZ-redactie met haar serieuze
wedstrijdadministratie en Cor Hoop van het
Zwanenkoor met zijn aanstekelijke
Amsterdamse liedjes voor de nodige
relativering, anders was de spanning beslist
te hoog opgelopen.

Uiteindelijk won Tom van Rijn na harde strijd
de wisselbeker en kreeg Frans Heinsius de
poedelprijs als aanstormend talent.
Op de bijgeplaatste foto is duidelijk te zien,
dat Jim slechts node afstand deed van zijn
beker. Hij wijst er op, dat hij hem volgend jaar
weer zelf wenst te veroveren. De dag werd
feestelijk afgesloten met een aan alle
deelnemers aangeboden Indische maaltijd op
het terras, die iedereen zich voortreffelijk liet
smaken. Wat mij betreft, proberen we volgend
jaar opnieuw te voorkomen, dat Jim zijn eigen
beker wint.
Godfried van den Wittenboer
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Ingezonden: Meer dan 10 redenen om bij TVDZ te spelen
Als het tennisseizoen weer begint kunnen mensen, die vage plannen hebben om actief te gaan
tennissen vaak wel wat extra prikkeling gebruiken, om die plannen door te zetten.
Onze tennisvereniging TVDZ (Tennis Vereniging Diemen Zuid) kost het weinig moeite om die extra
prikkeling te leveren. We zijn een actieve vereniging die over zes prima onderhouden rood/groene
kunstgras tennisbanen beschikt met avondverlichting. Het voordeel van dit kunstgras is, dat je het
hele jaar door buiten in de frisse lucht kunt tennissen en dat je dus niet gebonden bent aan seizoenen.
Je kunt je niet voorstellen, hoe lekker het is om op mooie dagen in de al late herfst of midden in de
winter buiten te kunnen tennissen en op ons terras zelfs met lichte vorst (binnen kan uiteraard ook) na
te kunnen genieten. Ons tennispark is verder zo goed gedraineerd, dat we nauwelijks last hebben van
de regen. Zelfs na een enorme stortbui, staan we tien minuten later weer vrolijk te tennissen alsof er
niets is gebeurd. Plassen op de baan kennen we niet. Het is een kunststuk van het bestuur om onze
contributie voor het hele jaar door zo laag te houden. We zijn van oorsprong een recreatieve
tennisvereniging en dat blijft bij ons vooropstaan. Ook tijdens de KNLTB-competities, waaraan we
overigens met volle teugen meedoen, blijft het merendeel der banen altijd vrij beschikbaar en dat ligt
bij meer competitiegerichte verenigingen soms wel eens anders.

Goed leren tennissen kan uiteraard ook en daar wordt op gezette tijden eveneens een baan voor
gereserveerd. Het recreatieve karakter komt echter vooral tot uiting in de wilde-mix-avonden op
dinsdag en op vrijdag, waarbij je met wisselende partners en tegenstanders speelt, om de sociale
contacten binnen de vereniging in stand te houden en te bevorderen. De kantine blijft dan open tot het
laatste moment waarop de meningen uiteindelijk tot elkaar komen, of tot dat de beheerder het
welletjes vindt.
Verder kun je altijd meedoen met de gezellige ochtend groep, waar -soms gekscherend- best hele
fraaie staaltjes tennis ten beste worden gegeven. Elke tennisspe(e)l(st)er, die het beginniveau na een
aantal tennislessen ontgroeit is, is daarbij welkom. Je bent elke week maandag, woensdag en vrijdag
van ongeveer 10.00 uur tot 15.00 uur onder de pannen, zonder dat je er iets voor hoeft af te spreken.
Er is op die dagen altijd wel iemand aanwezig, die een balletje met je wil slaan. Uiteraard zijn er ook
verschillende toernooien, waarop je je met je clubgenoten kunt meten hoe ver je bent.
Een verder voordeel van onze vereniging is dat we nooit kantinediensten draaien, terwijl onze kantine
toch ‘s zomers en ‘s winters geopend is en de prijzen voor consumpties redelijk laag zijn. Dat ligt bij
sommige verenigingen gevoeliger. Daar zijn de leden verplicht om bardienst te draaien, maar ze
kunnen die verplichting weer afkopen voor een niet onaanzienlijk bedrag. De kantine heeft trouwens
een heerlijk beschut terras, waarop de temperaturen ’s winters ook meestal meevallen.
Daarnaast zijn we natuurlijk een echte vereniging, die ook aandacht besteedt aan andere sociale
aspecten, dan alleen tennis. Er zijn regelmatig kaartavonden, enz., en niet te vergeten de gezellige
gratis recepties vanwege de feestdagen. Het meest belangrijk is echter de ontspannen sfeer, het
samen tennissen en lachen, maar toch vooral het samen sportief bezig zijn.
Enkele actieve leden.
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TVDZ in het (Diemer) Nieuws
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Tennislessen
TVDZ biedt aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij 2 professionele
tennisleraren, t.w. Fred Groen en Roderik Bratianu. Beiden zijn ervaren zelfstandig werkende
tennisleraren. Op deze pagina vindt u de nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen,
telefoonnummers etc.
Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 30 september.
In deze periode gelden de volgende tarieven:
* 18 groepslessen met 4 personen € 153,- p.p.
* 18 groepslessen met 3 personen € 204,- p.p.
* 18 groepslessen met 8 kinderen (niveau 0, t/m 10 jaar) € 77,- p.p.
* prive-les met 2 personen € 17,- p.p. per les
* privé-les 1 persoon € 34,- p.p. per les.
N.B. Deze 18 lessen worden gegeven tussen 1 april en 30 september met een tussenpauze i.v.m. de
zomervakantie.
In de zomervakantie bestaan er lesmogelijkheden voor de andere leden die niet ingeschreven zijn
voor de serie van 18 lessen. Dit in gezamenlijke overleg met de tennisleraren.
LESDAGEN
Maandag - gehele dag Fred Groen.
Dinsdag - gehele dag Roderik Bratianu
Woensdag - gehele dag Roderik Bratianu
Donderdag - gehele dag Fred Groen
Vrijdag - gehele dag Roderik Bratianu
Zaterdag - gehele dag Fred Groen.
LESVOORWAARDEN
- Er worden geen lessen gegeven in de periode 26-04-08 t/m 05-05-08 (meivakantie) en 28/06/08 tot
17/08/08 (zomervakantie) en op de volgende data: 11/05/08 en 12/05/08 (Pinksteren);
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan;
- Een lesuur duurt 50 minuten;
- De lesnemer moet lid zijn van TVDZ
- 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, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen;
- De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet;
INSCHRIJVEN
Uitsluitend via de Ledenadministratie van TVDZ
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of te downloaden van
WWW.TVDZ.NL.
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, waarna check plaatsvindt met
ledenadministratie of het betreffende lid wel lid is. Men dient voorkeursdagen voor les in te vullen, op
basis van voorkeur wordt men aan trainer toegewezen.
TENNISLERAREN
Fred Groen, Tel:(075) 6125209, Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred@tvdz.nl
Roderik Bratianu - Mobiel Tel: (06) 42527372 - roderik@tvdz.nl
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Ingezonden bericht – AFAS Tennis Classics 2008 Eindhoven
TVDZ-leden kunnen zich via bestuur@tvdz.nl aanmelden voor de AFAS Tennis Classics 2008 in
Eindhoven. Bij meer dan 10 inschrijvingen wordt een korting verleend van 15%.
Zie onderstaande brief:
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Activiteitenkalender 2008
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

Augustus
17-8-2008 zondag
Zomertoernooi
25-8-2008 maandag Start Clubkampioenschappen
31-8-2008 zondag
Jeugdtoernooi

11.00 uur TC
TC
10.00 uur JC

September
7-9-2008 zondag
21-9-2008 zondag
28-9-2008 zondag

Herfsttoernooi. Dagploeg tegen de rest van de vereniging!
Ouder en Kind toernooi & Jeugd tegen Bestuur en comm.
Finale Clubkampioenschappen

10.00 uur TC
10.00 uur JC
11.00 uur TC

Oktober
5-10-2008 zondag
19-10-2008 zondag
26-10-2008 zondag

Kaarten en tennis bij droogweer
Halloween Toernooi met Frisdrank met patat
"Janny van Diemen" Oliebollen Toernooi

14.00 uur AC
14.00 uur JC
13.00 uur AC/TC

Hello-Goodbye Toernooi - einde zomer-, start
winterseizoen
Sint-Nicolaas kaarten

11.00 uur TC
14.00 uur AC

Kerstdrive - Banketstaaf bij de koffie.

14.00 uur AC

November
2-11-2008 zondag
30-11-2008 zondag
December
14-12-2008 zondag

NB. Data & tijden onder voorbehoud.
Kijk voor de laatste gegevens op internet: WWW.TVDZ.NL

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.
(On-line reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl
Theater de Omval – programma 2008: Zie: http://www.theaterdeomval.nl
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