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Van de Voorzitter – Job Schouten
Mijn eerste honderd dagen.
Mijn eerste honderd dagen als voorzitter zitten er ruimschoots op, dus is het een mooi moment voor
een korte terugblik op de eerste helft van het zomerseizoen, dat werd geopend met een introductie
toernooi. Dit openingstoernooi is, mede dankzij extra sponsoring van De Hypotheker voor de catering,
een succes geworden. Daarbij is het vooral heel verheugend om te constateren dat ook niet-leden de
weg naar TVDZ hebben weten te vinden om zich als nieuw lid aan te melden. Maar de topper van
onze toernooien blijkt ook dit jaar het “vriendjes- en vriendinnetjes toernooi” te zijn, dat zich elke keer
weer kenmerkt door het gezellige chaotisch karakter.
De voorjaarscompetitie is nu bijna afgelopen, deze week worden de
laatste wedstrijden gespeeld. Het is jammer dat er dit jaar zo weinig
teams hebben ingeschreven, want van de deelnemende teams
hoor ik alleen maar positieve geluiden over de deelname aan deze
competitie. Kennelijk bestaat er teveel schroom om aan de
competitie mee te doen, in de veronderstelling dat het te hoog
gegrepen zou zijn.
Verder is het jammer om te constateren dat bij andere verenigingen
er veel meer belangstelling vanaf het terras is dan bij ons.
Kennelijk leeft het competitiegevoel nog te weinig binnen onze
vereniging.
Een positief geluid is dat Fred Groen mij heeft laten weten dat hij
voor de najaarscompetitie een tweede jeugdteam kan vormen.
Zoals ik al eerder opmerkte, wij hebben dit voorjaar een aantal
nieuwe leden mogen noteren, maar dat betekent geenszins dat wij
nu rustig achterover kunnen gaan leunen. Integendeel: wij zullen actief aan ledenwerving moeten
blijven doen, ik doe dan ook hierbij een oproep aan alle leden om zich hiervoor in te zetten. Vooral nu
de bouw van De Plantage de Sniep ten gevolge van de economische crisis ernstige vertraging
oploopt, zit het er niet in dat wij daar op korte termijn voldoende nieuwe leden kunnen werven.
Zoals eerder gemeld in het eerste nummer van dit jaar, viert TVDZ zaterdag 20 juni haar 25-jarig
jubileum.!
Dit festijn begint met een receptie van 12.00 – 13.00, waar wij Winny Gontha, als oprichtster van
TVDZ, nog een keer in het zonnetje kunnen zetten, alvorens zij dit jaar TVDZ definitief verlaat om zich
in Haarlem te vestigen.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf ligt Winny nog in het ziekenhuis, waar zij een paar dagen
geleden een zware operatie heeft ondergaan. De operatie is voorspoedig verlopen (en zij is alweer
thuis. Red.) Inmiddels heeft zij mij al laten weten dat zij zich erg verheugd op 20 juni.
Na deze hopelijk druk bezochte receptie wordt er een wilde mix toernooi gehouden, waar alle leden,
dus ook dag- als jeugdleden welkom zijn. Een extra onderdeel van dit toernooi wordt de jaarlijkse
wedstrijd Jeugd tegen Bestuurs- en Commissieleden.
De dag zal worden afgesloten met een BBQ, hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50 per
persoon, ook partners/kinderen van de leden die geen lid zijn, zijn bij deze speciale gelegenheid van
harte welkom.
Een vereiste is wel dat men zich voor 15 juni moet aanmelden; zie hiervoor de intekenlijst bij Gerard
op de bar.
Ik besluit deze bijdragen met een derde oproep: “laten wij met elkaar Winny een onvergetelijk
Jubileumfeest bezorgen.”
Job Schouten
Voorzitter TVDZ
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Bestuur:
- Job Schouten (voorzitter) – Tel: (020) 69 95 582 - voorzitter@tvdz.nl
- Niels Honcoop (penningmeester) - Tel: (020) 699 87 15 - penningmeester@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 - ledenadministratie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer (secretaris) - secretaris@tvdz.nl
- Vacature (promotie & advertentie acquisitie)
Activiteiten-Commissie:
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770
- Lia Houthuijzen
Toernooi-Commissie: - toernooicommissie@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth – (Verenigingscompetitieleider) - Tel: (020) 699 17 55
- Job Schouten
Jeugd-Commissie: - jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186
- Janny de Boer
- Donna Reestman
- Ruben Smit
- Job Schouten
Redactie-Commissie ACE: - aceredactie@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710
- Godfried van den Wittenboer
- Jaap Reijnoudt
- Vacature
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:
- Niels Honcoop
Barbeheerder:
- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857
Baanbeheerder:
- Theo Nieuwenhuizen
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Trainers:
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
- Roderik Bratianu – Mobiel Tel: (06) 42527372- ro.bratianu@gmail.com
Ereleden:
- Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen
- Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt
Leden van verdienste:
- Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek
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Bestuursbeslommeringen rond nieuwbouw “Plantage de Sniep”
Tijdens het jaarlijkse overleg met de gemeente Diemen over o.a. het onderhoud van het tennispark is
ook de nieuwbouw van “Plantage de Sniep” aan de orde gekomen. Het blijkt nu dat de duurste nog te
bouwen huizen (prijsklasse € 700.000- € 800.000) met hun tuin op slechts 30 meter van de
tennisbanen komen te liggen, terwijl de wettelijke norm minimaal 50 meter is en 70 meter de voorkeur
heeft.
De gemeente heeft lichtpeilingen laten verrichten en daarbij is vast gesteld dat de bestaande
lichtmasten ofwel aangepast, ofwel vervangen dienen te worden. Of dit voldoende zal zijn, valt ernstig
te betwijfelen, waarbij wij het nog niet eens hebben over de mogelijke geluidsoverlast.
Het bestuur heeft hierover met een advocaat van de KNLTB contact gehad en deze heeft ons erop
gewezen dat het bestuur bezwaar moet gaan aantekenen bij de gemeente. Eventuele toekomstige
bewoners kunnen namelijk bij de rechter bezwaren maken over de geluids- en lichtoverlast van de
tennisbanen. De rechter zal deze bezwaren met grote waarschijnlijkheid ontvankelijk verklaren,
waarbij het argument dat het tennispark er al twintig jaar ligt geen enkele rol zal spelen.
Het mag duidelijk zijn dat wij als bestuur op dit punt op scherp staan en het gemeentebestuur kritisch
zullen volgen, maar ook hier wil ik een beroep doen op al onze leden. Laten wij allen de gemeentelijke
politiek ten aanzien van deze bebouwing kritisch volgen en mocht u iets horen of lezen dat van belang
kan zijn, laat het ons dan meteen weten, zodat wij hierop ogenblikkelijk kunnen reageren.
Namens het bestuur, Job Schouten.

Mededelingen Penningmeester – Incasso maart 2009
INCASSO MAART 2009
Beste Tennisvrienden,
De incassoronde voor de contributie 2009 is eind maart uitgevoerd en we zijn redelijk tevreden over
het resultaat. Mede door het verzoek van de Algemene Ledenvergadering van december 2008 om
tijdig jullie erop attent te maken dat er geïncasseerd zou gaan worden, konden verreweg de meeste
bedragen zonder problemen geïncasseerd worden. Hulde!
Sommige leden zijn zo enthousiast dat zij zelfs tweemaal betalen! Dat gebeurt via de incasso, maar
deze leden betalen ook nog eens direct aan de bankrekening van TVDZ. Wij betalen dat uiteraard dan
weer terug. Prettig zou toch zijn dat iedereen, die incasso heeft, dat ook weet en niet zelf ook nog
eens gaat betalen.
Des te meer valt op dat er toch altijd nog leden zijn, die een machtiging tot incasso hebben afgegeven,
die, ondanks berichten in de ACE en mails, toch niet voldoende saldo hebben op hun rekening.
Hierdoor kan TVDZ de contributie niet incasseren en moet dat op een later moment wederom
geprobeerd worden. Dat laatste is nog niet het ergst, maar dit kost TVDZ extra geld en het uitzoeken
kost enorm veel tijd.
Hierbij wederom de oproep om bij incassomomenten voldoende saldo op de rekening te hebben. Dan
hebben we allemaal meer tijd om een partijtje tennis te spelen!
Voor alle volledigheid: een machtiging tot incasso heeft een onbeperkte looptijd. Pas als een lid
aangeeft dat hij dat niet meer wil en de machtiging intrekt, kan er niet meer rechtsgeldig geïncasseerd
worden.
Niels Honcoop
Penningmeester TVDZ
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Mededelingen Penningmeester – Contributiebetaling via Bank
Beste Tennisvrienden,
Circa 30 leden betalen de contributie niet via een machtiging tot incasso, maar betalen direct aan de
TVDZ-rekening bij Rabobank Amsterdam (39.36.37.964). Voor de extra-inspanningen van o.a. de
penningmeester en ledenadministrateur betalen deze leden een extra vergoeding naast de contributie
aan TVDZ.
Ook deze groep heeft medio maart een brief ontvangen met de melding dat per 31 maart 2009
contributie verschuldigd was en het verzoek deze contributie uiterlijk 31 maart 2009 te betalen. We
hebben begrip voor leden die door omstandigheden deze deadline gemist hebben, maar hebben
weinig begrip voor die, gelukkig, kleine groep van circa 8 leden, die nu nog steeds niet betaald hebben
en ook niet op een vervolgmail van ons hebben gereageerd.
Ik wil deze leden nogmaals erop wijzen dat zij zelf de verantwoordelijkheid hebben contributie te
betalen.
Degene die nog steeds niet betaald hebben, krijgen de tijd dit te doen tot uiterlijk 5 juni 2009. Op deze
datum wil TVDZ het contributiebedrag op de Rabobankrekening hebben ontvangen.
Niels Honcoop
Penningmeester TVDZ

Mededelingen Penningmeester –
Datum opzeggen lidmaatschap gewijzigd
Beste Tennisvrienden,
Dit jaar is door het verplaatsen van de peildatum van en door de KNLTB het moment van opzeggen
lidmaatschap TVDZ vervroegd van medio maart naar medio januari 2009. Dit gaat in 2010 wederom
(en voor de laatste maal) veranderen. Onderstaand leg ik uit waarom er nog een aanpassing moet
plaats vinden.
Tevens is in 2009 de aanvang van ons tennisjaar veranderd van 31 maart naar 1 januari 2009 (voor
nieuwe leden). Voor bestaande leden is dat in dit jaar onveranderd, dus 31 maart 2009, gebleven.
Voor 2010 moet de laatste slag met de diverse data gemaakt worden, omdat dan voor alle leden
(nieuw en bestaand) het tennisjaar (contributiejaar) op 1 januari 2010 begint.
De peildatum van de KNLTB staat op 31 januari 2010. Zoals in de Ledenvergadering van december
2008 is toegelicht, werd toen de datum om op te zeggen vervroegd naar 15 januari.
Jullie kunnen je voorstellen dat een nieuw contributiejaar, dat op 1 januari begint, lastig te rijmen is
met een opzegdatum voor dat jaar, die later ligt.
De nieuwe datum om op te zeggen voor het contributiejaar 2010 zal 15 december 2009 worden.
Opzegging na deze datum is niet tijdig en kent geen coulance. Je bent dan gewoon nog een jaar lid
en bent volledige contributie verschuldigd.
Opzeggen kan op één manier, namelijk schriftelijk, tijdig en aan de ledenadministratie van TVDZ,
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl .
Op de website van TVDZ (www.tvdz.nl) zijn deze adressen ook te vinden.
De nieuwe opzegdatum zal in de komende ACE’s gemeld blijven worden en tevens op de website
vermeld worden.
De Algemene Ledenvergadering zal in de eerste twee weken van november 2009 plaatsvinden.
Met deze verschuivingen in de data is er weer een logisch geheel ontstaan, dat we even tot ons
moeten nemen, maar goed werkbaar is. Onvoorziene situaties daargelaten, verwacht ik dat met deze
wijziging de laatste wijziging op dit gebied doorgevoerd is.
15 december 2009 is laatste datum om het lidmaatschap op te zeggen voor 2010.
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Van de Redactie – Hans de Jong
Het maken van elke nieuwe ACE is telkens weer een feest, en dit jaar helemaal als wij het 25 jarig
bestaan gaan vieren van onze tennisvereniging op zaterdag 20 juni. Zet de datum in je agenda en
geef je vooral op voor de barbecue (i.v.m. de planning van de inkopen).
De voorbereidingen zijn in volle gang, want het zal uiteraard weer een gezellige dag worden. Nu maar
hopen dat het zonnetje er ook zal zijn.
Deze ACE staat weer vol met allerlei wetenswaardigheden van onze club die zich de afgelopen
maanden zich hebben afgespeeld en de leuke activiteiten die nog in het verschiet liggen.
Allereerst een verslag van het introductietoernooi van 29 maart, vervolgens de uitslagen van de
KNLTB competitie. We zien dat onze TVDZ deelnemers het bepaald niet zo slecht doen.
Het doorgaans wat minderwaardige beeld dat wij maar “een recreatief clubje” zijn, wordt hier toch
enigszins mee gelogenstraft. De jeugd doet het in de competitie ook best goed met een 2e plaats!
Des te meer reden om je ook in te schrijven voor de najaarscompetitie, Chris Heuckeroth onze
Verenigings Competitie Leider (afgekort VCL) heeft alle informatie hiervoor weer netjes op een rijtje
gezet. En voor vragen kan je altijd bij Chris terecht.
Uiteraard is de jeugd ook weer goed vertegenwoordigd met verslagen van het vriendjes- en
vriendinnetjestoernooi en het Rood-toernooi. Als “hoffotograaf” van de ACE is het altijd leuk te zien
hoe de kinderen stralen als zij moegestreden een gewonnen beker in ontvangst mogen nemen.
Bij onze vaste rubriek “gehoord, gezien, gelezen, gedacht” valt op dat de lijst van namen onder het
kopje “Ziekenboeg” wel erg lang is dit keer.
Misschien moeten we naast de gewone wilde mix eens gaan denken aan het organiseren van een
nieuwe activiteit voor een nieuwe doelgroep: de revaliderende tennisser/ster?
Een naam heb ik al bedacht: "Slow & Easy-Mix-dubbel". Lijkt het jullie wat?
Laat je reactie horen op de mailbox van de redactie: aceredactie@tvdz.nl
Dit is ook het e-mailadres voor het opsturen van kopij (dus als je een leuke bijdrage wilt leveren bijv.
over het leuke jubileumfeest of een ander onderwerp, dan is de redactie altijd blij)
Ik hoop jullie allen te zien op het jublileumfeest!
Namens de redactie, Hans de Jong
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25 Jaar TVDZ -

JUBILEUMFEEST
Op zaterdag 20 juni viert TVDZ haar 25 jarig bestaan!
Programma:
12.00 - 13.00 uur Receptie TVDZ met Winny Gontha, die na 25 jaar definitief afscheid neemt van
haar TVDZ.
13.30 uur aanvang wilde mix toernooi, met als extra attractie op baan een het jaarlijks evenement:
Jeugd tegen Bestuur/Commissies
17.00 uur aanvang BBQ met muziek …… tot laat in de avond.
Deelname aan de BBQ bedraagt 7,50 per persoon; ook niet-leden zijn van harte welkom!
Voor deelname aan deze BBQ moet men zich voor 15 juni inschrijven op de intekenlijst aan de bar bij
Gerard.
Het bestuur.
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Introducé Toernooi -29 maart 2009
Het was niet de allermooiste lentedag op zondag 29 maart, maar na dat korte hagelbuitje vlak voor het
begin van toernooi om 13.00 uur, vertoonde het weer verder een zonnig karakter met stapelwolken
om er mooie Hollandse luchten van te maken. En dat niet alleen! Het hele toernooi liep als een trein!
Ondanks de niet geweldige weersvoorspelling waren er veel mensen komen opdagen, volwassenen
zowel als kinderen. Onder de enthousiasmerende toernooileiding van Janny de Boer werden deze
onopgemerkt over de diverse banen verdeeld en konden daar aan het werk: baan 5 en 6 voor de
kinderen en de banen 1 tot en met 4 voor volwassenen.
De kinderen werden voortreffelijk bezig gehouden met een speciaal voor hen opgezet programma.
Via spelletjes werden hen basisvaardigheden aangeleerd die nodig zijn om goed te leren tennissen.
Door de geweldige inzet van Fred Groen en Roderik Bratianu had niemand daar meer een kind aan.
De volwassenen kregen het aanzienlijk moeilijker. Zij werden door Janny ingedeeld in een spelletje
wilde mix. Toen de deelnemers na 50 minuten enerverend tennis ten beste te hebben gebracht eens
voorzichtig vroegen hoe lang zo’n eerste toernooironde wel niet duurde, antwoordde Janny doodleuk:
“Drie en een half uur” en je zag de gezichten betrekken. Normaal duurde een toernooipartij toch
ongeveer drie kwartier en dan was er toch een pauze? Het was duidelijk dat de deelnemers Janny’s
gevoel voor humor hadden onderschat, want niet lang daarna kondigde ze toch het einde van de
eerste partijen aan en kon de tweede ronde beginnen.
Uiteraard geschiedde dat tijdens dit speels bedoelde wilde mixtoernooi op de welhaast karakteristieke
- ietwat chaotisch aandoende - TVDZ manier van een wilde mix. Zeg, als je zojuist bent ingedeeld
vooral dat je even aan een verdiende pauze toe bent en vraag of iemand anders niet even jou plaats
kan innemen. Of kom te laat, maar laat duidelijk merken dat je toch graag nu nog met het toernooi
mee wilt doen. Geen probleem echter voor Janny! Zij is een meester in de omgang met dit soort
taferelen en je merkt niet eens dat er ooit een probleem is geweest.
Deze keer echter werd het Janny wel heel erg
moeilijk gemaakt. Al die lekkere hapjes en drankjes,
waarvan Job Schouten en Niels Honcoop de
Hypotheker nog hadden weten te overtuigen,
vormden een geduchte concurrent voor het
wedstrijdgebeuren en de zorgzame handen van
Dolly Andries en Lia Houthuijzen voor het opmaken
van de schalen deden de rest.
Toen na vieren ook nog warme schalen uit de
keuken van Gerard ten tonele verschenen en de
consumptiebonnen hun vernietigende werk
begonnen te verrichten werd het steeds moeilijker
om nog mensen de baan op te krijgen. Het
genoeglijke samenzijn won het duidelijk van het
competitieve element.
Het voorbereidende werk van vooral Dolly Andries
en Job Schouten in het kader van het 25-jarig
bestaan had nu al succes! Het werd niet alleen heel
gezellig, maar leverde en passant ook nog nieuwe
leden op. Dat belooft wat voor het grote
feestgebeuren op zaterdag 20 juni, wanneer het 25jarig bestaan van TVDZ echt wordt gevierd.
Godfried van den Wittenboer
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Foto’s Introducé Toernooi -29 maart 2009
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Ziekenboeg
Winny Gontha heeft onlangs een operatie ondergaan wegens een gezwel. De operatie is goed
verlopen, zij maakt het momenteel weer goed, eet weer lekker en heeft weer praatjes voor tien.
Wil Hagen is opgenomen in het St. Lucas ziekenhuis, waar zij een heupoperatie zal ondergaan.
Sylvia Sierhuis heeft nu inmiddels de 6e knieoperatie achter de rug en heeft het gevoel dat het nu
pas weer een beetje beter gaat.
Janny de Boer ligt momenteel een beetje in de lappenmand, want heeft een blessure aan haar knie.
Voorlopig mag ze even niet tennissen van de fysiotherapeut, maar het gaat alweer wat beter.
Ook Ans van Klaveren is aan de beurt voor een kijkoperatie aan haar knie. Onze Joost heeft
problemen met zijn schouder en moet zich de rol van toeschouwer aanmeten. En Emilio is naar
verluid ook nog niet helemaal de oude….
Maar met Koos van Raalte gaat het nu wat beter na zijn heupoperatie. Hij is al enkele keren op de
tennisbaan gesignaleerd om een balletje te slaan, al is nog op het niveau van revalidatietennis ;-)
Overleden
Jan Nagel is overleden na een jaar zwaar ziekbed wegens longkanker. Jan Nagel is vanaf de
oprichting van TVDZ de huisdrukker geweest van ons Clubblad ACE en ander drukwerk, zoals de
pasjes en briefpapier van de club. Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.
Kredietcrisis en geen werk?
TVDZ heeft momenteel 4 vacatures voor vrijwilligers die zich voor de club willen inzetten:
1. Bestuurslid (PR en Sponsoring), 2. Redacteur voor het clubblad ACE, 3. Commissielid
Toernooicommissie (organiseren van toernooien) en 4. Commissielid Technische commissie (handig
persoon voor onderhoud clubgebouw en tennispark. Meld je aan!
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) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar zodat ons ledenbestand
zo schoon mogelijk blijft.
Geen hoge hakken op de baan!
Helaas worden er op de lesbaan nog regelmatig dames met hoge hakken gesignaleerd. Hierbij dus
een oproep aan alle moeders die hun kinderen naar tennisles begeleiden: als u de baan opgaat dan
alleen op tennisschoenen. Bent u toch op hoge hakken: dan op kousenvoeten de baan betreden.
Hoge hakken vernielen het kunstgras!
Hondenpoep op de jeu de boules baan?
De laatste tijd hebben wij helaas moeten vaststellen dat onze jeu de boules baan een zeer geliefde
uitlaatplek blijkt te zijn voor honden. Het zal duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling kan zijn, wij
verzoeken daarom alle hondeneigenaren dringend om hun geliefde huisdieren bij het betreden van
ons tennispark aan te lijnen en hen tijdig elders uit te laten. En mocht uw hond toch iets achterlaten,
ruim het dan zelf op en laat het niet liggen voor de groundsman. En uiteraard mogen er geen honden
op de tennisbaan!
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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KNLTB Voorjaarscompetitie - Eindstanden
Bij de heren, is team 1 (9107) op een gedeelde 4e plaats geëindigd, team 2 (9113) heeft het
aanmerkelijk beter gedaan en een verdienstelijke 2e plaats weten te bereiken.
Heren (9107) 6e klasse zaterdag
Plaats Ploeg
1
AMVJ 4
2
OUDERKERK 4
3
DIEMEN 4
4
Diemen Zuid 1
4
GEINBURGIA 3
6
DDV 7
7
STRANDVLIET 3
8
D.V.H. A´veen 7

Gespeeld
7
7
7
7
7
7
7
7

Gewonnen
6
6
5
3
2
2
1
0

Gelijk
0
0
1
1
2
1
0
1

Verl. Punten totaal
1
32
1
31
1
26
3
21
3
21
4
18
6
10
6
9

Heren (9113) 6e klasse zaterdag
Plaats Ploeg
1
DIEMEN 5
2
Diemen Zuid 2
3
FortunaWormerveer 3
4
OVERDAN 4
5
ASSENDELFT 5
6
CROMME BAL 6
7
ANONYMUS 2
8
NECKSLAG 10

Gespeeld
7
7
7
7
7
7
7
7

Gewonnen
5
4
3
3
4
3
2
0

Gelijk
0
1
1
1
1
2
1
1

Verl. Punten totaal
2
28
2
26
3
23
3
23
2
23
2
21
4
18
6
6

Het jeugdteam (8522) geeft vertrouwen voor de toekomst want deze zijn als 2e geëindigd!
Jongens t/m 17 (8522) 2e klasse zaterdag morgen
Plaats Ploeg
Gespeeld
1
HAARLEM 1
6
2
Diemen Zuid 1
6
3
HAARLEM 2
6
4
ZWAANSHOEK 2
5
5
KONTAKT 2
5
6
BLOEMENDAAL 1
6
7
HBC 1
6

Gewonnen
5
5
3
2
2
1
0

Gelijk
1
1
1
1
0
0
0

Verl. Punten totaal
0
21
0
19
2
13
2
11
3
10
5
4
6
2

Gelijk
0
1
2
2
1
0
0

Verl. Punten totaal
0
23
1
19
1
14
2
10
3
9
5
5
6
4

Het gemengd dubbel 35 + is ongedeeld op de 4e plaats geëindigd.
Gemengd dubbel 35+ (5002) 2e klasse zaterdag
Plaats Ploeg
Gespeeld
1
AMSTELLAND 1
6
2
KUDELSTAART 2
6
3
KADOELEN 1
6
4
Diemen Zuid 1
6
5
BOOGAERD 1
6
6
UITHOORN 1
6
7
SPAARNDAM 2
6

Gewonnen
6
4
3
2
2
1
0

Het heren dubbel 35+ (5102) heeft zijn eer gered op speeldag 6 tegen Geinburgia waardoor zij in
ieder geval geen laatste zijn geworden.
Dit schema is nog niet volledig ingevuld omdat er wedstrijden nog niet waren ingevoerd.
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Heren dubbel 35+ (5102) 2e klasse zaterdag
Plaats Ploeg
Gespeeld
1
SPAARNDAM 1
7
2
ZANDVOORT 1
7
3
NWTL/DD 1
7
3
ZWAANSHOEK 1
7
5
ALL OUT 1
6
6
PIM MULIER 2
7
7
Diemen Zuid 1
7
8
GEINBURGIA 1
6

Gewonnen
6
4
3
2
3
2
1
0

Gelijk
1
2
1
4
2
2
0
0

Verl. Punten totaal
0
23
1
19
3
16
1
16
1
15
3
12
6
7
6
0

Chris Heuckeroth (VCL)

KNLTB – Najaarscompetitie Jeugd 2009
Beste tennisvrienden,
De jeugd competitie wordt door KNLTB Regio Noord West op de woensdag middag en zondag
ochtend aangeboden. Inschrijven is mogelijk maar moet uiterlijk 1 juli door de VCL digitaal worden
ingevoerd. Dus gaarne zo spoedig mogelijk reactie naar mij als je een team wil inschrijven!
Belangrijk detail:
Elk jeugdteam heeft een vaste begeleider nodig die altijd aanwezig is bij elke wedstrijd.
Let op de leeftijdscategorieën en de eventuele mogelijkheden voor dispensatie.
Alle jeugdwedstrijden worden woensdag of zondag gespeeld.
Speeldagen
Woensdagmiddag, te weten 16, 23 en 30 september, 7 en 14 oktober 2009.
De inhaaldagen zijn: 21 en 28 oktober 2009. Begintijd: tussen 13:30 en 14.30 uur.
Zondagochtend, te weten 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober 2009.
De inhaaldagen zijn: 25 oktober en 1 november 2009. Begintijd: tussen 9:00 en 12:00 uur.
Over de dispensatie kan contact met mij worden opgenomen.
Er zijn ook nog andere jeugd mogelijkheden om dat te kunnen doen zijn er echter vrijwilligers/ouders
nodig die dat kunnen begeleiden. Hieronder wat mogelijkheden
Driekwart tennis t/m 10 jaar woensdagmiddag
Gemengd hele baan t/m 10 jaar woensdagmiddag
Jongens hele baan t/m 10 jaar woensdagmiddag
Meisjes hele baan t/m 10 jaar woensdagmiddag
Gemengd t/m 12, 14 en 17 jaar zondagochtend
Jongens t/m 12, 14 en 17 jaar zondagochtend
Meisjes t/m 12, 14 en 17 jaar zondagochtend
Voor uitgebreide informatie kan ook de KNLTB website worden geraadpleegd: www.knltb.nl
Chris Heuckeroth
telefoon: 020-6991755
e-mail cprheuck@xs4all.nl
Verenigings Competitie Leider (VCL)
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KNLTB - Najaars Competitie 2009
Beste tennisvrienden,
De voorjaarscompetitie is net achter de rug maar de inschrijving voor de volgende competitie is al
weer aan de orde, t.w. de Najaarscompetitie 2009
De senioren competitie wordt door KNLTB Regio Noord West uitsluitend op de zaterdag aangeboden,
zie onderstaande speeldata en categorieën.
Inschrijven is mogelijk maar moet uiterlijk 1 juli door de VCL digitaal worden ingevoerd. Dus gaarne zo
spoedig mogelijk reactie naar mij als je een team wil inschrijven!
Senioren:
Speeldagen:
Zaterdagmiddag, te weten 19 en 26 september, 3, 10 en 17 oktober 2009.
De inhaaldagen zijn: 24 en 31 oktober 2009.
Begintijd:
Let op GEWIJZIGD! Tussen 10.30 en 14.30 uur. Hiervan mag alleen in goed onderling overleg van
afgeweken worden.
Deelname:
Deelnemers: geboren in 1991 of eerder. Deelnemers mogen in 2009 ook al in een andere competitie
gespeeld hebben.
Soort competitie:
Categorie 3/4/5: staat open voor deelnemers met de dubbelspeelsterkte van 3, 4 en/of 5. Voor de
teamsamenstelling mogen ook spelers met een lagere dubbelspeelsterkte meedoen.
Categorie 5/6/7: staat open voor deelnemers met de dubbelspeelsterkte van 5, 6 en/of 7. Voor de
teamsamenstelling mogen ook spelers met de dubbelspeelsterkte 8 en/of 9 meedoen.
Categorie 7/8/9: staat uitsluitend open voor deelnemers met de dubbelspeelsterkte 7, 8 en/of 9.
Er wordt geen speelsterkte-/leeftijdsdispensatie verleend.
Indien een invaller in het team meedoet, dient hij/zij qua dubbelspeelsterkte wel te passen in de
bovenstaande categorieomschrijving.
Samenstelling teams
Gemengd:
minstens 2 dames en 2 heren
Heren:
minstens 4 heren
Dames:
minstens 4 dames
Aantal partijen per wedstrijd
Gemengd:
1 damesdubbel, 1 herendubbel, 2 gemengd dubbel
Heren:
4 herendubbels
Dames:
4 damesdubbels.
Voor uitgebreide informatie kan ook de KNLTB website worden geraadpleegd: www.knltb.nl
Vriendelijke groeten
Chris Heuckeroth
telefoon: 0206991755
e-mail cprheuck@xs4all.nl
verenigingscompetitieleider (VCL)
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Ingezonden: Jim Kerstens 60 jaar!
Hallo beste ACE-lezers,
Donderdag 28 mei 2009 heb ik mijn tweede Jim"s feestje georganiseerd
bij TVDZ, ter gelegenheid van mijn 60ste verjaardag. Op de uitnodiging
stond dat wij om 13.00 uur begonnen, gelukkig was iedereen aanwezig
en zij hadden mooi weer meegebracht.
Wij hebben 3 rondes gespeeld van een half uur, met tussen door een
hapje en een drankje en een gezellig achtergrond muziekje.
In de eerste ronde was ik ingedeeld met Donald tegen Frans en Cor.
Jammer genoeg moest Donald na 10 minuten afhaken wegens een
armblessure, wij hadden geen reserve en omdat het een spelletje is voor
de wisselbeker was het wel belangrijk door te spelen. Ik heb het
volgehouden voor 20 minuten, maar ik had graag gewild dat Gerard een
zuurstoffles in de kantine had gehad.
De tweede ronde was Guido aanwezig als barman en was zo vriendelijk ook in te vallen met tennis.
De derde ronde is ook weer goed verlopen.
Onder het genot van drankjes en bittergarnituur heeft Cor nog wat smartlappen gezongen zodat Dolly
de tijd kreeg de score uit te rekenen. Uiteindelijk ging het tussen Lida en Cor waardoor Lida met een
monsterscore eerste is geworden. Haar naam komt op de beker, gefeliciteerd!!
Enfin, gezelligheid kent geen tijd en een ieder moest zich haasten om op tijd bij de Chinees te zijn
voor een heerlijke rijsttafel waar ook de familie en vrienden aanwezig waren.
Het is ook een gezellige avond geworden en het deed mij deugd dat iedereen voldaan en tevreden
naar huis is gegaan.
Nogmaals wil ik iedereen bedanken voor de fantastische cadeaus en de geweldige verjaardag.
Tot volgend jaar!
JIM KERSTENS.

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 2009/2010: Zie: http://www.theaterdeomval.nl
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SMASHJE – JEUGD – Vriendjes- en vriendinnetjes Toernooi
Ook dit jaar was het toernooi met een opkomst van ruim vijftig kinderen een overweldigend succes,
mede te danken aan de grote inzet van Fred Groen om jeugdleden te stimuleren om aan toernooien
mee te doen. Rond tien uur heerste er dan ook in de dameskleedkamer, waar de wedstrijdcommissie
bestaande uit Janny de Boer, Donna Reestman en Fred Groen, zich had teruggetrokken om in allerijl
een wedstrijdschema op te stellen, een ware crisissituatie.
In de tussen tijd gaf Ruben Smit aan een grote schare van zeer jonge spelers, die zich terecht
gekwetst voelden met de omschrijving “kleintjes”, en aan de betreffende ouders uitleg over de
aangepaste spelregels voor deze zeer jonge beginners.
Omdat ik mijzelf toch niet nuttig kon maken en plaatsvervangende koppijn kreeg van de gestreste
situatie waaronder de wedstrijdcommissie haar werk moest doen, zocht ik mijn heil op het terras waar,
ondanks alle vertraging, die overigens achteraf erg is meegevallen, een heel gemoedelijke sfeer
heerste. Er werd genoten van het voorjaarszonnetje en enthousiaste jeugdspelers hadden zich
inmiddels meester gemaakt van alle tennisbanen, kortom: het tennispark bood weer als vanouds een
feestelijke aanblik.
Uiteindelijk kon Janny, na de zoveelste
aanpassing door wegblijvers, laatkomers
etc. dan toch de eerste indeling
bekendmaken en dankzij haar, het kan
niet vaak genoeg gezegd worden, grote
improvisatievermogen ondersteund door
de altijd rustig blijvende Donnan
Reestman is het daarna in feite
vlekkeloos verlopen.
Met af en toe een kleine rimpeling als
gevolg van de vraag van een zeer jonge
deelneemster: “Mevrouw, ik moet op
baan vier spelen, maar daar spelen al
andere kindjes.”
Maar ook dit kleine menselijke leed wist
Janny op te lossen. Het gemoedelijke
karakter van deze dag heeft een aantal
deelnemers meteen doen besluiten om zich als lid aan te melden.
Verder heb ik met veel genoegen de wedstrijden op baan 1 gevolgd, waar fanatiek (soms op de man)
maar wel altijd weer sportief om de eerste drie plaatsen werd gestreden. Kortom: ik heb genoten en ik
hoop deze spelers op 20 juni opnieuw te mogen ontmoeten, waarin zij kunnen excelleren in de
wedstrijd: Jeugd tegen Bestuur en Commissies.
Hieronder de uiteindelijke uitslag van dit buitengewoon geslaagd toernooi.
Groep 1:
1. Andre
2. Harminder
3. Mitchell
Groep 2:
1. Danny
2. Max
3. Lorenzo
Groep 3:
1. Fleur
2. Jeroen
3. Faenna
4. Tim
5. Esna
Namens de Jeugdcommissie, Job Schouten.
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SMASHJE – JEUGD – Rood Tournooi
Vorig jaar heeft Moederdag eigenlijk nauwelijks invloed gehad op de opkomst van de deelnemers en
werden de moeders juist op die dag extra gefêteerd. Voor de Jeugdcommissie was het daarom geen
reden om het toernooi op een andere dag te plannen. Maar hoe kan het verkeren, ondanks de inzet
van Fred Groen, bleven de inschrijvingen beperkt tot circa twintig deelnemers. Even heeft de
wedstrijdleiding zelfs overwogen om het toernooi af te gelasten, maar uiteindelijk is op “last minute”
toch besloten het door te laten gaan.
En gelukkig maar
want, ondanks de
kleine bezetting,
was het opnieuw
een zeer geslaagd
toernooi, hoewel
het aantal te
verdelen bekers
niet echt in
verhouding stond
met het aantal
deelnemers.

Maar indachtig Cruyff’s uitspraak “elk nadeel heb zijn voordeel”, de indeling was voor de
wedstrijdleiding ruimschoots te overzien en daarmee had de dag een minder hectisch verloop en was
het er (op suggestie van Donna) rood van de deelnemers!
Toch is het spijtig, ook voor de Jeugdcommissie die zich er altijd voor de volle honderd procent inzet,
dat de hectiek dit keer ver te zoeken was.
Daarom roep ik hierbij alle ouders op om volgend jaar met zijn allen Moederdag te vieren op het terras
van TVDZ!
Groetjes van de Jeugdcommissie - Job Schouten.
Uitslagen Rood toernooi 10-5-2009:
Groep 1:
1. Harminder Machado
2. Laurens Kromhout
3. Wouter westerberg
Groep 2:
1. Mikal Sas
2. Boudewijn Greven
3. Max de Raad
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TVDZ in het nieuws - Echo
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TVDZ Activiteitenkalender 2009
Activiteitenkalender 2009
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organisatie

jeugd Beachtoernooi
midzomernacht
jubileum mix toernooi

10.00 uur
11.00 uur

JC
TC/JC/AC

zondag
zaterdag

ouder kind toernooi
Start Clubkampioenschappen

10.00 uur

JC

zondag
zaterdag
zondag

finale clubkampioenschappen
Knltb najaarscompetitie senioren
Knltb najaarscompetitie jeugd
glitter glamour toernooi
Knltb najaarscompetitie senioren
Knltb najaarscompetitie jeugd

11.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur

TC
JC
JC
TC
JC

Knltb najaarscompetitie senioren
Knltb najaarscompetitie jeugd
dubbeltoernooi ??
Knltb najaarscompetitie senioren
Knltb najaarscompetitie jeugd
Knltb najaarscompetitie senioren
Knltb najaarscompetitie jeugd
oliebollentoernooi
Haloween toernooi

10.00 uur
9.30 uur
12.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
13.00 uur
16.00 uur

TC
JC
TC
TC
JC
TC
JC
AC
JC

wintercompetitie

n.n.b

TC

wintercompetitie

n.n.b

TC

Juni
14-6-2009 zondag
20-6-2009 zaterdag
Juli
Augustus
23-8-2009
29-8-2009
September
13-9-2009
19-9-2009
20-9-2009
26-9-2009
27-9-2009
Oktober
3-10-2009
4-10-2009
10-10-2009
11-10-2009
17-10-2009
18-10-2009
25-10-2009
31-10-2009
November

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zondag
zaterdag

December

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

23

Tennislessen TVDZ 2009
TVDZ bied 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 2 personen € 306,- p.p.
* 18 groepslessen met 6 kinderen (niveau 0, t/m 10 jaar) € 102,- p.p.
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 op de volgende dagen / perioden: Pasen (13-4) en Pinksteren (1-6),
in de meivakantie (25-4 t/m 5-5) en zomervakantie (4-7 t/m 16-8);
- 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
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Dus uitsluitend via de Ledenadministratie van TVDZ. Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn
verkrijgbaar in het clubhuis, of op de website te downloaden.
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis (of per e-mail), waarna check
plaatsvindt met ledenadministratie of het betreffende aanmelder wel lid is.
Men dient voorkeursdagen voor les in te vullen, op basis van voorkeur wordt men aan trainer
toegewezen.
TENNISLERAREN:
Fred Groen - fred-groen@planet.nl

Mobiel Tel: (06) 55824186

Roderik Bratianu - ro.bratianu@gmail.com
Mobiel Tel: (06) 42527372
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