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Van de Voorzitter – Hans de Jong
Op het moment dat u dit leest, zit de schrijver al hoog en breed ergens in
(hopelijk zonnig) Frankrijk om even bij te komen van de dagelijkse
beslommeringen en een druk voorjaar als voorzitter van onze club.
Het nieuwe bestuur is dit voorjaar flink aan de weg aan het timmeren geweest
om weer wat meer “schwung” in de vereniging te brengen. En het lijkt er sterk
op dat dit gaat lukken.
De afgelopen weken werden onze tennisbanen beduidend drukker bezocht. Het
ledenaantal is door de diverse wervingsacties weer aan het stijgen, zie ook
verderop in deze ACE. We hopen dat deze tendens zich zal voortzetten.
Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen maanden:
- De lichtmasten voor de baanverlichting zijn op verzoek van het bestuur weer waterpas gezet en
enkele lichtarmaturen zijn weer bijgesteld. Dit was tevens noodzakelijk om een goede representatieve
lichtmeting te doen door de Gemeente Diemen. Deze lichtmetingen zijn noodzakelijk om te bepalen of
het licht overlast kan bezorgen aan de toekomstige bewoners van de nog te bouwen woningen van de
Plantage de Sniep. De gemeente heeft bij monde van wethouder Lex Scholten toezeggingen aan
TVDZ gedaan om overlast te voorkomen.
- TVDZ heeft een kapvergunning aangevraagd bij de Gemeente voor de 3 bomen bij baan 1. Deze
bomen geven het gehele jaar door veel overlast door de enorme troep op de baan, die daarom zowat
dagelijks moet worden aangeharkt.
- De “klussenploeg” heeft weer allerlei klussen uitgevoerd. Een korte opsomming: de toiletbrillen zijn
vervangen, de slotplaat van de voordeur is aangebracht, het gras aan de waterkant is gemaaid en het
onkruid verwijderd, het hek aan de waterkant is rechtgezet en rechtgebogen. Tevens is er een nieuwe
frisse tennisdoek opgehangen met de naam van onze sponsor de Rabobank, zijn er nieuwe vlaggen
van de Gemeente en de Rabobank gehesen en nog veel meer….
- Ook is het afhangbord is flink onderhanden genomen, zie verderop in deze ACE.
Kortom, het bestuur en vele leden hebben hier weer actief aan meegeholpen, waarvoor dank!
De vorige ACE stond nogal bol over de nieuwe voorzitter en kwamen de andere
bestuursleden er maar bekaaid vanaf. Daarom stel ik ze hierbij graag aan u voor,
voor het geval dat u ze nog niet kent.
Hiernaast staat een foto van onze vicevoorzitter Koos van Raalte, die meestal op
dinsdagavond bij wilde mix aanwezig is en op zondagmiddag. Koos is in het
dagelijkse leven de Nederlandse agent van diverse bureaumeubelenfabrikanten. De
partner van Koos, Ida Nelemans is de ledenadministrateur van TVDZ (geen foto).
De penningmeester is Gerard Roosien, die meestal op dinsdagavond bij wilde mix
aanwezig is. Hij kampt momenteel met een blessure waardoor hij niet kan tennissen,
maar komt ons toch trouw aanmoedigen op dinsdagavond.
In het dagelijkse leven is hij werkzaam in de lichtreclame en weet als geen ander
scherp te calculeren, derhalve een geschikte penningmeester… Is tevens berucht op
de tennisbaan wegens rondvliegende tennisrackets met bijbehorende kreten… 
Hij heeft hiervoor ook zeer sterke rackets nodig, die hij voor een prikkie in Engeland
koopt via eBay…
Hiernaast onze secretaris Janny de Boer (wie kent haar niet?). Ze heeft na het
vertrek van ons erelid Winny Gontha, min of meer de “moeder-rol” van TVDZ
overgenomen. Zij is Human Resource Manager in de hotelwereld en verkeert
momenteel even tussen twee banen, waardoor ze soms wel 5 dagen op of rond de
tennisbaan is te vinden. Heeft onlangs de zeer geslaagde KNLTB Open Tennisdag
georganiseerd, waarover meer in deze ACE. Is soms vermomd als motormuis aan
te treffen op het tennispark met een flitsende rode scooter. Dus niet alleen een
gevaar op de tennisbaan, maar ook op de weg….
Het voltallige bestuur wenst u weer veel leesplezier met deze ACE en alvast een prettige vakantie!
Hans de Jong - Voorzitter TVDZ
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Bestuur:
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer (secretaris) Tel: (020) 9679437 - 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)
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855
Activiteiten-Commissie:
- Wim van den Haak - Tel: (020) 6005601
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Roderik Bratianu
- Donna Reestman
- Ruben Smit (voorzitter) Tel: (06) 49652626
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Herman Smits – Tel (020) 6974424
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl
- Janny de Boer (voorzitter) - Tel: (020) 9679437
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Frans Heinsius - Tel: (020) 4650664
Verenigingscompetitieleider (VCL):
- Ruben Smit - Tel: (06) 49652626
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
Kas-commissie:
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199 - Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
- Hans Mosterd (reserve)
Barbeheerder: - Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
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
Sportraad vertegenwoordiger: Hans de Jong
Ereleden: 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, Dolly Andries
Hans de Jong, Gerard Terwey.

4

Van de Redactie
Om maar met deur bij jullie in huis te vallen: de nieuwe redactie is van start
gegaan. De redactiewoordvoerder is Godfried van den Wittenboer (bovenste
foto) en die gaat jullie vanaf nu samen met de twee andere enthousiaste
redactieleden Herman Smits (tweede foto) en Meneer de Mol (derde foto)
verblijden met het wel en wee van TVDZ.
Omdat de bestuurswerkzaamheden, gekoppeld aan het redacteurschap van de
ACE en het bijhouden van de Website van TVDZ Hans de Jong te veel tijd
gingen kosten (onze welgemeende dank trouwens voor zoveel inzet), is Hans
met de redactie overeengekomen dat Godfried van den Wittenboer jullie
voortaan achter de broek zal gaan zitten om stukjes te schrijven en deze stukjes ook bijtijds in te
leveren.
Die stukjes worden vervolgens die door Herman Smits gecorrigeerd op alle mogelijke fouten tegen de
Nederlandse taal, om vervolgens door Godfried weer smakelijk voor jullie allen
te worden opgediend. Zeg maar een driesterrenrestaurant met de anonieme
Meneer de Mol als gerant, die alles in de gaten houdt en zijn persoonlijk tintje
geeft aan het geheel.
We hebben er veel zin in en zien de enorme stroom van ingezonden stukjes
met vreugde tegemoet. Als we het echt niet meer aankunnen, waarschuwen
wij jullie wel dat het tempo van insturen tijdelijk iets lager mag.
Dit nummer is overigens nog grotendeels aan Hans de Jong te danken, want
meedraaien met de leermeester is immers de beste leerschool (had ik dat
maar vijftig jaar eerder bedacht, bedenk ik nu!) Naast de gebruikelijke
bestuursmededelingen mogen we ons verheugen op een fiks aantal
toernooiverslagen dat loopt van Paasloo tot TVDZ, maar dan wel met Strandvliet als uitwisselingsstation.
Verder wordt er veel aandacht besteed aan de succesvolle ledenwerfcampagne, die tot nu toe maar
liefst 56 nieuwe leden heeft opgeleverd. Waarvoor terechte hulde! Dat hebben wij – en nu spreek ik
even als voormalig bestuurslid – in ons toenmalige bestuur zelfs nooit durven hopen.
Wat ook tot de verbeelding spreekt zijn de competitieresultaten. Als team
kampioen worden, of vierde worden met verlies van de ‘winning horse’, dat
doet aan beloften denken voor de toekomst. Gelukgewenst!
Laten we echter niet vergeten, dat er relatief weinig teams van TVDZ aan de
KNLTB-competitie meedoen, terwijl dat er qua niveau veel meer zouden
kunnen zijn, vooral bij de ouderen (boven de dertig).
Niettemin zijn we als lid blij met de geboekte vooruitgang sinds vorig jaar.
Iedereen die daaraan heeft meegewerkt mag zichzelf daarvoor op de borst
slaan en de andere leden mogen er trots op zijn, lid te zijn van een vereniging waarin iedereen
meewerkt om „hun cluppie‟ tot de gezelligste tennisclub van Nederland te maken.
Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Godfried van den Wittenboer

PS.
Wil je zelf ook een bijdrage leveren voor de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld!
Ook zijn wij nog op zoek naar een fotograaf die foto‟s wil maken van onze activiteiten, graag in het bezit van een
elektronische fotocamera.
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TVDZ Ledenwerfactie 2011
TVDZ had op het moment van aantreden van het nieuwe bestuur in totaal 298 leden (waarvan
betalend: 285). Dit aantal leden is onvoldoende om de continuïteit van de vereniging op lange termijn
te waarborgen. Het nieuwe bestuur van TVDZ is samen met een groot aantal leden druk bezig
geweest met het werven van nieuwe leden. In de vorige ACE is reeds een opsomming gegeven van
de diverse wervingsactiviteiten, zoals: verlaging van de contributie Winterlidmaatschappen, éénmalige
aanbieding overige lidmaatschappen, belonen van aanbrengen nieuwe leden door bestaande TVDZleden, Persberichten, diverse Flyeracties.
In de periode maart t/m juni hebben nog meer wervingsacties plaatsgevonden, zoals het vriendjes- en
vriendinnetjestoernooi voor het werven van jeugdleden, de Open Tennisdag i.s.m. de KNLTB
(waarover nog een artikel in deze ACE). Tevens is de „Zomeraanbieding‟ geïntroduceerd (kaartje voor
2 maanden tennissen in juli en augustus voor slechts € 30,-). Deze „Zomeraanbieding‟ is o.a. breed
bekend gemaakt via alle sportverenigingen die deelnemen aan de Sportraad van de Gemeente
Diemen. Op deze manier kunnen sporters die een zomerstop hebben op een goedkope manier
kennismaken met de tennissport.
Het bestuur dankt alle leden die hebben meegeholpen bij al deze wervingsactiviteiten!
En dat het heeft geholpen, kun je hieronder lezen. Zie hiervoor de meest recente cijfers:
TVDZ - Stand van zaken aantal leden bijgewerkt tot juni 2011:
Leden
Senioren
Dagleden
Junioren
Donateurs
55+
Vrijgesteld
Studenten
WT senior
WT jeugd
WT comp.
Totaal

Nov.
Jul.2010 Nov.
Feb.
Jun.2011
2009
2010
2011
206
200
177
154
190
34
35
28
24
27
87
70
70
52
64
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
17
17
17
13
14
14
10
14
13
14
70
95
41
31
32
12
15
11
10
10
11
0
0
0
0
452
443
359
298
352

We zijn dus op de goede weg, maar we zijn nog niet terug op het niveau van 2009. Hopelijk kunnen
we wat winterleden werven met onze verlaagde winterlidmaatschapsprijzen.
Hans de Jong
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Nieuwe leden
TVDZ heeft in 2011 de onderstaande nieuwe leden mogen verwelkomen:
Lidnr.
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1009
1010
1011
1012

Voornaam
Hanny
Roel
Monique
Franklin
Canan
Sophie
Elisabeth
Felicity
Patrick
Kees
Joanne
Jaap
Pauline
Jaap
Prien
Henk
MEC
Nicole
R.A.
S
Thea
Chahal
Kumar
Yutika
CHM
L.J.
Aad
K.K.

Naam
Mouris
Meijerink
Paassen -van Veen
Paassen
Tutkun
De Zoete
Nederlof
Konnuah
Van der Meer
Augustijn
Kruijswijk-Kool
Kruijswijk
Kaales
Klein
Dhesi
Tuitjer
Wessels
Deen-Smit
Smit
Heman
Droog
Gawdi
Gawdi
Gawdi
Kroon van der *
Westra
Gorree
Kapoor

Lidnr.
1013
972
973
968
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1038

Voornaam
Sabine
Sven *
Denise*
Isis *
B.J.M.
I.A.
M
J
Lorez
Ed
Michael
Claudine
Tim
Leo
R
Teenat
Tasmia
Friso
Marco
E.K.
Stan
Sandra
Saskia
P
E
Esther
Myrthe
Wouter

Wij wensen jullie veel tennisplezier toe!
Namens de Ledenadministratie,
Ida Nelemans

Voor de inzet van iedereen!
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Naam
Leijs
Schuit
Schuit
Urlings
Truijens
Pierik
Manshanden
Bol
Bloem
Baten
Huang
Gimbergh-Heijmann
Van Eijk
Den Hollander
Van Velzen
Butt
Butt
Scheele
Stevens
Konnuah
Barnhoorn
Kaper
Arnst
Pangaard
Pangaard
Pas
Voskuil
Voskuil

Mededelingen Bestuur
Afhangbord vernieuwd
Het oude afhangbord zag er niet bepaald meer netjes
uit.
Daarom heeft onze penningmeester Gerard Roosien
het afhangbord vernieuwd, zodat alles er weer schoon
en fris uitziet.
Het nieuwe Logo van TVDZ staat er nu ook op
evenals 2 tennisrackets met ballen en het logo van de
KNLTB.

Afhangen van de banen (ook voor lessers!)
Regelmatig moeten wij vaststellen dat de regels voor het afhangen van banen niet door iedereen
worden nageleefd. Daarom attenderen wij de leden er nog maar eens op, dat er altijd moet worden
afgehangen. Ook al ben je met je tennispartner de enige bezoeker van het tennispark, ook dan
moeten beiden afhangen. Argumenten als ‘ik ben al jaren lid’ of ‘Gerard weet dat ik lid ben’ zijn niet
van toepassing.
Ook de leden die tennisles hebben dienen hun lidmaatschapskaart af te hangen op baan 6.
Ooit was men binnen deze vereniging verplicht dat als men het kaartje vergeten was en toch wilde
spelen, men een introducé-kaart moest kopen. Deze regeling wil het bestuur niet opnieuw gaan
invoeren, maar het verwacht van de leden wel voldoende zelfdiscipline om zich zoveel mogelijk aan
deze regel te houden.

Bericht van de ledenadministratie
Van een aantal nieuwe leden is nog geen pasfoto ontvangen ten behoeve van de lidmaatschapskaart.
Zonder deze foto‟s kan de ledenadministratie geen Ledenpas aanvragen bij de KNLTB.
Wilt u zo vriendelijk zijn de nog ontbrekende pasfoto(‟s) in het formaat 35 x 45 mm op te sturen naar
TVDZ, Postbus 110, 1110AC te Diemen.
Schrijf uw naam a.u.b. aan de achterzijde van de pasfoto.
U kunt de pasfoto ook in de bruine brievenbus in de hal deponeren. Alvast bedankt voor de
medewerking!
De ledenadministratie
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TVDZ openingstoernooi – 3 april 2011
Oei, wat was ik (als nieuwbakken commissielid) zenuwachtig bij mijn openingstoespraak van dit jaar.
Gelukkig had ik steun van ons aller Ans van Klaveren. Zij had een spectaculaire indeling gemaakt.
De deal met Gerard heeft mij nog 10 eurocent
opgeleverd en werd overhandigd door Janny de Boer
(Alleen insiders „die erbij waren weten nu wat er
wordt bedoeld….)
De catering kwam niet van de FEBO, maar van
Gerard, Janny en Ineke. Ik heb ze vergeten te
bedanken aan het einde van het toernooi, dus alsnog
bij deze. Het was uitstekend, Prima en Grandioos!
Ook het weer was in ons voordeel en er werd met
veel energie gespeeld.
De ballenbak van Janny bleek geslaagd, want er zijn
geen ballen verdwenen en dan onze Ecio (Ed) die de
banen en het terras weer pico-bello had verzorgd.
Waarvoor Dank!

De drie winnaars gefeliciteerd, maar het volgende
toernooi wil ik ook winnen, want 10 eurocent is niet
al te veel als beloning.
Ans en ik vonden het een geslaagd
Tennistoernooi, want aan tennissen zonder ballen
is geen bal aan.
Namens de toernooicommissie,
Frans Heinsius
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Open Tennisdag TVDZ – 2 juni 2011
Onze gewaardeerde voorzitter vroeg aan mij of ik wellicht op
verzoek van de KNLTB bereid was een "Open Dag" te
organiseren voor TVDZ. Natuurlijk was ik hiertoe gaarne bereid,
maar er bleek toch wel iets meer voor te komen kijken, dan ik
dacht. Gelukkig kreeg ik spontaan hulp aangeboden van de toernooicommissie en zoals bekend - vele
handen maken licht werk.
Samen met Frans Heinsius, Ans van Klaveren en ons aller Gerard
gingen we dus aan het plannen. Gelukkig waren ook onze trainers
bereid en in staat om hun medewerking te verlenen en zelfs de
weergoden waren ons zeer goed gezind.
Op Hemelvaartsdag (meestal een dag om te gaan behangen
vanwege de regen) was het prachtig weer en toen we om kwart
over tien al onze eerste nieuwe leden konden inschrijven, was voor
mij de dag eigenlijk al geslaagd.
De opkomst van de jeugd viel wellicht een beetje tegen, dus de
ochtend verliep verder rustig. Wel was er een fantastisch en heel geslaagd optreden van clown
Franssie, waarvan de aanwezige kinderen (klein en groot) volop genoten. Verder hebben we ook de
hele dag genoten van Sven Versteeg onze D.J. van deze dag.
In de middag gaven onze trainers een zeer druk bezochte proefles aan de aanwezige
geïnteresseerden en vanaf drie uur konden alle aanwezigen genieten van een optreden van onze zeer
bekende en gewaardeerde "Clubzanger" Cor Hoop.
Al met al een zeer geslaagde dag, die ons uiteindelijk tien nieuwe leden heeft
opgeleverd en die ook een heel gezellige dag betekende voor onze vele
oudgedienden.
Natuurlijk rest mij alleen nog om de volgende mensen van harte te bedanken
en te vragen of wij volgende jaar misschien weer een beroep op hun mogen
doen, te weten: Frans Heinsius, Ans van Klaveren, Ed Poljanic, Ruben Smit,
Roderik Bratianu, Fred Groen, Gerard Terweij, Wim van den Haak en
natuurlijk Cor Hoop en onze jeugdige DJ Sven Versteeg (en dan nog iedereen
die ik ben vergeten).
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer zo'n mooie dag organiseren!
Janny de Boer.
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Uitwisselingstoernooi TVDZ- Strandvliet – 12 juni 2011
Eerste Pinksterdag hadden wij het uitwisselingstoernooi TVDZ tegen Strandvliet.
Om elf uur was het al een gezellige drukte op het terras, waar iedereen een kopje koffie met cake had
gekregen.
We moesten nog even wachten tot iedereen er was. Doordat er een
paar Strandvlieters had afgezegd, moest er nog iets aan het schema
veranderd worden. Maar gelukkig had Ed van Lingen van Strandvliet
gezorgd voor een paar jonge invallers, die overigens een hele goede
bal konden slaan.
Ans heette iedereen van harte welkom in een geweldige aankondiging.
Ook had Frans nog iets leuks bedacht voor Emilio, onze wintergast (die
dit keer als geheime wapen was ingezet). En toen konden de
wedstrijden dan echt beginnen.
Omdat we veertig mensen hadden, stonden er twintig op de baan en zaten er twintig op het terras,
wat het heel gezellig maakte. Na de tweede ronde was er een pauze van een half uur, maar dat vond
niemand erg hoor. We gingen genieten van de heerlijke soepen van
Janny de Boer, die met veel liefde waren gemaakt. Na de soep gingen
de wedstrijden verder. In totaal werden zes rondes gespeeld, drie per
persoon.
Na de laatste partijen werd er nog even een kleine demonstratie
gegeven door een paar van de beste spelers van TVDZ en Strandvliet
en toen allemaal aan de borrel met een heerlijk warm snackje van
Gerard.
Daarna hebben we (helaas) de wisselbeker moeten uitreiken aan
STRANDVLIET, omdat zij 50 punten meer hadden verzameld dan
TVDZ. Maar toch iedereen bedankt voor zijn inzet!
De volgende keer bij de returnwedstrijd op 4 september gaan we echt proberen om de wisselbeker bij
TVDZ te krijgen.
Namens de toernooicommissie - Ans van Klaveren en Frans Heinsius
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Het Paasloo Open Toernooi
Het wat ?? zult u zich afvragen. Paasloo, waar ligt dat in hemelsnaam??
Paasloo ligt richting Steenwijk op de grens van de provincies Overijssel
en Friesland.
Wat zoekt men daar ?? Nou normaal niks, ware het niet dat onze
Acting Ledenadministratrice Ietje Nelemans, de trotse eigenaresse is
van een boerenstulp.
Met een groep van 11 trouwe TVDZ'ers togen wij op uitnodiging van
Koos van Raalte in het weekend van 28 mei j.l. richting het platteland.
Na een lange rit in de auto van Corry arriveerden wij (natuurlijk weer als laatsten) in het prachtige
Paasloo.
Ontvangst met koffie en gebak (altijd goed) en daarna richting tennisclub, alwaar wij onder moeilijke
omstandigheden (niet zulk best weer) een pracht prestatie leverden,
want natuurlijk is het voor ons moeilijk aanpassen aan een gravelbaan.
Na een heerlijke barbecue, een gezellige avond en een korte nacht
(in caravan, bedstee of in de bibliotheek), begonnen wij aan de tweede
dag. Als basis hadden wij een heerlijk ontbijt en uiteindelijk won
natuurlijk Ed (wie anders?) dit toch wel prestigieuze toernooi.
Na een heerlijke lunch gingen wij weer richting Diemen en natuurlijk
zijn wij Koos en Ida heel erg dankbaar voor dit geweldige weekend en kunnen wij alleen maar hopen
dat het een jaarlijkse traditie gaat worden.
Wat ons (Ans, Ed, Corry, Ineke, Frans, Rita, Hans, Rita en Janny) betreft natuurlijk wel !!!
Janny de Boer
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SMASHJE – geplande Jeugdtoernooien 2011
Voor de jeugdleden die nog niet alles op een rijtje hebben gezet, even een overzicht van de
jeugdtoernooien die gepland staan:
- Op 3 juli is het Uitwisselingstoernooi met de jeugd van tennisvereniging “de Meer” bij ons thuis.
- Op zondag 11 september is het Ouder/kind toernooi. Kinderen mogen ook niet familieleden
meenemen.
- De return van het Uitwisselingstoernooi met tennisvereniging “de Meer” is op zondag 25 september
bij de Meer, de Meer vlakbij Diemen in Amsterdam, De Meer Tennis - Drieburgpad 8
1097 HK Amsterdam - Telefoon clubhuis: 020 - 737 0243.
- Op zondag 30 oktober is 's middags en 's avonds weer het Haloweentoernooi. Degene die het
leukste verkleed is gaat een prijsje in de wacht slepen!
Ouders en kinderen vinden de toernooien altijd heel erg leuk, dus kom ook!
Voor alle toernooien geldt: aanmelden bij je tennisleraar of op rubensmit@gmail.com - graag zo snel
mogelijk!
De jeugdcommissie

SMASHJE – Vriendjes en vriendinnetjestoernooi 27 maart 2011
Op zondag 27 maart trapte de jeugd het begin van het zomerseizoen af met het Vriendjes- en
vriendinnetjes toernooi vanaf 11.00 uur.
Alle kinderen mochten vriendjes en vriendinnetjes van buiten de club
meenemen om kennis te maken met tennis. Degene die de meeste
vriendjes en vriendinnetjes bij zich had kreeg een verrassing.
De kinderen die nog niet eerder hadden getennist werden in een
andere categorie ingedeeld en verder begeleid door de tennisleraar.

De jeugdcommissie

13

SMASHJE – Jeugdtoernooi op 5 juni 2011
Leuk jeugdtoernooi met natte start
Op zondag 5 juni was er een jeugdtoernooi bij TVDZ. De jeugd had best een flinke tijd op een
jeugdtoernooi moeten wachten, zodat er 27 deelnemers stonden te springen voor de strijd om de 16
prijzen in vier categorieën. Er kon pas ver na 11:00 uur worden begonnen, omdat deze ochtend zelf
nogal nat begon.
Voordat alle 27 spelers aanwezig waren, waren wij dan
ook veel facebook-, chat-, sms- en telefoonverkeer
verder. Na een natte start werd het toch nog korte
broekenweer, dus behoorlijk warm.
Bij de D-groep werd er ingegooid en mocht er tien keer
worden gestuiterd. Bij de C-groep werd alleen ingegooid.
In alle groepen werd gedubbeld. Groep A bestond uit 8
deelnemers, omdat ook volwassen leden mochten
deelnemen. De broers Van Gelderen wonnen voor het eerst beiden geen prijs. Laurens werd knap
derde, veteraan Peter werd tweede en de op één na jongste deelnemer in deze categorie Harminder
"stond bovenaan op het erepodium".

Winnaars jeugdtoernooi 5 juni 2011:

1e prijs
2e prijs
3e prijs

A
Harminder
Peter
Laurens

B
Stijn
Sven
Bob

C
John
Bloem
Jason

D
Iza
Sven
Prien

De jeugdcommissie Ruben Smit
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SMASHJE – Jeugdtoernooi op 19 juni 2011
Geen lekker weer, wel een leuk jeugdtoernooi
23 jonge TVDZ-leden waren niet bang voor wat regen en waren voor elf uur al bij TVDZ
voor een jeugdtoernooi. Het weer deed behalve wat bewolking en harde wind gelukkig leuk
mee, waardoor er fanatiek gespeeld kon worden om mooie bekers.
Donna was nog wat ziek en speelde daarom zelf niet dit keer. Iets na 14 uur was de
prijsuitreiking en vielen 16 deelnemers in de prijzen.
Bij de prijsuitreiking werd vermeld dat het (behalve vandaag) nog nooit was gebeurd dat
Harminder buiten de prijzen viel. Stan had namelijk 3 gewonnen games meer en werd derde
van de zeven. Mitchell legde beslag op de tweede plaats. Steven revancheerde zich voor het
eerste jeugdtoernooi in juni (toen hij tot zijn zichtbare teleurstelling buiten de prijzen viel) én
werd eerste.
Bij groep B waren er maar vier deelnemers. Ivo van Dijck werd eerste. Sjuul en Bob bezetten
de tweede en derde plek. In deze groep werd dit keer niet gedubbeld. In alle andere groepen
wel.
In groep C (zes deelnemers) werd John derde. Bloem was met een tweede plek het best
presenterende meisje en Jason ging er vandoor met een eerste plek. In deze groep werd er
ingegooid in plaats van geserveerd.
In groep D waren er zes kinderen. Christian was de trotse winnaar. Hij en zijn broer John
vulden de prijzenkast alweer aan. Sven werd tweede en Prien derde.
In deze groep werd er ingegooid in plaats van geserveerd en mag de bal tien keer stuiteren.
Het was een leuk toernooi en daarom hopen wij alle jeugdleden (en de iets oudere leden die
passen bij het niveau van de A-groep) weer te zien op zondagmorgen 11 september (10. 45
uur), op zondagmorgen 2 oktober en op het Halloweentoernooi van zondagmiddag 30
oktober (met patat na afloop!).
Een goede zomer(vakantie)!
Namens de jeugdcommissie
Ruben M. Smit
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TVDZ in het nieuws
Diemernieuws 26-5-2011:

Uit het clubblad van Volleybalverenigiing Smashing ’72:
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Bedankje
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling in de vorm van telefoontjes, kaarten en kado's
na mijn scooterongeluk en operatie. Inmiddels gaat het een stuk beter met mij. Ik heb zelfs al op
dinsdag 17 april voorzichtig een balletje geslagen. Dit ging zo goed, dat ik weer de dinsdagavonden
kom tennissen.
Vriendelijke groeten, Joost Durville
TVDZ-Poezen
Dit kopje doet misschien iets anders vermoeden, maar het gaat echt over poezen. Onlangs werden in
de (voormalige) gravelbakken 2 jonge wilde poesjes aangetroffen. Deze 2 schattige zwart-wit gevlekte
exemplaren waren nog niet zo oud, naar schatting hooguit 2-3 weken.
We hebben de dierenambulance gebeld om deze 2 jonge poesjes een betere huisvesting te bieden.
De moederpoes hebben we nog niet kunnen traceren.
Slijtage banen 1 t/m 3
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan een grotere slijtage
onderhevig dan de banen 4-6. Wij doen daarom aan iedereen het dringende verzoek om bij voorkeur
op de banen 4, 5 of 6 te spelen.
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. Ons ledenbestand blijft
dan zo schoon mogelijk.

Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?
Laat het ons maar weten.
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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KNLTB – Resultaten competitie 2011 Noord West
Heren KNTLB Noordwest districtencompetitie, zaterdag, 6e klasse
Onder de fanatieke aanvoering van Casper Staat zijn Peter Kranendonk, Thomas Dijkman en de
broers Robbert en Tim van Gelderen kampioen geworden van de 6e klasse op zaterdag van de
voorjaarscompetitie.
In deze districtscompetitie verloren
zij geen enkele wedstrijd. Lange tijd
stonden zij tweede omdat de eerste
nummer één vaker wedstrijden met
6-0 had gewonnen.
Aan het eind van de competitie
kwam de toenmalige nummer één
op bezoek, die zij overtuigend
versloegen.
Na een tweede plaats vorig jaar is
dit alweer een knappe prestatie!

Jongens KNTLB landelijke competitie, zondag, 3e klasse
Onder de bezielende aanvoering van Harminder Machado zijn Steven Biervliet, Laurens Kromhout,
Stan Reestman en Koen van der Heijden vierde geworden van acht teams.
Ze speelden één wedstrijd gelijk,
maar wonnen en verloren ook
wedstrijden.
Vorig jaar emigreerde hun
aanvoerder en beste speler, mede
daardoor hadden ze dit jaar te
maken met veel invallers en één
wedstrijd waarbij ze één speler te
weinig hadden.
Ook dit is gegeven de
omstandigheden een knappe
prestatie!

Met vriendelijke groet,
Ruben Smit - Verenigingscompetitieleider TVDZ
r.smit@diemen.nl en 06-49 65 26 26
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KNLTB - Regio Winter Buiten Competitie 2011/2012
De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2011 weer van start en wordt
gespeeld in de maanden november, december, januari, februari en maart op alle soorten banen
waarop ‟s winters doorgespeeld wordt (o.a. kunstgras/frenchcourt/mateco/tennisforce/smashcourt).
Ook steeds meer verenigingen met gravel als ondergrond doen mee aan deze competitie. De RWBC
is een gezamenlijke senioren en jeugd competitie voor de districten van regio Noordwest, nl. de
districten IJmond, Leiden en Noord-Holland Noord en wordt gespeeld op zaterdag en zondag.
NIEUW! Dit jaar wordt voor het eerst een jeugdcompetitie t/m 14 en t/m 17 jaar aangeboden op
zondagochtend.
Inschrijving
De inschrijving voor de RWBC vindt digitaal plaats. De verenigingscompetitieleider winter (VCL) kan
via MijnKNLTB de inschrijving doen. Wij raden aan hiermee niet te wachten tot de sluitingsdatum
(1 september 2011). Mochten zich onverhoopt problemen of vragen voordoen, dan is er voldoende tijd
om deze vóór de sluitingsdatum op te lossen. De digitale inschrijving is mogelijk vanaf 1 juli 2011.
Voor de senioren geldt een promotie- en degradatie regeling. Teams kunnen vrij ingeschreven worden
in de laagste klasse. Er bestaat de mogelijkheid om promotie bij keuze aan te vragen voor een
hogere klasse. In dat geval dient de VCL dan via de digitale aanmelding de ploegsamenstelling door
te geven, zodat de gemiddelde speelsterkte kan worden berekend.
Voor de jeugd geldt een vrije inschrijving. Per jeugdteam dient de VCL via de digitale aanmelding de
ploegsamenstelling door te geven, zodat de gemiddelde speelsterkte kan worden berekend.
Met eventuele vragen over het aanmelden of inloggen bij Mijn KNLTB of de digitale inschrijving
verwijzen wij de VCL naar de handleiding voor het digitaal inschrijven. Deze is vanaf 1 juli te vinden op
de betreffende districtpagina van de KNLTB website.
Sluitingsdatum
De inschrijving dient uiterlijk 1 september 2011 digitaal aangeleverd te zijn. Opgaven die na deze
datum binnenkomen, worden op een wachtlijst geplaatst en zullen voor zover mogelijk nog worden
opgenomen. Wel geldt in dat geval een verhoogde inschrijfbijdrage van € 10,- per team.
Bij te weinig deelname behouden wij ons het recht voor om een onderdeel te laten vervallen. De VCL
wordt dan tijdig geïnformeerd.
KNLTB-ledenpas 2011
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van de geldige KNLTB-ledenpas 2011.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt per team € 27,94. Het secretariaat van de vereniging ontvangt hiervoor een
factuur. Op het terugtrekken van een reeds ingeschreven team (na sluitingsdatum) maar vóór 1
oktober 2011 staat een reglementaire boete van € 113,- per team, na deze datum € 227,- per team.
Indeling
De indeling (per klasse) vindt zoveel mogelijk plaats op beperkte km-afstand. Er wordt zo veel
mogelijk
in poules van 8 teams gespeeld, dus 7 competitiedagen.
Baanbeschikbaarheid
De VCL is verplicht om een planning te maken zodanig dat wedstrijden bestaande uit 6, 5 resp. 4
partijen in ten hoogste 4, 3 resp. 2 aansluitende speelronden worden gespeeld.
Uitzondering: Heren Dubbel 35+, Dames Dubbel 35+, Gemengd Dubbel 35+, Heren Dubbel
zaterdagavond 30+, Dames Dubbel zaterdagavond 30+ en Gemengd Dubbel zaterdagavond 30+.
Deze onderdelen mogen in ten hoogste 3 speelronden gespeeld worden.
De vereniging is verplicht het hiertoe benodigde aantal banen beschikbaar te stellen, óók als er
gelijktijdig met de competitiespeeldag een (open) toernooi/clubevenement plaatsvindt. Het spelen van
een open toernooi heeft voorrang op het spelen van de RWBC, daar bij het invullen van de
beschikbaarheid voor het open toernooi reeds rekening gehouden kan worden met de competitiedata.
Begintijd
• Tussen 9.00 en 16.00 uur (m.u.v. jeugd en de zaterdagavondcompetitie)
• Jeugd tussen 09.00 en 12.00 uur.
• Zaterdagavondcompetitie tussen 18.00 en 19.00 uur
Hier mag alleen in goed onderling overleg van afgeweken worden.
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Competitieaanbod
• Heren Dubbel 30+ zaterdagavond (maximum speelsterkte 6)
Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 heren.
Geboren in 1981 of eerder.
• Dames Dubbel 30+ zaterdagavond (maximum speelsterkte 6)
Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 dames.
Geboren in 1981 of eerder.
• Gemengd Dubbel 30+ zaterdagavond (maximum speelsterkte 6)
Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, t.w. 1 damesdubbel, 1 herendubbel en
2 gemengd dubbels, waarvoor tenminste nodig 2 dames en 2 heren.
Geboren in 1981 of eerder.
• Heren Zondag én Heren Zaterdag
Elke wedstrijd bestaat uit 4 enkels en 2 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 heren.
Geboren in 1993 of eerder.
• Dames Zondag én Dames Zaterdag
Elke wedstrijd bestaat uit 4 enkels en 2 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 dames.
Geboren in 1993 of eerder.
• Gemengd senioren Zondag én Gemengd senioren Zaterdag
Elke wedstrijd bestaat uit 1 herenenkel, 1 damesenkel, 1 gemengd dubbel, 1 herendubbel en
1 damesdubbel, waarvoor tenminste nodig 2 dames en 2 heren. Geboren in 1993 of eerder.
• Heren Dubbel 35+ Zondag
Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 heren.
Geboren in 1976 of eerder.
• Dames Dubbel 35+ Zondag
Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 dames.
Geboren in 1976 of eerder.
• Gemengd Dubbel 35+ Zondag
Elke wedstrijd bestaat uit 1 herendubbel, 1 damesdubbel en 2 gemengd dubbelspelen,
waarvoor tenminste nodig 2 dames en 2 heren. Geboren in 1976 of eerder.
• NIEUW! Jongens t/m 14 en 17 jaar Zondagochtend
Elke wedstrijd bestaat uit 4 partijen, t.w. 2 enkels en 2 dubbels, waarvoor nodig tenminste 3
jongens. Deelname t/m 14 jaar geboren in 1997 of later, t/m 17 jaar geboren in 1994 of later.
• NIEUW! Meisjes t/m 14 en 17 jaar Zondagochtend
Elke wedstrijd bestaat uit 4 partijen, t.w. 2 enkels en 2 dubbels, waarvoor nodig tenminste 3
meisjes. Deelname t/m 14 jaar geboren in 1997 of later, t/m 17 jaar geboren in 1994 of later.
• NIEUW! Gemengd t/m 14 en 17 jaar Zondagochtend
Elke wedstrijd bestaat uit 5 partijen, t.w. 1 jongensenkel, 1 meisjesenkel, 1 gemengd dubbel,
1 jongensdubbel en 1 meisjesdubbel, waarvoor nodig tenminste 2 meisjes en 2 jongens.
Deelname t/m 14 jaar geboren in 1997 of later, t/m 17 jaar geboren in 1994 of later.
Dispensatie
De VCL heeft de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, “twee keer spelen dispensatie” of
“leeftijdsdispensatie” aan te vragen. Alle voorwaarden, mogelijkheden en aanvraagformulieren zijn
uiterlijk 1 juli terug te vinden op de betreffende districtpagina van de KNLTB website.
Duur van een partij
In deze competitie worden alle partijen gespeeld om twee gewonnen sets (m.u.v. jeugd en de
zaterdagavondcompetitie).
Bij de partijen van de jeugd en zaterdagavond competitie wordt om twee gewonnen sets gespeeld.
Indien een 3e set noodzakelijk is, dan wordt er direct een beslissende tie-break gespeeld. De
beslissende tiebreak gaat tot zeven punten, met een verschil van twee.
De speeldata volgen hierna.
Voor meer informatie: www.knltb.nl >> uw betreffende districtspagina of de VCL kan een e-mail
sturen naar regio.noordwest@knltb.nl
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KNLTB - SPEELDAGEN WINTERCOMPETITIE 2011/2012
Zaterdag
1e speeldag
2e speeldag
3e speeldag
4e speeldag
5e speeldag
6e speeldag
7e speeldag

5 november 2011
19 november 2011
10 december 2011
7 januari 2012
21 januari 2012
4 februari 2012
10 maart 2012

1e inhaaldag
2e inhaaldag
3e inhaaldag
4e inhaaldag
5e inhaaldag
6e inhaaldag
7e inhaaldag

12 november 2011
26 november 2011
17 december 2011
14 januari 2012
28 januari 2012
11 februari 2012
17 maart 2012

Zondag
1e speeldag
2e speeldag
3e speeldag
4e speeldag
5e speeldag
6e speeldag
7e speeldag

6 november 2011
20 november 2011
11 december 2011
8 januari 2012
22 januari 2012
5 februari 2012
11 maart 2012

1e inhaaldag
2e inhaaldag
3e inhaaldag
4e inhaaldag
5e inhaaldag
6e inhaaldag
7e inhaaldag

13 november 2011
27 november 2011
18 december 2011
15 januari 2012
29 januari 2012
12 februari 2012
18 maart 2012
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KNLTB

GEMIDDELDE SPEELSTERKTE COMPETITIETEAMS

Competitiesoort
Heren
Gemengd
Heren
Heren
Dames
Gemengd
Gemengd dubbel 35+
Dames dubbel 35+
Dames
Heren
Gemengd
Gemengd
Gemengd dubbel 35+
Heren dubbel 35+
Gemengd dubbel 30+
Dames dubbel 35+
Dames dubbel 30+
Gemengd dubbel 35+
Heren
Dames
Heren dubbel 30+
Gemengd dubbel 30+
Gemengd dubbel 35+
Heren
Gemengd
Heren dubbel 35+
Dames dubbel 30+
Dames
Dames dubbel 35+
Gemengd
Dames `
Heren
Heren
Dames

Klasse
1e klasse zondag
1e klasse zondag
1e klasse zaterdag
2e klasse zondag
1e klasse zondag
2e klasse zondag
1e klasse zondag
1e klasse zondag
2e klasse zondag
3e klasse zondag
1e klasse zaterdag
3e klasse zondag
2e klasse zondag
1e klasse zondag
1e klasse zaterdag
2e klasse zondag
1e klasse zaterdag
3e klasse zondag
2e klasse zaterdag
3e klasse zondag
1e klasse zaterdag
2e klasse zaterdag
4e klasse zondag
4e klasse zondag
4e klasse zondag
2e klasse zondag
2e klasse zaterdag
1e klasse zaterdag
3e klasse zondag
2e klasse zaterdag
4e klasse zondag
3e klasse zaterdag
1e klasse zondag
2e klasse zaterdag
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Gemiddelde klassesterkte
8,8
9,8
10,6
10,7
10,7
11,4
11,7
12
12,1
12,6
12,6
12,9
13,1
13,1
13,2
13,3
13,4
13,6
14
14,1
14,9
15,1
15,2
15,2
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,4
16,8
8,8
17

Bericht van Meneer de Mol
Bericht van Meneer de Mol............................
Tjonge tjonge, wat was het toch weer een rot-herrie boven
mijn hoofd. Zat er ene Cor H. op een of ander orgel te
rammen en er ook nog bij te zingen. Bleek te zijn, dat de club
een open dag hield om nieuwe leden te werven. Nou van mij
hoeft dat niet hoor, wel zo rustig!
Enfin, gelukkig waren er nog wat hapjes over, zodat Meneer
de Mol ook aan zijn trekken kwam. Oh over dieren
gesproken: u weet, dat Meneer de Mol gek is op
dierenverhalen. Hier komt er nog een: ''ik heb een cavia'' zegt
Susie in de klas. ''Ik heb een poes'' zegt Marietje. Hansje de
J. steekt ook zijn vinger op. ''Ik heb er een van veertig
centimeter''. Streng zegt de juf: ''Blijf jij straks maar na''. Zegt
Hansje:....dat dacht ik wel! Snapt u hem, ikke niet. Welk groot
dier bedoelde hij?
Op het terras komen toch ook vele vreemde zaken aan de orde: hoor ik iemand zeggen:''een oud-lid
slaapt in een doos. Heb jij haar doos gezien?'' Nou, dat had er niet een. Onbegrijpelijk toch. En vorige
week nog zegt er ene Janny: ''Toon, wat heb jij voor een raar rond ding?'' Daar Meneer de Mol bijna
blind is, kon hij het voorwerp niet zien!
De club heeft toch ook wel een paar leuke nieuwe leden erbij gekregen. Ene Janan speelde met ene
Koos samen en had al een prachtige service met zulke hoge ballen, dat ene Jelle moest springen of
missloeg. Nieuweling Tim kon wel een prachtige bal slaan, maar vond, dat hij toch nog les erbij moest
nemen, samen met vriend Leo.
Nou, dan tot slot van dit voorjaarsverhaal: zit er een oud vrouwtje in een verzorgingstehuis. Helpster
zegt: “We gaan nu de armpjes wassen. Nu gaan we de beentjes wassen. Nu gaan we het
brievenbusje wassen.” “ Brievenbusje?” zegt het vrouwtje.”Ach, u weet wel, dat tussen de beentjes
zit.” Zegt het vrouwtje: ''Laat maar zitten. Ik heb al in geen 20 jaar post gehad.”
U ziet maar, TNT wordt weer Post.nl en tja, dan weet je het wel.
Nou dit was het weer voor deze keer.
Doei, doei.
Theodorus Victorianus Dimitrius Zacharias (T.V.D.Z.) de Mol - alias Theo de Mol
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Tennislessen 2011
De inschrijving voor de zomerlessen is weer
mogelijk vanaf 1 februari 2011.
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid
dat tennislessen wil een inschrijfformulier
invult/instuurt.
Ook lesnemers die door willen gaan, dienen
voor iedere volgende periode een
inschrijfformulier in te sturen.
Hierdoor is er een totaal beeld mogelijk van alle
lesnemers bij de administratie en het bestuur.

Hiertoe dient het „Inschrijfformulier tennislessen ZOMER 2011 ingevuld te worden. Dit formulier is te
downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op „Tennislessen‟).
Lesvoorwaarden ZOMER 2011
Het seizoen loopt vanaf 1 april tot en met 30 september 2011.
 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 volgende periodes: 30.04.11 t/m 08.05.11
(voorjaarsvakantie) en 23.07.11 t/m 04.09.11 (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:
e

1 Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl
e
2 Het formulier schriftelijk invullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.
e
3 Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen
De tennisleraren
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TVDZ Activiteitenkalender 2011
Activiteiten kalender 2011
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Juli
3 juli
10 juli

zondag
zondag

Uitwisselingstoernooi De Meer jeugd thuis
Barbecue toernooi volwassenen

10.00 uur JC
13.00 uur AC

September
4 sept.
zondag
11 sept. zondag
17 sept. zaterdag
18 sept. zondag
24 sept. zaterdag
25 sept. zondag
25 sept. zondag
25 sept. zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet Senioren uit
Ouder/kind toernooi
KNLTB najaarscompetitie heren
1e ronde
KNLTB najaarscompetitie jeugd
1e ronde
KNLTB najaarscompetitie heren
2e ronde
KNLTB najaarscompetitie jeugd
2e ronde
Verrassingstoernooi Gourmet/kaarten senioren
Uitwisselingstoernooi De Meer jeugd uit

11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
8.30 uur
10.00 uur
8.30 uur
13.00 uur
10.00 uur

TC
JC
VCL
VCL
VCL
VCL
AC
JC

Oktober
1 okt.
2 okt.
8 okt
9 okt.
9 okt.
15 okt.
16 okt.
22 okt.
23 okt.
29 okt.
30 okt.
30 okt.

KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
Surprise toernooi volwassenen
KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
Halloween toernooi jeugd

10.00 uur
8.30 uur
10.00 uur
8.30 uur
13.00 uur
10.00 uur
8.30 uur
10.00 uur
8.30 uur
10.00 uur
8.30 uur
10.00 uur

VCL
VCL
VCL
VCL
TC
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
JC

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zondag

November
6 nov.
zondag

Oliebollentoernooi volwassenen
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3e
3e
4e
4e

ronde
ronde
ronde
ronde

5e
5e
6e
6e
7e
7e

ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde

Organisatie

13.00 uur AC

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
Programma 2011: Zie: http://www.theaterdeomval.nl
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