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Van de Voorzitter – Hans de Jong
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het Pinksteren terwijl het
buiten zonnig en erg warm is. Ik probeer mijn aandacht er bij te
houden en denk weer terug aan wat er de afgelopen twee maanden
allemaal is gebeurd. En dat is eigenlijk best veel!
Allereerst hebben we ons clubhuis geschilderd met inzet van veel
vrijwilligers binnen en buiten de club in het kader van de actie
NLDOET. Vele vrijwilligers hebben aan deze activiteit nog enkele
dagen spierpijn overgehouden, maar het resultaat mag er zijn!

Op de achtergrond van mijn foto kun je de oude kleur van het
clubhuis nog zien, hieronder de nieuwe frisse kleuren.
Op zondag 1 april was het feest: de Open Tennisdag van
TVDZ!
Op deze druk bezochte dag hadden wij weer een scala van
activiteiten op het programma staan, zoals het toernooi van
zowel de jeugd als volwassenen, de clown Fransie, DJ
Sven, de onthulling van de Winny Gontha Baan, en onze
zanger Cor, zie verder het artikel in deze ACE.
De pers was ook vertegenwoordigd zoals RTV-Diemen en
het Diemernieuws.
Van deze dag is de film van RTV-Diemen nog te zien op
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=J7OTJprnhD4
Ook hebben we al weer een gezellig jeugdtoernooi achter de rug en niet te vergeten het knal-oranje
Koninginnedagtoernooi. De oranjebitter vloeide weer rijkelijk en dat was bij sommige leden ook aan
het spel te merken…
Op 10 juni staat er weer onze uitermate gezellige en sportieve uitwisselingstoernooi met
tennisvereniging Strandvliet op het programma, waarvoor nog ingeschreven kan worden. Wij hopen dit
jaar toch eens echt van de Strandvlieters te winnen, want de laatste keer zaten we erg dicht in de
buurt van de overwinning.
In de maanden juni en juli zijn er ook nog een paar toernooien gepland voor zowel de jeugd als
volwassenen, dus houd de activiteitenkalender goed in de gaten!
Tevens wil ik bekend maken dat TVDZ ook dit jaar weer een Zomeraanbieding heeft voor sporters die
bij andere verenigingen sporten met een zomerstop, zoals voetbal, korfbal, honkbal, handbal etc.
Deze sporters kunnen in de maanden juli en augustus goedkoop met tennis kennismaken door een
zomerkaartje te kopen voor € 30,- bij de bar. Een tennisracket kunnen ze gratis lenen. Dus als je
iemand weet die hier interesse voor heeft, maak hem of haar dan attent op deze mogelijkheid.
De TVDZ leden zelf zijn immers de beste ambassadeurs van onze vereniging, want wie kan er nu
beter vertellen wat voor een leuke vereniging we zijn?
En bedenk: hoe meer leden, des te beter voor de club!
Tot ziens op de baan en alvast een prettige vakantieperiode gewenst!
Hans de Jong - Voorzitter TVDZ
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Van de Redactie

Het lijkt al weer zo lang geleden van die laatste ACE en toch zitten
er maar drie maanden tussen. Wel drie maanden echter, waarin
het nodige is gebeurd binnen TVDZ, en het nodige werk is verzet.
Herinnert iedereen zich nog die ondefinieerbare, naar okergeel
neigende kleur, die het clubhuis bedekte? “Uiteraard”, zullen jullie
zeggen: “Die is duidelijk te zien op de foto hiernaast!!”
Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel: zien jullie ook hoe snel
die kleur grondig kan veranderen, als ze een dag of wat aan een
aantal clubgenoten en zeer gewaardeerde, hard werkende, leuke
jonge meiden wordt blootgesteld? Ik hoop van wel, want ik deed
zelf ook mee. Dus ook ik heb iedereen – de meiden incluis – aan
het werk gezien. Als er straks echter meer foto’s van jonge meiden
te zien zijn, komt dat niet door mijn voorkeur voor jonge meiden,
maar simpelweg omdat ze over de gehele dag gezien, op onze voorzitter na, het langst hebben
doorgewerkt. Tijdens het werk heb ik dat al met bewondering gade geslagen. ‘Zeer goed’ is de
kwalificatie, die in het onderwijs voor deze ijver staat, en die is bij dezen gegeven.
Er gebeurde echter meer dan alleen schilderen. De befaamde ‘Open Dag’ vond plaats met een
indrukwekkende plechtigheid rond de heropening van de eerste baan in de ‘Winny Gontha baan’.
Zowel het verslag van Janny de Boer als de reportage over deze opening in het Diemernieuws vinden
jullie elders in dit nummer. Omdat er weinig ruimte voor foto’s overbleef, hebben we een extra
fotopagina ingeruimd voor deze Open Dag.
Een volgende nieuwigheid is, dat het beslist leuk moet zijn om jezelf kampioen te kunnen noemen van
TVDZ. Maar dat gaat niet vanzelf. Verderop kun je echter lezen hoe dat moet.
Her en der staan er bovendien probeersels van de redactie om jullie uit je tent te lokken. We proberen
het ditmaal met een derde eigen verhaal, oude foto’s, foto’s met een leuk bijschrift en zelfs een
gedicht (speciaal geschreven voor Cees, die zo graag gedichtjes voordraagt, in de hoop dat hij het
nog eens van buiten leert. Van een paar toernooien kunnen helaas alleen foto’s worden getoond.
Niemand kwam op het idee dat een leuk klein stukje over het toernooi vooral reclame is voor het
volgende jaar. We wachten in spanning de eerste toernooiverslagen af voor de volgende ACE.
Ondanks deze aansporingen!! 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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Mededelingen Bestuur
Wilde mix ook op donderdagavond
Het doet ons plezier aan te kondigen dat er vanaf heden ook op de donderdagavond een "Wilde Mix"
zal worden georganiseerd. Dus heb je even geen partner om mee te tennissen en wil je toch lekker in
beweging blijven, kom dan ook op de donderdag lekker Wild mixen. Door de pasjes te schudden wordt
dan een aantal malen per avond bepaald met wie je speelt.
Uiteraard blijft het "Wild Mixen" op onze gezellige dinsdagavond gewoon doorgaan. Dus ook hiervoor is
iedereen van harte uitgenodigd.
Janny de Boer
Clubkampioenschappen
Zoals u elders in dit blad zult kunnen zien hebben de Drie Musketiers, te weten Roderik Meeder, Cor
Paans en Paul Proeski het dappere plan opgevat om dit jaar weer eens een echt Clubkampioenschap
te organiseren. Natuurlijk vinden wij dit initiatief ontzettend leuk en ondersteunen dit van harte. Meer
informatie volgt, maar wij adviseren u om de weekenden van 15 en 29 september en van 20 en 27
oktober vast te reserveren voor deze leuke en spannende activiteit. Want zeg nou zelf: “Wie wil zich
geen clubkampioen van TVDZ noemen.”
Er kan gespeeld worden in verschillende categorieën te weten: dames enkel / heren enkel /dames
dubbel/ herendubbel en mixed dubbel. Zoals jullie kunnen lezen in de uitnodiging is het kampioenschap
ook bedoeld voor de jeugd vanaf ongeveer 14 jaar. Dus kom op jongelui en laat zien dat er onder jullie
ook kampioenen schuil kunnen gaan.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en hiervoor mag je in meer categorieën meedoen. Ook mag je je
inschrijven met een (nog) niet-lid van TVDZ, dus wil je dat je vader/moeder/broertje/zusje/oom/tante/opa/oma/buurman/buurvrouw/vriend, of vriendin met je meekomen tennissen, dan zijn zij van harte
welkom.
Wij, als bestuur vinden dit een geweldig initiatief en wij verwachten dan ook dat iedereen warm loopt
voor dit project, zodat de inschrijvingen blijven binnenstromen op het emailadres: secretaris@tvdz.nl of
via de formulieren in het clubhuis.
Wij geven zelf trouwens het goede voorbeeld en schrijven ons hierbij in. Dus wil je de kans grijpen om
het bestuur van de baan te rammen, dan is dit de gelegenheid om dat te proberen. Met andere
woorden: “Kom maar op !!!!”
Janny de Boer
Lessers/beginners toernooi
Op 16 september a.s. zullen wij in samenwerking met onze trainer Fred Groen een ‘Lessers- en
beginnerstoernooi’ organiseren.
Deze dag is speciaal bedoeld voor iedereen die dit jaar lid is geworden van onze vereniging en zich
eigenlijk nog niet voor een gewoon toernooi durft op te geven. Is je niveau (volgens jouw eigen
bescheiden mening) nog niet op wedstrijdniveau, dan is dit het toernooi om speciaal voor jou te wennen
aan het spelen van (korte) wedstrijden. Je maakt verder kennis met TVDZ als club, maar zeker zo
belangrijk is, dat het ook een uitstekende gelegenheid biedt om andere tennissers te ontmoeten en
daarmee afspraken te maken om verder te spelen buiten de lessen om.
Wij, als bestuur willen van deze dag een leuk feestje maken en zorgen dan ook voor de nodige
versnaperingen om de dag gezellig te laten verlopen. Gooi dus je gêne overboord en kom op 16
september gezellig naar het Lessers- en beginnerstoernooi!!!
Janny de Boer
Secretaris TVDZ
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Van de Ledenadministratie
De ledenadministratie en het bestuur heten alle nieuwe leden van harte welkom. We hopen dat jullie
veel tennisplezier gaan beleven, maar ook dat jullie je bij onze vereniging thuis zullen voelen.
Enkele winterleden hebben hun lidmaatschap omgezet in een gewoon lidmaatschap, hetgeen wij
bijzonder waarderen. En het eerste winter-lid voor de winter 2012-2013 heeft zich al weer aangemeld!
TVDZ kan nog nieuwe leden gebruiken, hiervoor verwijs ik iedereen nog maar eens naar onze actie:
bij het aanbrengen van een nieuw lid ontvangt u 10€ voor een volwassene en 5€ voor een kind.
Jammer genoeg heeft een aantal leden zich afgemeld. Maar dat is begrijpelijk gezien de huidige
financiële onzekerheden.
Zij die les nemen, of na de winter hun lessen voortzetten, zijn met de zomerlessen begonnen en
vooral voor de jeugdleden hopen wij dat zij het erg leuk vinden, want zij zijn bijzonder belangrijk voor
de club.
Pasfoto’s!
De KNLTB accepteert alleen officiële pasfoto’s, helaas. Ze zijn nodig voor de bondskaartjes.
Een verzoek aan alle leden: indien uw e-mailadres is gewijzigd, wilt u dat dan doorgeven!
Alleen zo kunnen wij u blijven informeren over alle ‘ins en outs’ van de vereniging, ook de leuke
activiteiten die worden georganiseerd.
Ik probeer het bestand zo goed mogelijk bij te houden.
Bij voorbaat mijn dank.
Ida Nelemans

De een raakt zijn hoofd kwijt. De ander lacht ermee.
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NL Doet en TVDZ doet mee op 16 en 17 maart
Zoals elk jaar organiseerde het door het Oranjefonds gesponsorde vrijwilligersevenement ’NL Doet’
weer een vrijwilligersdag en wel op 16 en 17 maart jongstleden. Uiteraard probeerden wij eerst
vrijwilligers te werven binnen de Koninklijke familie, want die schildert graag. Maar de koningin en haar
familie hadden het juist in deze dagen helaas te druk om naar Diemen af te reizen.
Gelukkig hebben wij binnen onze vereniging een echte heuse Klussenploeg en
die weet ook van wanten. De subsidie van € 500,00 was snel aangevraagd en
toen konden we beginnen met het door ons ingediende project: het schilderen
van de buitenkant van ons clubhuis. Om even aan te geven hoe groot deze
klus is: een aantal jaren geleden hebben Poolse schilders de buitenkant van
het clubhuis aangepakt en zijn daar weken mee bezig geweest.
Nee, onze club presteerde het om binnen één dag (let wel deze dag begon om
8 uur 's morgens en eindigde voor de die-hards pas om 8 uur 's avonds) de
gehele buitenkant van ons riante onderkomen om te toveren in een modern,
eigentijds fleurend bouwwerk.
Als je de foto’s van het begin vergelijkt met het eindresultaat, is het een ongelooflijke prestatie; want
wat ziet het er prachtig uit! Natuurlijk zou ik nu uit moeten barsten in een lofzang op deze groep
mensen, die dit resultaat in zo korte tijd hebben weten te bereiken, maar eigenlijk schieten woorden
hier tekort. Jongens/meisjes/dames/heren, allen die hebben meegewerkt aan het succes van deze
actie, we zijn ongelooflijk trots op jullie en danken jullie hartelijk voor jullie enorme inzet.
Verder wilde ik toch nog even kwijt, dat ik, ondanks dat we allemaal keihard werkten en de meesten
van ons er na een paar uur toch echt genoeg van hadden, geen onvertogen woord of vloek heb horen
vallen en dat de sfeer lekker ontspannen en gezellig bleef. Ook hierop ben ik apetrots.
Nogmaals, namens het bestuur en alle leden van TVDZ hartstikke bedankt !!!!!!
P.S. Nu de binnenkant nog, ha, ha, ha!
Janny de Boer
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Open Dag KNLTB

1 april 2012

Aangemoedigd door de KNLTB hebben we ook dit jaar een Open dag georganiseerd. Dit met de
bedoeling om ons ledenaantal weer wat op te schroeven, want dat was na een behoorlijk aantal
opzeggingen aan het eind van vorig jaar, weer hard nodig. Maar deze dag zou toch vooral worden
bekroond door de heropening van baan één, die vanaf deze dag
‘Winny Gontha Baan’ zou gaan heten. Dit natuurlijk als eerbetoon
aan één van de oprichtsters van onze vereniging, die jarenlang de
stimulerende motor was en heel veel voor ons cluppie heeft
betekend.
‘s Ochtends waren de leraren Roderik en Fred druk in de weer met
een clinic voor de jeugd, terwijl tegelijkertijd een gezellig
jeugdtoernooi plaats vond. Rond het middaguur werden we verrast
door een guitig en spetterend optreden van onze eigen clown
"Fransie". Om één uur was het dan zover. Onder het toeziend oog
van de camera van RTV Diemen, hield onze voorzitter een mooie
toespraak over de betekenis van Winny Gontha voor TVDZ,
waarna de drie kinderen van Winny het prachtige bord op baan één
onthulden. Dit gebeurde onder het wegpinken van de nodige
tranen, want natuurlijk wordt deze tycoon nog steeds enorm gemist
binnen onze vereniging.
's Middags was het aan de volwassenen om tijdens het gezellige
openingstoernooi te laten zien wat ze zoal presteerden op
tennisgebied en al met al was het niveau van tennis alleszins goed
te noemen. De hele dag werd omlijst met de geweldige muziek uit
de installatie van ons zeer gewaardeerde jeugdlid DJ Sven en later op de middag was er nog een
klaterend optreden van onze TVDZ huiszanger ‘Amsterdamse Cor´.
Deze openingsdag van het nieuwe tennisseizoen wordt door veel mensen ook wel gezien als een
soort clubfeestje voor alle trouwe leden van onze tennisvereniging en ik meen dat we ook in die opzet
zijn geslaagd. Kortom het was een gezellige dag en uiteindelijk zijn er sinds die dag weer zoveel leden
bijgekomen, dat het aantal opzeggingen van vorig jaar hiermee weer is goedgemaakt. Dus ook in
financieel opzicht kan onze gewaardeerde penningsmeester Gerard Roosien tevreden zijn en met
hem wij allemaal.
Rest ons uiteraard om een hele boel mensen te bedanken voor het organiseren van deze dag, want
zo'n dag kan alleen maar tot stand komen dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers. Maar meer in het
bijzonder willen we toch de mensen in het zonnetje zetten, die in de vroege ochtend van 1 april ons
mooie rood/groene park weer onder een dikke laag boomafval vandaan toverden. Ans, Ed, Hans,
Rita, Frans, Gerard en Gerard: JULLIE ZIJN KANJERS.
Janny de Boer
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Vervolg Open Dag 1 April

Koninginnedag toernooi 30 april 2012
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Ingezonden Zomaar een verhaal 3
Ik las in de krant, dat er in het Gemeentearchief in de Spuistraat van Amsterdam een tentoonstelling
gehouden werd met foto's van Amsterdamse joodse kinderen, die in de oorlog omgekomen zijn.
Dan ga je automatisch weer terug naar de tijd waarin mijn vriendje Manuel in 1942 met zijn familie
door de nazi's uit huis werd gehaald en in een vrachtauto gemept. Op dat moment kon ik niet
bevatten, wat er aan de hand was. Pas veel later begreep ik, wat er gebeurd was.
Zij woonden schuin tegenover mij in de 3e Oosterparkstraat op 91 - 1 hoog. Manuel de Bruin is met
zijn moeder en broertje op 17-9-1942 in Auschwitz omgebracht. Manuel is maar 5 jaar geworden.
Ik heb dit verhaal over Amsterdam-Oost indertijd op Internet gezet om hem niet te vergeten.
Loek Biesbrouck

Ingezonden Voor Cees, die graag gedichtjes voordraagt
Tennisgedicht
Ach, wat geeft het toch een stennis
dat geklets over mooi tennis.
Ballen slaan ze met de mond
wel de hele wereld rond.
Was er op zo’n tennisveld
maar een echte ware held,
die werkelijk een bal kon slaan,
zonder daarop prat te gaan.
Die een partij met vreugd kon winnen,
maar zich ook goed kon bezinnen
op het aangebrachte leed
dat hij de tegenstander deed.
Maar we blijven hard als steen.
Winnen kan er echt maar één.
Komt je maatje dus tekort,
dan sla je hem gewoon tot gort.

Godfried van den Wittenboer
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SMASHJE – Geplande Jeugdtoernooien 2012
Voor de jeugdleden die nog niet alles op een rijtje hebben gezet, even een overzicht van de
jeugdtoernooien die gepland staan:
- Op zondag 17 juni is er om 10.00 uur een jeugdtornooi.
- Op zondag 8 juli is er om 10.00 uur een jeugdtornooi.
- Op zondag 16 september is er om 10.00 uur een jeugdtornooi.
- Op zondag 16 september is er om 14.00 uur het ‘Lessers en nieuwe ledentoernooi’
- Op zondag 14 oktober is er om 15.00 uur het Haloweentoernooi. Wie is er het mooist verkleed?
Voor alle toernooien geldt: aanmelden bij je tennisleraar of op jeugdcommissie@tvdz.nl - graag zo
snel mogelijk!
De jeugdcommissie

SMASHJE – Jeugdtoernooi zondag 22 april 2012
Om 10.00 uur ‘s morgens ging het jeugdtoernooi van start onder een onbestemde lucht. De vraag was:
“Houden wij het droog?” Na enige tijd was duidelijk dat dit helaas niet ging lukken.
Er moest enige malen gestopt worden omdat er even een buitje regen naar beneden kwam. Maar
tussen de buien door kon er toch een spannende wedstrijd worden gespeeld, de ballen vlogen
verwoed door de lucht.
Dat waren niet de enige ballen, want op een gegeven moment kwam er zelfs een bui hagel naar
beneden. De kleine ijsballetjes waren gelukkig weer snel gesmolten en kon het toernooi weer
doorgaan.
Het was in elke groep weer een knokpartij om op de eerste plaats te komen. In groep A deed (DJ)
Sven nog een greep naar de eerste plaats, maar moest helaas in Steven toch zijn meerdere erkennen.
Ondanks het afwisselende weer was het een uitermate spannend en gezellig toernooi!
Uitslagen:
Groep A:
e
1 Steven
e
2 Sven

Groep B:
e
1 Denise
e
2 Cindy

Groep C:
e
1 Teenat
e
2 Rosa-Anna

Namens de Jeugdcommissie,
Hans de Jong
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SMASHJE – Vrienden en vriendinnetjestoernooi 18 maart 2012
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SMASJE – KNLTB Jeugdcompetitie
KNLTB Jeugdcompetitie :
Op 13 maart jl. is, tijdens de informatie bijeenkomst voor VCL’s in het district IJmond, meegedeeld dat
er - met ingang van 2013 - géén jeugdcompetitie meer wordt aangeboden op zaterdag.
De Commissie Wedstrijdtennis van het district IJmond heeft dit besluit helaas noodgedwongen
moeten nemen. Het aantal inschrijvingen loopt de laatste jaren dermate terug, waardoor het niet meer
mogelijk is een goede competitie aan te bieden.
Ter informatie: totaal slechts 44 inschrijvingen in 2012 - verdeeld over 6 onderdelen (jongens, meisjes
en gemengd zaterdag t/m 14 jaar en t/m 17 jaar).
De jeugdcompetitie wordt op speelsterkte ingedeeld. Echter met een dergelijk klein aantal
inschrijvingen kunnen we niet meer aan deze regel voldoen. Daarbij ontstaan er poules van 3 of 5
teams, wat ook niet bevorderlijk is voor een aantrekkelijke competitie.
Tijdens de evaluatiebijeenkomsten van de afgelopen jaren hebben we de terugloop van de zaterdag
jeugdcompetitie regelmatig ter sprake gebracht. Ook hebben we dit punt uitgebreid aan de orde
gebracht in onze evaluatie enquête competitie 2011.
Steeds kwam naar voren dat vooral bijbaantjes en andere sporten de oorzaak zijn van de verminderde
belangstelling voor de zaterdag jeugdcompetitie.
Voor de leeftijdsgroepen t/m 14 en t/m 17 jaar kunt u vanaf 2013 inschrijven voor de volgende
competities:
VRIJDAG – jongens/meisjes/gemengd t/m 14 en t/m 17 jaar (district IJmond - start tussen 16.00 en
17.00 uur);
ZONDAG – jongens/meisjes/gemengd t/m 14 jaar (regio Noordwest);
ZONDAG – jongens/meisjes/gemengd t/m 17 jaar (landelijke competitie).
Alle jeugdcompetities worden op speelsterkte ingedeeld.
De jeugd districtscompetitie IJmond op vrijdag is een goed lopende competitie. In 2012 zijn ca. 170
teams actief - verdeeld over 6 onderdelen.
De jeugdcompetitie (regio Noordwest) t/m 14 jaar op zondag is vorig jaar gestart met 62 teams, in
2012 zijn er 94 teams ingeschreven.
We brengen nog onder uw aandacht dat de leeftijdsgrens van de seniorencompetitie zaterdag
heren/dames/gemengd, dit jaar gewijzigd is van 18+ naar 17+. Dit betekent dat uw jeugdleden van 16
jaar, die uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar 17 jaar worden, mogen
deelnemen aan de seniorencompetitie 17+.
De Commissie Wedstrijdtennis is zich bewust van het feit, dat dit besluit voor een aantal verenigingen
geen prettige ontwikkeling is. We hopen echter dat de vrijdag en zondag competities, alsmede de
wijziging van de leeftijdsgrens van de senioren naar 17+, goede alternatieven zijn. We wensen u een
sportieve en succesvolle competitie 2012!
Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Wedstrijdtennis – district IJmond
Els Janssen – Competitieleider district IJmond
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TVDZ in het nieuws
Diemernieuws 8 maart 2012

Diemernieuws 15 maart 2012

Diemernieuws 22 maart 2012
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TVDZ in het nieuws (vervolg)
Diemernieuws 5 april 2012

NSW
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Huwelijk Ruben Smit
Uit doorgaans betrouwbare bron hebben wij vernomen dat Ruben Smit, onze Verenigings Competitie
Leider, onlangs in Nepal in het huwelijk is getreden met een Nepalese dame. Verdere informatie of
foto’s zijn helaas niet beschikbaar.
Bekijks
Onlangs kwam de een kleinkind van Winny Gontha (dochter van Stanley Gontha) onze
tennisvereniging bezoeken om het door Gerard Roosien gemaakte bord van de Winny Gontha Baan
te bekijken. Zij was diep onder de indruk van het resultaat.
Loek Biesbroeck 75 jaar
Recentelijk is Loek Biesbrouck 75 jaar geworden. Op dit feest heeft hij een wel heel erg visionair en
toekomstgericht cadeau gekregen. Te weten: . . . . . een rollator! Tegen de tijd dat hij ‘m echt nodig
heeft, overweegt hij binnen de club een rollatortennisgroep op te gaan zetten!
Een tukkie op de Winny Gontha Baan
Onze vicevoorzitter Koos van Raalte werd onlangs betrapt op het doen van
een tukkie op de Winny Gontha Baan. Deze mooie detailopname van Ans van
Klaveren levert het bewijs.
(N.B. De echte reden voor deze opmerkelijke pose was, dat hij, in een
geweldige spurt om de bal terug te slaan, nogal ongelukkig terecht kwam en
zijn schouder daarbij uit de kom bleek geschoten. In afwachting van de
ambulance hebben zorgzame clubleden hem even vertroeteld met een
kussentje en een dekentje. Na enkele weken uit de running te zijn geweest,
staat hij inmiddels weer op de baan. Niet om te vegen, al is hij daar nooit te
beroerd voor, maar om te tennissen).
Oma
Onze secretaris Janny de Boer is oma geworden. Haar dochter Peggy is 3 weken te vroeg bevallen
van een prachtige dochter van 6250 gram, die de namen krijgt: Jessy-Joy Stephany.
Met ouders en kind gaat het goed.
Blessure
Piet Pangaard heeft een langdurige beenblessure en kan daardoor al geruime tijd niet meer
tennissen. We wensen hem van harte beterschap en hopen hem spoedig weer op de tennisbaan
terug te zien.
Weer opa.
Godfried van den Wittenboer is opa geworden van een kleinzoon. Oppassen dus!!
Afhangen? Wat is dat?
Het lijkt er op dat veel leden niet weten dat je, als je wilt spelen, ook je lidmaatschapskaart in het
afhangbord moet hangen op de baan waar je gaat spelen. Dit geldt ook voor de leden die tennislessen
volgen op baan 6. Dus hang voordat je gaat lessen, je lidmaatschapskaart op op het afhangbord! (zie
ook het parkreglement op onze website)
Zomeraanbieding:
Ook dit jaar doen hebben wij een aanbieding voor de andere sporters in Diemen die een sport
beoefenen en een zomerstop kennen, zoals handbal, korfbal, voetbal etc.. In de maanden juli en
augustus kunnen zij een zomeraanbiedingkaart kopen aan de bar van ons clubhuis, waarmee je mag
tennissen voor slechts € 30,- in die maanden. Een tennisracket kan evt. worden geleend.
Slijtage banen 1 t/m 3
Door intensiever gebruik zijn de eerste drie banen aan 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.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, of gedacht?
Laat het ons maar weten: aceredactie@tvdz.nl
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KNLTB Najaarscompetitie 2012
Het is alweer het zevende jaar dat de regio Najaarscompetitie wordt georganiseerd. Deze regionale
competitie voor de districten Noord-Holland Noord, IJmond en Leiden is voor zowel senioren als
jeugdspelers. Afgelopen jaar is de belangstelling weer behoorlijk toegenomen. Voor 2011 werden er
1409 teams ingeschreven. Een toename van 189 teams t.o.v. 2010.
Inschrijving
De VCL kan van 1 juni t/m 1 juli ploegen inschrijven. Wilt u meedoen, neem dan contact op met uw
VCL. Alle informatie die nodig is om ploegen namens de vereniging in te schrijven, is te vinden op de
website van de KNLTB op de volgende pagina: http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=451
Stel uw vraag aan...
Aanvoerders, individuele spelers, ouders en trainers kunnen vragen over de competitie stellen aan de
verenigingscompetitieleider (VCL). Deze persoon is binnen de vereniging eerste aanspreekpunt voor
vragen over competitie.
Data:

Ruben Smit
Verenigings Competitie Leider (VCL)

KNLTB – Nieuw competitiereglement in 2012
Met ingang van 2012 is er een volledig nieuw Competitiereglement van kracht. Dit reglement is
grotendeels gebaseerd op het al bestaande reglement, maar is vereenvoudigd. Bovendien zijn door
samenvoeging alle gelijkluidende bepalingen uit de Districtscompetitiereglementen in dit ene CR
terecht gekomen. De afwijkende bepalingen voor zowel landelijke competitie als voor regio-/
districtscompetities worden in een wedstrijdbulletin gepubliceerd.
De belangrijkste wijzigingen (http://knltb.m16.mailplus.nl/nct31501866/FvMBIveFTsyiUPe) zijn in het
CR 2012 nog gemarkeerd door een streep in de kantlijn bij het betreffende artikel. Alle
competitieleiders ontvangen voor aanvang van het seizoen een exemplaar van dit nieuwe CR.
De digitale versie is nu al te raadplegen op de website van de KNLTB.
Mocht u nog vragen hebben over het competitiereglement 2012 dan kunt u deze sturen naar
landelijkecompetie@knltb.nl
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KNLTB - INFORMATIE PROMOTIE / DEGRADATIE EN
EINDSTANDEN VOORJAARSCOMPETITIE NOORWEST
Promotie/degradatie
In alle senioren competitieklassen, behalve de hoogste, geldt dat de ploeg die op de eerste plaats is
geëindigd automatisch promoveert. In alle competitieklassen, behalve de laagste, geldt dat de
ploegen degraderen, die op de laatste twee plaatsen zijn geëindigd. In afdelingen met minder dan
acht ploegen degradeert alleen de nummer laatst in de eindstand.
Er geldt een afwijkende promotie-/ degradatieregeling voor de recreatie competitie (HAR/DAR/DOR) in
district Leiden: In alle competitieklassen, behalve de hoogste, geldt dat de ploeg die op de eerste
plaats is geëindigd automatisch promoveert. In alle competitieklassen, behalve de laagste, geldt dat
de ploeg degradeert, die op de laatste plaats is geëindigd.
In de jeugdcompetities is geen sprake van een promotie-/ degradatieregeling. De inschrijving voor
deze competities is immers vrij, op basis van het puntengemiddelde van de betreffende ploegen.

Eerste en laatste plaats
1. De eerste plaats in een afdeling wordt ingenomen door de ploeg, die na beëindiging van de
competitie het grootste aantal winstpunten heeft behaald. De laatste plaats in een afdeling wordt
ingenomen door de ploeg, die het kleinste aantal winstpunten heeft behaald.
2. In afwijking van punt 1 neemt de ploeg, die alle competitiewedstrijden heeft gewonnen (dus bij een
gelijkspel vervalt deze regel), ongeacht het behaalde aantal winstpunten, de eerste plaats in en neemt
de ploeg, die alle competitiewedstrijden heeft verloren, ongeacht het behaalde aantal winstpunten, de
laatste plaats in haar afdeling in.
Gelijke eindstanden
1. Wanneer in een afdeling twee ploegen met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd wordt hun
onderlinge volgorde achtereenvolgens als volgt bepaald:
a. het resultaat in de onderling gespeelde wedstrijd;
b. het saldo van het aantal gewonnen sets in die onderlinge wedstrijd;
c. het saldo van het aantal gewonnen spellen in die onderlinge wedstrijd.
Wanneer ook hierdoor geen beslissing kan worden verkregen en hun volgorde zou van belang zijn
voor de vaststelling van promotie, degradatie of plaatsing voor deelname aan een kampioenschap
(land/regio/district), dan zullen de betrokken ploegen een beslissingswedstrijd spelen op een door de
CL vast te stellen datum en (eventueel door loting) aan te wijzen terrein, tenzij de betrokken
verenigingen in onderling overleg een terrein kiezen.
Kan ook door deze beslissingswedstrijd hun volgorde niet worden vastgesteld, dan beslist het lot.
2. a. Wanneer in een afdeling drie of meer ploegen met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd
wordt hun onderlinge volgorde achtereenvolgens bepaald door:
-vergelijking van het totaal aantal winstpunten die deze ploegen in de onderling gespeelde
wedstrijden hebben behaald;
-vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren sets;
-vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren spellen.
2. b. Indien hun volgorde door de onder a. genoemde bepalingsmethode slechts ten dele kan worden
vastgesteld, dan dient t.a.v. die ploegen waarvan de volgorde nader moet worden bepaald, de onder
lid 1 beschreven methode respectievelijk de onder lid 2 sub a. beschreven methode te worden
toegepast.
3. Als één van de in lid 1 of 2 bedoelde ploegen een wedstrijd heeft gespeeld waarbij een partij is
opgegeven of opgeëist, dan geldt voor deze partij de uitslag: 6-0/6-0.
BELANGRIJK! Het kan in enkele gevallen voorkomen dat de eindstand na de laatst gespeelde
wedstrijd in de afdeling nog niet correct is (bijvoorbeeld bij een gelijk aantal punten van twee ploegen
of een ploeg die alles heeft gewonnen staat op de 2e plaats). Nadat alle competitiewedstrijden in de
gehele Voorjaarscompetitie Noordwest gespeeld zijn zullen wij dit handmatig aanpassen.
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Korting

Kent u deze banen nog terug?

Snapt hij het , of snapt hij het niet?
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Bericht van Meneer de Mol . . . . . . . .

juni 2012

Tjonge jonge, wat een rot-bende was het weer. Denkt
Meneer de Mol een rustig weekend te hebben, wordt hij
opgeschrikt door een hoop herrie boven zijn hoofd. Gaat
hij kijken en ziet hij op die 29e april een horde gekken in
het oranje gestoken. Gelukkig bleef er nog een stukje soes
voor Meneer de Mol over. Maar er waren toch veel
klanten, die nogal wat oranje-bittertjes achter de kiezen
stopten en tja, dan wordt de spelkennis ook wat minder!

Even daarvoor zag hij ene Janny achter het raam in de
kantine zitten. Een speler tikt op het raam en vraagt: “Wat
kost dit?” Zegt zij: “50 Euro.” “Nou,” zegt die speler, “dan
ga ik toch ergens anders kijken naar dubbel glas.” Snapt u
er iets van - ik in ieder geval niet. Later hoorde ik, dat men
- om meer financiën voor de club te krijgen - in het weekend een paarden- of parenclub wilde maken.
Dat zou geld opleveren. Volgens een speelster moeten er dan jonge taaien komen, terwijl gezegd
werd, dat ze zelf een ouwe taaie was. Het duizelt Meneer de Mol - eerst die taaien van ene Gerard en
nu weer in de paardenclub.
Dan zag hij Koos de Walrus: die was op 11 maart toch zowaar het clubhuis aan het verven. Dat
stemde Meneer de Mol weer tevree. Vlak hierna maakte die Koos een stuiter op de baan en zijn arm
was uit de kom. Liep nog vele weken in een mitella. Toch heeft hij veel clubliefde, want hij zit vaak op
het terras te pimpelen! Blij, dat hij rechts is, om het glas te heffen.
Een tijdje geleden zat hij nog naast ene Gerard, de centen-oppasser en als je dan die 2 bolletjes ziet!
Vandaar de opmerking: hier zitten de bold en de bie-oetivoel. Wie van de twee de laatste was, weet
Meneer de Mol niet.
Er waren ook een paar nieuwe leden, te weten: ene Leo en Chantal. Leo kon al een aardig balletje
slaan, terwijl Chantal alvast de puntentelling aan het oefenen was. Ze gaat les nemen, dus dat belooft
wat voor de toekomst.
Dan een ander aardig vrouwtje, die volgens Meneer de Mol iets van Tuktuk, of Kundus heet. Die kan
al aardig meppen, maar moet nog op het servies oefenen; dat is als je van kiet de bal in het veld moet
slaan.
Overigens werd bij de Wilde Miks de verzuchting geslaakt, dat er weer met harige ballen werd
gespeeld. En weet je wat?? Meneer de Mol heeft nog nooit ballen met een pruik gezien.
Meneer de Mol sluit ook deze keer maar weer af met een dierenverhaal. Toon de brandweerman staat
buiten bij de kazerne te sleutelen aan de motor van een pomp. Opeens hoort hij achter zich een lief
stemmetje, dat zegt:"Dag meneer de brandweerman". Hij draait zich om en ziet een klein meisje van
een jaar of zes, dat in een bolderwagen zit die is omgebouwd tot brandweerwagen, compleet met
ladder en slangen. De wagen wordt getrokken door een hond en een kat. Hij loopt rond de kar en ziet,
dat de hond met een riem aan zijn halsband voor de kar is gespannen. De kat, het blijkt een kater, zit
vast aan de kar via een touwtje om zijn testikels. Een beetje verbaasd zegt Toon tegen het lieve
meisje: "Ik wil me er niet mee bemoeien, maar die kater trekt de kar beter als je hem ook aan een
halsband vastmaakt".
Dat weet ik, zegt het meisje, maar dan heb ik geen sirene!
Nou dat was het weer voor het eerste halfjaar van 2012 en we zeggen maar
weer: voor nu een fijne vakantie en tot het najaar.
Doei............
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol alias Meneer de Mol.
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Tennislessen herfst / winter 2012 / 2013
De inschrijving voor de winterlessen is weer mogelijk vanaf 1 september 2012.
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat
tennislessen wil een inschrijfformulier invult en instuurt.
Ook lesnemers die door willen gaan, dienen voor iedere
volgende periode een inschrijfformulier in te sturen.
Daardoor krijgt de ledenadministratie en het bestuur een
totaal beeld van alle lesnemers.
Hiertoe dient het „Inschrijfformulier tennislessen 2012”
ingevuld te worden. Dit formulier is te downloaden via de
website www.tvdz.nl (doorklikken op „Tennislessen‟).
Lesvoorwaarden:
 Het seizoen loopt van 1 oktober 2012 tot 1 april 2013
 Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist
e
 Voor de 1 les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd
 Er worden geen lessen gegeven in de schoolvakanties.
 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

32

Activiteitenkalender
ACTIVITEITEN KALENDER 2012
Datum

Dag

Evenement

JUNI
10-jun
17-jun

zondag
zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet
Jeugdtoernooi

JULI
8-jul
15-jul

zondag
zondag

Jeugdtoernooi
Zomertoernooi Volwassenen

TVDZ

Tijd

Organ.

11.00
10.00

TC/AC
JC

10.00
13.00

JC
TC

SEPTEMBER
2 sept.
zondag
15 sept.. zaterdag
16 sept. zondag
16 sept. zondag
22 sept. zaterdag
23 sept. zondag
29 sept. zaterdag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet
KNLTB Najaarscompetitie Heren
Jeugdtoernooi
Lessers & nieuwe ledentoernooi
KNLTB Najaarscompetitie Heren
Barbecue Toernooi
KNLTB Najaarscompetitie Heren

Strandvliet 13.00
1e ronde
10.00
10.00
14.00
2e ronde
10.00
13.00
3e ronde
10.00

TC
VCL
JC
BEST.
VCL
AC
VCL

OKTOBER
6 okt.
zaterdag
13 okt.
zaterdag
14 okt.
zondag
20 okt.
zaterdag
27 okt.
zaterdag

KNLTB Najaarscompetitie
KNLTB Najaarscompetitie
Haloween toernooi jeugd
KNLTB Najaarscompetitie
KNLTB Najaarscompetitie

Heren
Heren

4e ronde
5e ronde

Heren
Heren

6e ronde
7e ronde

10.00
10.00
15.00
10.00
10.00

VCL
VCL
JC
VCL
VCL

NOVEMBER
11 nov. zondag

Oliebollentoernooi

13.00

AC
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Theater de Omval
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./ fax.: (020) 600 18 97
FILM: ELKE DONDERDAGAVOND OM 20.00 UUR.
Elke maand geven wij een filmkrant uit met informatie over
de geprogrammeerde films. U vindt deze bij De Omval en
bij de bibliotheek.
Tevens staat de programmering in de Filmkrant, de
Uitkrant, Het Parool en de Diemer Courant. (On-line
reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl
Programma 2011: Zie: http://www.theaterdeomval.nl
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