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TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID
Sportpark “De Diemen”, Postbus 110, 1110AC Diemen
Telefoon: 020-6001857 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl – website: www.tvdz.nl
1

2

Van de Voorzitter – Hans de Jong
Het is inmiddels toch een beetje zomer geworden, we hebben tenminste
een aantal zonnige dagen achter de rug. Dat was ook wel nodig na zo’n
koud voorjaar. Het koudste voorjaar sinds tijden aldus het KNMI.
De opkomst op de “Open Dag” van de KNLTB was mede hierdoor niet zo’n
succes als wat we gehoopt hadden. De combinatie van slecht weer tezamen
met de feestdag Pasen bleek niet zo’n goed uit te pakken, ondanks de
inspanningen die vooral Janny de Boer in de organisatie had gestoken.
Maar de sfeer was er gelukkig niet minder om.
Ook zullen de leden gemerkt hebben dat TVDZ nu op Facebook is te vinden
met een interessante pagina. Daarop zullen de foto’s van de toernooien
worden gepubliceerd, zodat je ze eventueel kunt downloaden voor eigen
gebruik. De link is: http://www.facebook.com/DiemenTVDZ
Intussen hebben we het Oranjetoernooi, het uitwisselingstoernooi met Strandvliet en twee
jeugdtoernooien achter de rug. Hierop wordt in deze ACE weer even met plezier teruggekeken.
Als bestuur zijn we ons aan het voorbereiden op SEPA (Single Euro Payment Area), oftewel de
invoering van de IBAN, het Europese bankrekeningnummer. Het ledenadministratiepakket - luisterend
naar de naam “PC-leden” - waarvan TVDZ gebruik maakt diende aangepast te worden en te worden
getest.
Als voorzitter en ICT-er ben ik ca. 2 maanden bezig geweest om deze programmatuur te testen. Zojuist
is de programmatuur goedgekeurd en wordt de nieuwe versie binnenkort geïnstalleerd bij onze
ledenadministrateur. Wat zich gaat wijzigen bij de incasso van de contributie voor het lidmaatschap van
TVDZ, staat in een ander artikel beschreven.
TV-IJburg
Ook op het gebied van ledenwerving is het bestuur
actief bezig.
Door TV-IJburg is een filmpje opgenomen tijdens
het uitwisselingstoernooi met Strandvliet om nieuwe
leden te werven uit IJburg.
Dit filmpje zal worden uitgezonden op TV-IJburg en
zal ook op internet te vinden zijn.
Volg onze TVDZ website voor de meest recente
informatie.

Zomerkaartjes aanbieding
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 2013 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 in 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!
En schrijft u zich op tijd in voor het BBQ-toernooi van 25 augustus?
Hans de Jong - Voorzitter
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Rabobank rek.nr. 39.36.37.964 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl
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:
- Milene Smits
- Marijke Biesbrouck
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Donna Reestman
- vacature
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6923087
- Herman Smits – Tel (020) 6974424
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
Verenigingscompetitieleider (VCL):
- Ruben Smit - Tel: (06) 49652626
- vacature
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
Kas-commissie:
- Joost Durville
- Wim van den Haak
- Loek Biesbrouck (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: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman,
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt.
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek,
Dolly Andries, Hans de Jong, Gerard Terwey.
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Van de Redactie
Sommige dingen worden bij de redactie zelden gewijzigd. Maar
deze keer is het dan zover. De tekst, die al jaren onderaan deze
pagina prijkte, is ingekort. Jarenlang hebben we bij u gebedeld om
een extra fotograaf, maar nu is dat niet meer nodig. Niet dat u onze
bede hebt verhoord. Niets is minder waar. Evert Strubbe heeft zich
zelf spontaan aangemeld, gewoon omdat hij het leuk vond om iets
met foto’s te doen en is met open armen ontvangen. Vanaf nu zult u
dus regelmatig foto’s van hem tegenkomen in de ACE. Ook de
andere fotografen blijven hun beste beentje voorzetten, maar Evert
zal alles weer op zijn manier zien. Als je goed oplet, kun je de
persoonlijke stijl van de fotografen ontdekken, maar het wordt je als
lezer wel erg moeilijk gemaakt. Er zit namelijk een eigenwijze
hoofdredacteur tussen, die alleen foto’s publiceert, die hijzelf mooi
vindt, of vindt passen bij een artikel. Je ziet alles dus door zijn
gekleurde bril, al lijkt het net alsof die bril geen kleur heeft.
Weet u echter, wat wij in de vereniging nog leuker zouden vinden? Dat u een voorbeeld zou nemen aan
Evert - gewoon omdat u het ook leuk vindt om de handen uit de mouwen te steken, te organiseren, of te
besturen. De vacante functies worden al jarenlang aangeprezen en u maakt mij niet wijs dat er onder
zoveel leden helemaal geen mensen rondlopen, die organiseren en besturen eigenlijk best leuk vinden.
Gelukkig - of eigenlijk kan ik beter ‘helaas’ zeggen – gaat dit nummer niet verder in op de vacaturevervulling binnen verenigingen. We krijgen een medley voorgeschoteld van onderwerpen die TVDZ
direct aangaan. We beleven het Oranjetoernooi, het Vriendjes- en Vriendinnetjestoernooi, het ‘Thuis
tegen Strandvliet’-toernooi en vele andere. Maar let u speciaal op de kalenderwijzing betreffende het
‘Ouder-kindtoernooi’, die hebben we zelfs herhaald op in het oog springende plaatsen. Mijnheer de Mol
doet weer zijn gebruikelijke zegje en op ‘Smashje’ is alles te vinden voor de jeugd.
Jammer bij Smashje is alleen dat het ‘Vriendjes- en Vriendinnetjestoernooi’ geen vergezellende tekst
heeft. Het moet toch een kleine moeite zijn om uw kleine rakker of rakkeres een stukje van 5 regels te
laten schrijven voor ons blad over een dag waar ze vol van zit? Het is erg leerzaam! Vroeger moesten
we als kind bij de ‘Welpen’ (voorafgaand aan de Verkenners) ook om de 7 beurten een verslag schrijven
over een avondbijeenkomst. Leuk vonden we dat niet altijd, maar het hoorde erbij en je was er wat trots
op, dat jouw stukje ook in dat ‘boek’ terecht was gekomen; bewaard voor de eeuwigheid. En u ziet welk
resultaat dit heeft gehad. Ik kan naast boeken en wetenschappelijke artikelen nog steeds van dit soort
stukjes fabriceren. Alleen voel ik me uit pedagogische gronden niet geroepen om deze stukjes voor u en
uw kind te schrijven.
Spoor uw kind aan om dat zelf te doen. Ik help daarbij om er iets moois van te maken. Gratis
schrijfadvies zogezegd, maar er moet wel eerst een stukje van minstens vijf zinnen liggen over iets dat
met TVDZ te maken heeft en in principe geschikt is voor de ACE. Of het stukje werkelijk geplaatst wordt,
geschiedt uiteindelijk in overleg met de ouders.
Ik ben benieuwd!

Godfried van den Wittenboer

PS.
Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld!
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Mededeling Bestuur
Lidmaatschapbeëindiging
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de Ledenadministratie,
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl
In verband met de peildatum van de KNLTB en de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste
opzegdatum:
- 1 december voor jaarleden
- 15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe
contributiejaar
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar en is daarvoor contributie verschuldigd.

Mededeling: Ouder-Kind toernooi verplaatst naar 30 juni 2013
Beste ouders en jeugd leden,
Omdat diverse ouders en jeugdleden op zondag 7 juli al met vakantie gaan of zijn, heeft de
jeugdcommissie besloten dit altijd leuke Ouder-Kind toernooi een week eerder plaats te laten vinden en
wel op ZONDAG-MIDDAG 30 juni 2013 om 13:00 uur. (graag om 12.45 uur aanwezig).
Je kunt je voor dit toernooi aanmelden bij Fred Groen via telefoonnummer 06-55824186 , op de
tennisles of per e-mail naar; fred-groen@live.nl
Wij hopen weer veel aanmeldingen voor dit Ouder-Kind toernooi te mogen ontvangen.
Vriendelijke groet, namens de Jeugdcommissie, Fred Groen.

Mededeling
Op vrijdag 20 september van 16:00-21:00 uur zijn de banen 1 t/m 5 gereserveerd voor een
tennistoernooi van Generali.
De leden van TVDZ kunnen dan alleen gebruik maken van baan 6.
Het bestuur

Van de Ledenadministratie
De ledenadministratie en het bestuur heten alle nieuwe leden van harte welkom. We hopen dat jullie bij
ons veel tennisplezier gaan beleven en dat jullie je bij onze vereniging thuis zullen gaan voelen.
Let bij het aanmelden op het volgende:
De KNLTB accepteert alleen officiële pasfoto’s, helaas. Ze zijn nodig voor de bondskaartjes.
Geef wijzigingen van uw emailadres tijdig door aan de ledenadministratie. Alleen zo blijft het
ledengestand up to date.
Bij voorbaat mijn dank.
Ida Nelemans
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Van het Bestuur - SEPA - IBAN en incassodata contributie
De komende periode gaan consumenten, bedrijven en verenigingen gebruik maken van het IBAN
(International Bank Account Number). Het is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit
uw huidige nummer. Ook worden overschrijvingen en incasso’s aangepast aan nieuwe
betaalstandaarden.
Het enige wat voor u écht belangrijk is, is dat u weet waar u uw IBAN kunt vinden. Steeds meer
bedrijven, organisaties en overheden gaan de komende periode met IBAN werken en kunnen u om uw
IBAN vragen. Let wel, IBAN is niet nieuw. U vindt dit nummer al op uw bankafschrift of de site van uw
bank. IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens. Het is uw huidige rekeningnummer vooraf gegaan door
de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. Alleen het
controlegetal is echt nieuw.
Ook TVDZ is bezig met de voorbereiding van de ledenadministratie naar SEPA (Single Euro Payment
Area). Een aantal zaken rond de incasso van de jaarlijkse contributie gaat veranderen.
Voor onze leden zal er niet veel meer van te merken zijn dan dat hun bankrekeningnummer er wat
anders uit gaat zien.
Ook zullen oplettende leden gezien hebben dat ons inschrijfformulier een nieuwe SEPA doorlopende
incassomachtiging heeft gekregen, met een incassant-ID van TVDZ, t.w.: NL86ZZZ405345230000.
Dit nummer ziet u samen met het machtigingskenmerk “Contributie lidnummer” straks ook op uw
bankafschrift verschijnen. De incassomachtiging die u in het verleden aan TVDZ heeft gegeven blijft
gewoon geldig. Met de komst van SEPA gaat ook de acceptgiro op termijn verdwijnen.
Wat voor onze leden ook interessant is te weten, is dat er met de komst van SEPA voorafgaand aan de
incasso van TVDZ een aankondiging (een zogenaamde pré-notificatie) moet zijn gedaan naar de leden
wanneer er geïncasseerd gaat worden.
Wij laten de leden nu al weten op welke data dit gaat gebeuren:
Incassodata - Contributie TVDZ
- Winterleden worden geïncasseerd op 28 oktober 2013.
- Jaarleden worden geïncasseerd op 28 januari 2014.
- Nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden, worden binnen één maand na inschrijving
geïncasseerd.
Houd rekening met voldoende saldo op uw rekening op deze data!
Wilt u meer weten over IBAN? Ga dan naar: http://www.overopiban.nl/ voor meer informatie.
Het Bestuur
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Oranjetoernooi
Dit jaar kreeg dit toernooi natuurlijk nog een extra lading, omdat Nederland vol was
van de troonswisseling en het Nederlandse volk erg Oranjegezind bleek.
Dat was duidelijk te merken op 28 april, toen velen in het oranje uitgedost
verschenen op ons, in een prachtig Oranjezonnetje badende tennispark. Er waren
een fiks aantal deelnemers en de fantasie, gevoegd bij het
organisatietalent van onze toernooi commissie, deden de
rest. Want zeg nou zelf: “Wie komt er op het idee om alle deelnemers een
(oranje) worteltje aan te bieden, zodat er minder ‘uit/nee in’ discussies zullen
ontstaan, omdat bij iedereen bekend is dat worteltjes goed zijn voor de ogen.”
Ook bij de uiteindelijke prijsuitreiking bleek weer de humor van de commissie:
de winnaar werd getrakteerd op ‘Appeltjes van Oranje’. De strakke organisatie
van de commissie zorgde verder voor een goede sfeer en natuurlijk viel er veel
hoogstaand tennisspel te genieten, waarbij de humor er soms vanaf droop.
Naast uiteraard een groot compliment voor onze commissie, wil ik toch ook
even de leden bedanken, die spontaan de hark en schep ter hand namen om
ervoor te zorgen dat ons park er spik en span bij lag.
Ook willen we Gerard T. nog even onze dank betuigen voor zijn traktatie op
tompoezen en Oranjebitter.
Kortom een heerlijke dag en zeer voor herhaling vatbaar.
Janny de Boer
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Uitwisselingstoernooi Strandvliet
Hoogtepunt van ons sportieve tennisseizoen is natuurlijk het toernooi tegen onze vrienden van
Strandvliet. Hoewel ‘vrienden’ op de dag zelf misschien een groot woord is, in ieder geval op de baan.
Want het gaat natuurlijk om de beker en ik meen bij alle deelnemers toch een zeker
fanatisme ontdekt te hebben, dat zij bij normale wedstrijden niet aan de dag leggen.
Uiteraard waren de kaarten voor de tribune al maanden uitverkocht en waren onze
helden in trainingskamp geweest om het in topvorm op te kunnen nemen tegen de
kanjers van Strandvliet.
Wij konden bij TVDZ ons geluk al niet op, toen we hoorden dat Ed van Lingen op
vakantie was, want dit verzwakte uiteraard de kansen van onze tegenpartij.
De toernooicommissie had besloten om vaste koppels te vormen en vol goede moed begonnen deze
koppels dan ook aan deze thriller. Helaas, moesten wij aan het einde van de dag jammer genoeg
constateren, dat het niet aan onze tenniskwaliteiten lag, want tot de laatste ronde ging het vrij gelijk op.
De Strandvlieters wonnen het echter van ons op conditie. De laatste ronde betekende voor de
puntentelling de doodslag en een (veel te) trotse Johnny kon wederom (volgens telling voor de 5e keer,
wij wonnen 1 keer) de prachtige wisselbeker in ontvangst nemen.
Conclusie: als in september de return op het programma staat, moeten wij beter getraind ten strijde
trekken. Dit betekent echter wel dat alle spelers niet in augustus op vakantie kunnen. Ze moeten dan
immers op trainingskamp.
Onze dank gaat natuurlijk uit naar de toernooicommissie, die zich weer enorm inzette, maar bovenal
naar Ans die ook nog actief was voor de activiteitencommissie en die voor de heerlijkste gerechten
zorgde. Ook Ineke, die inviel voor de afwezige Marijke (vakantie) valt veel dank ten deel voor de
heerlijke soep en uiteraard danken we ook de familie Mylene en Herman Smits, die weer geweldig voor
de catering hebben gezorgd.

Janny de Boer
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KNLTB - Najaarscompetitie 2013 Noordwest
Beste competitieleider,
De inschrijving van de Najaarscompetitie Noordwest 2013 is inmiddels geopend. Graag willen wij u
eraan herinneren dat de inschrijving open staat tot uiterlijk 1 juli a.s..
Alleen u bent, als geregistreerde competitieleider najaar in ons systeem, bevoegd om ploegen (zowel
junioren als senioren) in te schrijven namens uw vereniging. Mochten er problemen zijn met het
inschrijven, dan verzoeken wij u bijgaande handleiding te raadplegen.
Verzoeken wedstrijdprogramma
U kunt in enkele gevallen een verzoek indienen m.b.t. het wedstrijdprogramma. In de bijlage leest u
welke mogelijkheden er zijn en hoe een verzoek ingediend kan worden. Wij kunnen helaas geen
garantie geven dat een verzoek (volledig) wordt gehonoreerd.
Inschrijving zondag junioren 11 t/m 14, 11 t/m 17 en vrijdagavond senioren 30+
Deze competitiesoorten worden voor het eerst ingedeeld in twee klassen. Een ploeg wordt in de eerste
of tweede klasse ingedeeld op basis van ploeggemiddelde. We proberen hierbij een betere indeling op
(speel)sterkte te realiseren. Wilt u ploegen opgeven voor deze competitiesoorten, dan raden wij u aan
om het document 'info klasse indelingen jun.' en/of 'info promotieverzoeken en klasse indelingen sen.'
goed door te lezen. In deze documenten staan namelijk de grenzen vermeld wanneer een ploeg
(automatisch) in de eerste of tweede klasse wordt ingedeeld.
Inschrijving woensdag groen 10 t/m 12
BELANGRIJK BIJ INSCHRIJVING! In groen 10 t/m 12 jaar mogen jongens en meisjes door elkaar
spelen. Voor elke ploeg is een ploegopgave (bondsnummers) vereist. Het kan voorkomen dat een ploeg
uit alleen jongens of uit alleen meisjes bestaat. Bij de ploegopgave dient echter wel altijd minimaal één
jongen en minimaal één meisje ingeschreven te worden. Helaas is dit een systeemtechnisch
mankement en moet de VCL bij een complete jongens of meisjes ploeg ook fictief een (willekeurige)
speler van het andere geslacht te selecteren en in te schrijven.
Informatievoorziening
Alle (inschrijf)informatie kunt u uiteraard ook terugvinden op de districtpagina van knltb.nl. Ga
vervolgens naar uw district >> Competitie >> Najaarscompetitie.
Mocht u verder nog vragen hebben over de Najaarscompetitie, neem dan gerust contact op met het
regiokantoor.
Met vriendelijke groet,
Roy Kruijer
Coördinator Wedstrijdtennis
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Plassentoernooi 55 plus

Vinkeveen
e

Van maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli vindt in Vinkeveen het 38 Plassentoernooi plaats voor veteranen
die ouder zijn dan 55 jaar: 5 (GD), 6,7,8 (GD,HD, DD). Voor geïnteresseerden het volgende bericht van
de wedstrijdcommissie aldaar:
“Het toernooi komt naderbij. Nog enkele weken om u in te schrijven en denk er aan; de inschrijving sluit
strikt op 5 juli om 23.59 uur.
Inschrijven via www.plassentoernooi55plus.nl
Sommigen van u hebben moeite met het inschrijven op www.toernooi.nl waar u via de genoemde
hoofdsite naar toe wordt geleid. Komt u er niet uit, stuur uw gegevens naar het e-mail adres van
ondergetekende en wij zorgen voor de inschrijving met een bevestigingsmail naar u als sluitstuk.
Verder valt er op dit moment niet zoveel te vertellen. Het park is klaar en de keukencrew beraadt zich
nog op lunch en diner programma. Wat wel leuk is om te vermelden: dit jaar is er een zanger in
combinatie met een DJ voor en tijdens het (facultatieve) slotdiner op de vrijdagavond van het toernooi.
Dit wordt vast heel gezellig.
Wij, als commissie, gaan er met uw hulp weer een spetterend toernooi van maken.
Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie PLTVET 55+
E-mail: vbbv.veenman@planet.nl
Telefoon: 0653839700”

Mooi werk!
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Zomaar een verhaal - 7
Vele jaren was mijn werk het begeleiden van cliënten, die een huis in Spanje wilden kopen. Als je het zo
leest, dan denk je simpel hè, maar je hebt met mensen te maken en beleeft dan allerlei avonturen. En
als je eens wat hebt meegemaakt, denk je, dat gebeurt me geen volgende keer.
Hoe het begon?
In juni 1985 verzamelden wij op Schiphol voor mijn eerste trip. Dat waren toen 3 echtparen en een man
alleen(Gerrit). We vlogen van Amsterdam naar Barcelona, waar we moesten overstappen naar Alicante.
We hadden 2 uur om over te stappen, dus dachten we ruim de tijd, ware het niet, dat er een sociale
staking was uitgebroken. Wat nu? Men vroeg ons om ca. 21.00 uur weer aanwezig te zijn voor de
doorvlucht. En wat nu? Ik zei: “ We nemen 2 taxi's naar de haven van Barcelona en gaan daar wat
rondwandelen.” Zo gezegd, zo gedaan en we liepen met z'n achten op de Ramblas.
Op elkaar wachten vond men niks en we spraken af te verzamelen op de hoek van het plein aan het
eind van de Ramblas. Maar ja, 20.000 stakers hadden daar ook afgesproken! Om ca. 18.00 uur was ik
er en moest mijn klanten zoeken. Na een tijdje had ik mijn groep weer bij elkaar en we besloten samen
wat te eten. Maar tja, alle restaurants waren dicht i.v.m. de sociale staking. Wat nu weer? Ik zei dat op
de bovenste etage van het warenhuis El Corte Ingles een restaurant was, dus met z'n allen de
roltrappen op naar boven. En ja hoor, we konden er wat eten.
Toen we aan het happen waren, hoorden we een groot kabaal. Wij voor de ramen kijken, waar de politie
de stakers uiteendreef met waterkanonnen. Toen de stakers de ramen op de begane grond gingen
ingooien met stenen, dachten we: wegwezen. De roltrappen deden het niet meer en uiteindelijk waren
we beneden. We waren net met zeven man buiten, toen de politie de hekken naar beneden deed en
Gerrit nog binnen zat.
Wij naar een rustiger plekje gelopen en een lange man uit onze groep zei: “Blijf jij bij de mensen - ik ga
hem zoeken.” En gelukkig zag ik hem daarna met Gerrit aankomen. Die was zich wild geschrokken,
want hij had geen peseta op zak en ik had alle tickets. Hij wist niet waar hij heen moest. De groep was
weer compleet en we dachten gauw 2 taxi's te nemen, maar tja, die reden niet i.v.m. de sociale staking.
Dan maar weer de Ramblas aflopen en richting luchthaven.
Gelukkig konden we onderweg een taxi aanhouden, die de eerste vier wegbracht, terugkwam en de
tweede vier ophaalde. Om ca. 21.00 uur waren we er weer, maar geen vliegtuig. Een uur, twee uur enz.,
totdat er om 00.30 uur eindelijk een laatste toestel naar Alicante vertrok. Fijn, we waren er aangekomen,
d.w.z. de mensen, maar alle koffers waren zoek. De firma, die ons zou afhalen, was naar bed, maar we
konden ook nu gelukkig twee taxi's nemen naar ons hotel, waar we om half twee in de nacht
arriveerden. Kennelijk had ik mijn werk toch goed gedaan, want ik verkocht 4 huizen in dat weekend.
Moraal van dit verhaal: van klanten waren het vrienden geworden en we hebben nog vele jaren contact
gehad. En de les? ik moest er altijd voor zorgen klaverjaskaarten in mijn tas te hebben, want....we
hadden op de luchthaven een spel gevonden met zonnetjes, maantjes en zwaarden, waarvan we een
'normaal' kaartspel gemaakt hadden. En een lol dat we hadden!

Loek Biesbrouck
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Smashje - Jeugdactiviteiten
Ook dit jaar zijn er weer allerlei leuke dingen te doen:
- Zondag 30 juni houden we het leuke Ouder/Kind toernooi, waarbij je het met je ouders, je opa
of je oma, of die supergoede oom of tante opneemt tegen - je raadt het al - andere jeugdspelers
met hun ook al ijzersterke familie. We beginnen om 13.00 uur precies, dus moet je liefst om
kwart voor een aanwezig zijn.
- Zondag 15 september organiseren we het Jeugdherfsttoernooi, waarbij je - alweer vanaf
10.00 uur – je best moet doen om zo’n mooie prijs in de wacht te slepen.
- Zondag 13 oktober zijn we dan echt toe aan het Haloweentoernooi. Daarbij telt eindelijk ook
eens iets anders mee dan alleen maar tennis. De aandacht gaat dan speciaal uit naar de jongen
of het meisje dat zich het mooist heeft verkleed.
Namens de jeugdcommissie,
Godfied van den Wittenboer

Mededeling: Ouder-Kind toernooi verplaatst naar 30 juni 2013
Beste ouders en jeugdleden,
Omdat diverse ouders en jeugdleden op zondag 7 juli al met vakantie gaan of zijn, heeft de
jeugdcommissie besloten dit altijd leuke Ouder-Kind toernooi een week eerder plaats te laten vinden en
wel op ZONDAG-MIDDAG 30 juni 2013 om 13:00 uur. (graag om 12.45 uur aanwezig).
Je kunt je voor dit toernooi aanmelden bij Fred Groen via telefoonnummer 06-55824186 , op de
tennisles of per e-mail naar; fred-groen@live.nl
Wij hopen weer veel aanmeldingen voor dit Ouder-Kind toernooi te mogen ontvangen.
Vriendelijke groet, namens de Jeugdcommissie, Fred Groen.
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SMASHJE - Jeugdtoernooi 16-6-2013
Op vaderdag 16-6-2013 had de jeugdcommissie weer een leuk toernooi
georganiseerd met mooie goud- en zilverkleurige bekers als prijs.
Helaas was de opkomst ondanks alle toezeggingen minder
dan verwacht, zodat Donna Reestman en Fred Groen
creatief weer nieuwe partijen moesten samenstellen.
In de jongste groep C bleken slechts 3 deelnemers aanwezig te zijn, dus werd
besloten deze in te delen bij de hogere groep B.
Desondanks bleek één van de deelneemsters uit deze groep C, te weten Fuaat,
e
toch een 3 prijs te hebben binnengesleept. Klasse dus!!
De uitslagen waren:
Groep
e
1
e
2
e
3

A:
Stan
Stijn
Donna

Groep B:
e
1
Denise
e
2
Ibrahim
e
3
Fuaat
Na de prijsuitreiking werden weer groepsfoto’s gemaakt bij het net op baan 1.
Alle foto’s van het jeugdtoernooi zijn te bekijken op FACEBOOK op pagina:
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
Namens de jeugdcommissie, Hans de Jong
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Smashje - Vriendjes en vriendinnetjestoernooi 14–4-2013
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Nieuwe fotograaf voor de ACE
Op de foto hiernaast is Evert, onze nieuwe fotograaf
voor de ACE, te zien ietwat verscholen achter zijn
Nikon spiegelreflexcamera.
Op het toernooi tegen Strandvliet was hij voor het
eerst in actie te zien in zijn nieuwe rol.
TVDZ kan niet meer zonder vrijwilligers
Al eerder is in de ACE een oproep aan de leden
gedaan om zich meer voor de vereniging in te
zetten, hetzij in het bestuur, commissies, hetzij bij
incidentele onderhoudswerkzaamheden in het
tennispark.
Wij hebben op dit moment vacatures voor: Bestuur,
toernooicommissie, jeugdcommissie. Heb je
interesse om mee te doen, laat het even weten aan onze secretaris Janny de Boer.
Onkruid wieden
Onlangs is al het onkruid tussen de tegels van het grote terras verwijderd met een onkruidhark. Onze
barbeheerder Gerard Terweij kreeg opeens een opwelling van overmatige werklust, uitgerekend op een
van de warmste dagen van juni….. Volgens goed ingelichte bronnen heeft hij alle tegels geteld.
Het terras ligt er nu weer mooi bij. Waarvan acte!
Zomerkaartjes 2013 bij TVDZ
Ook dit jaar bieden wij niet-leden van TVDZ een zomerkaartje aan voor slechts € 30,-.
Het zomerkaartje kan worden gekocht bij de bar in ons clubhuis. Met het kaartje kan er in de maanden
juli en augustus 2013 worden getennist. Dit is vooral een leuke aanbieding voor de sporters die een
zomerstop hebben en eens kennis willen maken met de tennissport of gewoon hun conditie op peil
willen houden.
TVDZ is al bijna weer jarig…
Op 1 april 2014 bestaat TVDZ al weer 30 jaar! Binnen het bestuur zijn wij al aan het nadenken hoe wij
dit feest gaan vieren. Als je zelf ideeën hebt voor dit feest, laat het ons weten of doe gewoon mee met
de commissie die dit feest gaat organiseren.
Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering, in de wandelgangen de ALV genoemd, is dit jaar gepland op
donderdag 14 november 2013; dus zet deze datum alvast in je agenda!
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. Mede namens de gemeente Diemen doen wij 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 of een
ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar.
Ons ledenbestand blijft dan zo schoon en up to date mogelijk.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?
Laat het ons maar weten. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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Bericht van Meneer de Mol . . . . . . . .

juni 2013

Bericht van meneer de Mol.................................juni 2013
Tja, in zo’n tenniskluppie gebeurt natuurlijk van alles. Er
worden jeugdtoernooien georganiseerd, maar gelukkig ook
wat voor de senioren.
Het moet mij van het mollen-hart, dat de gemiddelde leeftijd
stijgende is. Er zijn al spelers, die tegen de 80 lopen. Nou ja,
lopen - ze dribbelen vaak wat en soms kun je een boek
vullen met de ''shits'' en vele andere vieze woordjes.
Trouwens hebt u wel eens op die Hans de J. gelet. Sinds die
voorzitter is, is ie veel netter geworden en heeft nu dus een
voorbeeldfunctie. Hij moppert véééél minder. En dan zijn er
van die ''die-hards'' zoals ene Koos van R. Al twee keer op
zijn schouder gemieterd, maar hij gaat door!
Ook speelt er ene Achmed bij de club en die kan een rake bal meppen, maar als die nog wat beheerster
speelt, zijn er niet zoveel uit. Hij heeft ook een vrouwelijke collega van Schiphol meegenomen en
Meneer de Mol vindt, dat zij zéér vooruit is gegaan en hij geniet van de bevallige zwaaien met het
racket, ook als ze een bal heeft gemist. Ze heeft alleen zo’n moeilijke naam: Canvas of Tsjardas. Enfin
daar komt Meneer de Mol wel achter. Als hij goed geluisterd heeft, heet ze Sjanan.
Als ze maar lol hebben, denkt Meneer de Mol. En de kroegbaas Gerard kan geen kwaad meer bij hem
doen, omdat die vaak een bakje nootjes of chips op de tafel of de bar zet. Meneer de Mol krijgt dan ook
hapjes, maar hij gelooft wel, dat de zoute crackers dienen om het drankverbruik aan te moedigen. Geeft
niks hoor, want ze hebben kennelijk allemaal genoeg drankcentjes mee.
Oh ja, over drank gesproken: in België moeten alle melkpakken uit de schappen. De tekst ''hier openen''
moet vervangen worden door ''thuis openen''!
En dan die Antwerpenaar, die zijn Limburgse vriend tegenkomt en zegt:
“Hé, waar ben jij naar toe geweest op vakantie?” Zegt zijn vriend trots:
“Naar Mauritus!”
“En waar ligt dat?” “Da weet ik niet, we zijn er heen gevlogen”, zegt de Limburger.
Zegt die Limburger tegen zijn Antwerpse vriend: “Ik heb gehoord, dat je vrouw bevallen is?” “Ja,” zegt
zijn vriend. “We hebben een drieling en dat gebeurt 1 op de 2 miljoen!”
Zegt de Limburger: “Dan moet ge wel kapot zijn van al dat gevrij!”
Nog even een beetje Molle-humor. Twee boertjes, Jan en Lodewijk staan te liften. Er stopt een chique
Mercedes met daarin een blonde schoonheid. Zij wil echter slechts 1 passagier meenemen. Jan gaat
mee en Lodewijk gaat te voet verder. Na een half uur stopt dezelfde Mercedes bij Lodewijk, met achter
het stuur Jan. Deze vertelt zijn verhaal: ''We waren even aan het rijden, toen de blonde zei: ''zie je dat
bosje daar? Daar rijden we naar toe''. Ze stopte daar, deed haar bloes uit en gooide die op de grond.
Toen deed ze haar BH uit en gooide die op haar bloes. Ze deed haar rok uit en gooide die op de hoop.
Toen deed ze haar string uit en zei: ''Nu moogt ge nemen, wat ge maar wilt''. En ik heb de Mercedes
genomen”. “Da's goe gekozen”, zei de Lodewijk, “Wat had ge anders met die vrouwenkleren moeten
doen?''
Tja, TVDZ-ers het moest dit keer wat kort zijn vanwege een vakantie van Meneer de Mol. Hij heeft nu
een bruin snoetje en zal wel weer indruk maken op de vrouwtjes-speelsters.
Doei............tot de volgende keer.
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol Alias Meneer de Mol
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Tennislessen Lente en Zomer
De inschrijving voor de tennislessen is weer mogelijk!
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat
tennislessen wil volgen een inschrijfformulier
invult/instuurt.
Ook lesnemers die door willen gaan met lessen,
dienen voor de 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”
ingevuld te worden. Dit formulier is te downloaden via:
http://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html

Lesvoorwaarden 2013
Het seizoen loopt van 31 maart tot en met 1 oktober 2013.
- 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 deschoolvakanties.
- 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:
1e - Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl
2e - Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.
3e - Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen
Als de inschrijvingen eind september binnen zijn, zullen z.s.m. de indelingen worden vastgesteld en
worden de lessers door de leraren op de hoogte gesteld.
De tennisleraren
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ACTIVITEITENKALENDER 2013
Datum
JUNI
1-jun

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

zaterdag Voorjaarscompetitie Heren
Uitwisselingstoernooi Strandvliet
zondag (thuis)
zondag Zomertoernooi Jeugd (dubbel)
zondag Ouder/Kind toernooi

10.00 VCL

zondag

B.B.Q. toernooi

13.00 AC/TC

8 sept.
14 sept.
15 sept.
21 sept.
28 sept.

zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zaterdag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet
(uit)
Najaarscompetitie Heren
Herfsttoernooi Jeugd
Najaarscompetitie Heren
Najaarscompetitie Heren

11.00
10.00
10.00
10.00
10.00

AC/TC
VCL
JC
VCL
VCL

OKTOBER
5 okt.
12 okt.
13 okt.
19 okt.
26 okt.
27 okt.

zaterdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zaterdag
zondag

Najaarscompetitie Heren
Najaarscompetitie Heren
Haloween toernooi Jeugd
Najaarscompetitie Heren
Najaarscompetitie Heren
Tennistoernooi Wijnproeverij

10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
13.00

VCL
VCL
JC
VCL
VCL
AC/TC

NOVEMBER
17 nov.

zondag

Oliebollentoernooi

13.00 AC/TC

9-jun
16-jun
30-jun

11.00 AC/TC
10.00 JC
13.00 JC

JULI

AUGUSTUS
25 aug.
SEPTEMBER

28
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