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TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID
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Van de Voorzitter
Dit keer wat ongebruikelijke foto’s van de voorzitter van
TVDZ, namelijk in de vermomming als ruige rocker.
Naast tennisliefhebber ben ik ook nog part-time muzikant
(slaggitarist) in een senioren rockband, die zojuist de tour
met optredens door Noord Holland heeft afgesloten met een
optreden in Paradiso. Deze foto’s zijn voor promotiedoeleinden gemaakt voor het komende seizoen na de
zomervakanties.
Over zomer gesproken, die komt weer in zicht met leuke
tennistoernooien en uiteraard ook de vakanties!.
Sinds de laatste ACE hebben we weer een geslaagde Open
dag- en lentetoernooi achter de rug met mooi zonnig weer.
De verslaglegging van deze gezellige toernooien vind u
uiteraard in deze ACE.
Er is sinds april weer heel wat gebeurd bij onze vereniging;
de tennisbanen zijn flink onder handen genomen,
schoongespoten, gestofzuigd, geborsteld en geveegd. Ze
liggen er nu weer pico bello bij.
Een uitgebreid verhaal hierover met foto’s kunt u verderop
lezen.
Ook zal het menigeen niet ontgaan zijn dat er van alles gebeurt op het sportpark de Diemen; Er zijn
bomen gekapt en verplaatst, hekken geplaatst en verplaatst, rijplaten neergelegd, fietsenrekken
verplaatst, het parkeerterrein is op zijn kop gezet, et cetera. Om u verder bij te praten: lees het verhaal
hoe ons tennispark er straks gaat uitzien verderop in dit blad.
Tevens zijn andere klussen opgepakt, zoals wat schilderwerk
en reparaties aan het clubgebouw. Doch alleen de
oplettende leden zal dit zijn opgevallen….
Ook wil ik een ieder weer attent maken op onze gebruikelijke
ZOMERAANBIEDING voor mensen die in juli en augustus
willen tennissen bij TVDZ en (nog) geen lid zijn. Voor slechts
€ 30,- kunnen zij een zomerkaartje kopen aan de bar van het
clubhuis, hetgeen hen het recht geeft om van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat te mogen tennissen gedurende deze
2 maanden. Maak uw vrienden en kennissen hierop attent
want dit is een uitgelezen manier om goedkoop kennis te
maken met de tennissport en TVDZ in het bijzonder.
Er staan de komende maanden ook nog een aantal leuke
toernooien op het programma zoals de
uitwisselingstoernooien (thuis op 12 juni en uit op 21
augustus) bij tennisvereniging Strandvliet.
En uiteraard mag het jaarlijkse Barbecue Toernooi op
zondag 28 augustus niet worden vergeten. Dus reserveer
deze data alvast in uw agenda!
Dan rest mij nog u een prettige vakantie toe te wensen en tot
ziens op de tennisbaan!
Hans de Jong - Voorzitter
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Rabobank: NL12 RABO 0393 6379 64 – 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) 6979437 - 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)
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855
Activiteiten-Commissie:
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
- Rita van Leeuwen
- Mylène Smits
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Jan Ronday
- Vacature
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck
- Evert Strubbe (foto’s)
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kascommissie:
- Adriane Velthuizen
- Lonneke Regter
- Joost Durville (reserve)
Barbeheerder:
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Tennisleraar/Trainer:
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
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
Wat een veelzijdig nummer wordt dit toch! Grondwerkzaamheden en
grootonderhoud worden afgewisseld met mooie sfeerfoto’s van dubbele
regenbogen, rolstoeltennissers laten hun gezicht zien naast grote hoeden
die reclame maken voor zomertennis bij TVDZ ( Sorry Hans, maar toen ik
Zomeraanbieding en € 30,- zag bij al die hoeden, dacht ik dat die
hoeden een koopje waren), Open Dagen met niet ver daarachter
Kiki Bertens die Roland Garros nog wel eens opnieuw zou willen
beleven en ons Lentetoernooi in volle Oranjepracht en –glorie.
Wat is er toch veel verbeterd in een paar jaar denk je dan.
Smeekte die redacteur (hoe heette hij ook weer, Van den
Wittenboer of zoiets) toentertijd niet voortdurend om stukjes van
lezers om de ACE vol te krijgen, nu doet hij dat toch al lange tijd
niet meer. Dat is helemaal juist!
Maar niet omdat hij tevreden is! Maar omdat hij de strijd begint op te geven. Op een paar
uitzonderingen na, onder andere een paar sfeerfoto’s van regenbogen en bloemen rond het
portret van Winny Gontha, wordt dit blad volgeschreven door twee tot drie vrijwilligers.
Waar blijven de andere leden? Zelfs mijnheer de Mol heeft deze keer geen wormen meer
en moet het elders zoeken.
We lijken een beetje op de foto hier beneden. Aan de overzijde is het gras altijd groener,
Godfried van den Wittenboer

Aan de overzijde is het gras altijd groener
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Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, alsmede in de
ACE en op het aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet
geaccepteerd.
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:
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 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 en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.

Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren:
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN:
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl.

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- en
studentleden. Een kleine toelichting:
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het
jaar waarin je 19 wordt).
Studenten lidmaatschap:
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart. Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn
geworden (dus het jaar waarin je 26 wordt).
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart meegeleverd te worden.
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Misschien kan deze regeling helpen!

Participatieregeling Gemeente Diemen
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen:
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten,
muziekles etc.

Voorwaarden
 Het inkomen van de ouder(s) mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
 De ouders moeten de kosten kunnen aantonen. Het kan gaan om contributie, sportkleding etc.
 De gemeente kan het geld ook rechtstreeks aan bijvoorbeeld een sportvereniging overmaken.
Hoogte vergoeding
De jaarlijkse vergoeding bedraagt:
Kinderen van 4-11 jaar € 300,-Kinderen van 12-17 jaar € 420,-De inkomensgrenzen per maand:
Inkomen tot
130% van de
bijstand
Alleenstaande

€ 1264,54

Alleenstaande ouder*

€ 1264,54

Gehuwden
(netto bedragen)

€ 1806,44

Een alleenstaande ouder hoeft het kindgebonden budget van de belastingdienst niet als inkomen mee
te tellen.
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen:
Voor sportverenigingen:
op werkdagen de hele dag. Contact persoon:
Mevrouw Manon van Rooij. Telefoon: (020) -3144733
Voor ouders:
bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888
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Lentetoernooi - 1 mei 2016
Voor het lentetoernooi waren er veel intekeningen
om mee te doen en dus was er een grote opkomst.
Ook waren de weergoden ons gunstig gezind, zoals
dat bij een echte lente hoort!
De toernooicommissie had nog een Oranje
verrassing in petto voor de deelnemers namens
koning Willem Alexander om zijn verjaardag nog
even over te doen.
Wim van den Haak deelde na een toespraak een
vrolijk lenteachtig oranje drankje uit, waarna er op
onze koning kon worden geproost! Vervolgens
werden er oranje hoedjes uitgedeeld aan alle
deelnemers, waaraan een kaartje hing met een
nummer erop van 1 t/m 6. Dit bleek bij nader inzien de baanindeling te zijn, volgens welke de
deelnemers diende te spelen.
Bij elke volgende ronde werd er weer op ludieke wijze een nieuwe baanindeling gecreëerd, bijvoorbeeld
via vlaggetjes van diverse landen op een stukje kaas, dan wel via gekleurde snoepjes. Wij bleven en
blijven ons verbazen over de creatieve ideeën van Ans van Klaveren en Wim van den Haak.
(vervolg - volgende pagina)
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Lentetoernooi - 1 mei 2016 - vervolg

Nadat alle partijen waren gespeeld, werd de balans opgemaakt na het nodige rekenwerk door de
toernooicommissie. Dit keer waren er veel onverwachte winnaars waarvan men het vooraf niet zou
hebben gedacht. Dit was mede te danken aan de bijzondere wijze waarop men diverse nieuwe
categorieën prijswinnaars had verzonnen. Maar ook de onvermijdelijke Ecio Poljanic was weer
winnaar…
Om alle prijswinnaars te eren: een fotogalerij van de winnaars, t.w. Alice, Mylène, Frans en Ecio.
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Groot onderhoud tennisbanen TVDZ uitgevoerd
De laatste paar maanden van het jaar
2015 en het begin van 2016 begon
nogal nat en dat hebben we geweten
ook! Waar we in voorgaande jaren
lekker de winter door konden tennissen
nagenoeg zonder onderbreking van
natte en regenachtige dagen, was het
nu nogal knudde.
Ook was dat te merken aan de
kwaliteit van de banen: ze waren nat,
vies en modderig van aanwaaiende
grond en viezigheid van de
naastgelegen bouwterreinen.
Ondanks allerlei schoonmaakacties
van TVDZ waarbij volle kruiwagens vuil zand en blubber van de baan werden afgehaald, mocht dat niet
baten, want een paar weken later was het weer van hetzelfde laken een pak.
Het bestuur heeft derhalve de gemeente Diemen als verhuurder van de banen aangesproken over het
onderhoud van de banen. Dat heeft geleid tot een onderzoek naar de kwaliteit van de banen door KIWA.
KIWA concludeerde op basis van dit onderzoek, dat de banen opgeknapt en intensief gereinigd dienden
te worden. Na overleg met de gemeente is hiertoe besloten.
Vervolgens zijn de banen bespoten met een algen- en mosverdelgingsmiddel op basis van enzymen en
heeft de gemeente Diemen inmiddels een forse schoonmaakbeurt laten uitvoeren op haar kosten.
Alle netten zijn samen met het straatmeubilair van de banen gehaald (zie bovenstaande foto) en de dag
erna zijn ze onder hoge druk schoongespoten met water. De vieze blubber die dat opleverde is door een
ingenieus apparaat afgezogen en weggevoerd (zie foto’s).
Daarna zijn de banen geborsteld en geveegd. Deze borstelbeurt is een week geleden wederom
uitgevoerd. Tevens zijn de randen van de banen bespoten tegen het onkruid.
Het gevolg is dat de banen er weer mooi en schoon bijliggen en dat de algen en het onkruid zijn
verwijderd.
Veel TVDZ-leden denken dat er ook extra zand op de banen is gestort. Dat is niet het geval!
De hoeveelheid zand, dat nu op de banen ligt, is zelfs minder dan die er eerst op lag! Het ernstig
vervuilde zand is afgezogen en er is niets bijgekomen!
Het overige zand is echter wel uit alle poriën van de kunstgrasmat gespoten, daarna gereinigd en weer
op de banen gestrooid. Dit zand zal pas na enkele veegbeurten weer tussen de polen van de
kunstgrasmat zakken. Het is dus geen nieuw zand, maar schoongemaakt oud zand. Later in het jaar
zullen de banen opnieuw geborsteld worden en zal er wederom veel zand .aan de oppervlakte komen.
We hopen wèl, nu voorlopig van alle problemen af te zijn.
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Groot onderhoud tennisbanen TVDZ uitgevoerd - vervolg Situatie begin 2016

Situatie tijdens schoonmaakactie mei-juni 2016
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Open Dag -

3 april
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Bijzondere momenten op de tennisbaan
Op 12 april 2016 verscheen er een zeer grote dubbele regenboog aan de hemel. (Foto Toon Colijn)
(Vooral sterk vanuit links kijkend is het effect mooi te zien op mijn computer. G. v.d. W.)
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Ontwikkelingen op en rond het tennispark TVDZ
In korte tijd is er veel veranderd op het sportpark de Diemen, dit als gevolg van het besluit om een
nieuwe basisschool te bouwen voor “de Kersenboom”.
Er is de laatste maanden veelvuldig overleg geweest tussen het bestuur van TVDZ en de gemeente
Diemen over de wijze waarop voldoende parkeerplaatsen konden worden gecreëerd, doch de impact
voor TVDZ zo gering mogelijk zou blijven. Hierbij is onze jeu-de-boulesbaan opgeofferd.
Hoe de nieuwe situatie er uit gaat zien, wordt getoond op onderstaande tekening.

Inmiddels hebben er al veel van deze wijzigingen plaatsgevonden, te
weten: het kappen van de oude bomen (er staan er nog 2 met
vogelnesten er in, deze worden na het broedseizoen alsnog gekapt),
en het verplaatsen van een aantal bomen van het grote parkeerterrein.
Het toegangshek van TVDZ is verplaatst en er is een nieuw hekwerk
als afscheiding van de parkeerplaats gekomen (de sloten die een
natuurlijk hekwerk vormden worden namelijk gedempt).
Ook is de ingang van onze oefenkooi verplaatst en zijn de fietsenrekken verhuisd van een plek achter de oefenkooi naar het pleintje
naast het clubhuis. Daar is tevens een nieuw toegangshek gekomen
tussen baan 2 en 3 ten behoeve van de tractor voor het onderhoud van
de banen en voor eventuele hulpdiensten.
Drie lichtmasten zullen nog op een andere plek worden gezet, zodat
die op ons terrein blijven staan. Verder zal er een tweetal
speeltoestellen voor kleine kinderen worden geplaatst naast ons
clubgebouw.
(zie volgende pagina voor het vervolg)
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Ontwikkelingen op en rond het tennispark TVDZ (vervolg)

De sloten worden binnenkort gedempt en voorbelast met zand tegen het inklinken. Ook het grote
parkeerterrein wordt voorbelast met ca. 60 cm zand. Vervolgens zal een tijdelijke toegangsbrug worden
gemaakt naar het grote parkeerterrein, dat na het storten van een puinlaag weer als parkeerterrein zal
gaan fungeren.
Als het terrein voldoende is ingeklinkt (na ongeveer 1 jaar), zal het nieuwe parkeerterrein worden
ingericht en bestraat, evenals een nieuwe toegangsweg naar TVDZ.
Eerst daarna kan de bouw van de Kersenboom een aanvang nemen.
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
De website www.sportindiemen.nl is operationeel

Sportportaal op internet
Op vrijdag 27 mei is de website www.sportindiemen.nl gelanceerd op de sportmarkt in Diemen door
wethouder sport Jeroen Klaasse en Dionne Tool van SWD. De website waar sportaanbod en
sportzoekenden in Diemen bij elkaar komen! Uiteraard is TVDZ ook op deze website te vinden!
Naast al het sportaanbod is er op deze website ook ruimte voor sportnieuws, gastblogs en sportieve
foto’s en video. Het portaal brengt sportliefhebbers bij elkaar. Een tiental TVDZ-ers hebben nog
meegewerkt aan een enquête voor dit sportportaal. Het resultaat is nu te zien!
Altijd pasjes ophangen - ook voor tennislessen
Er zijn enkele leden die steevast “vergeten” om hun pasje op te hangen en dan
verbaasd zijn dat ze hierover worden aangesproken door een bestuurslid.
Opmerkingen zoals: "Ik ben hier al jaren lid" helpen niet (wij kennen niet alle
leden persoonlijk), op een correcte wijze je pasje ophangen helpt wel. En dat
geldt ook voor de lessers op baan 6.
Er blijken soms “zwartspelers” op de baan staan die geen lid zijn.
Foto’s van toernooien
Alle foto’s van toernooien zijn te bekijken en te downloaden via de Facebookpagina van TVDZ:
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
Vind je onze Facebookpagina leuk, dan wel graag een ‘like’ sturen!
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 2016

Dat strooien met zand, dat geraas van die machines en die drukte
boven mijn hoofd heeft al mijn lekkere wormen weggejaagd. Ik zal
even een ander stekkie moeten zoeken om niet te verhongeren. Als
de wormen terug zijn, ben ik er weer.

Tot de volgende keer. Doei...................

Theodorus Victorianus
Dimitri Zacharias de Mol
Alias Meneer de Mol

Winny in de bloemen
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Tennisnieuws - Roland Garros
Kiki Bertens heeft donderdag 2 juni in Parijs na een nieuwe stunt de halve finales bereikt van Roland
Garros. De 24-jarige Wateringse versloeg de Zwitserse Timea Bacsinszky in twee sets: 7-5 en 6-2.
Betty Stöve bereikte in 1977 als laatste Nederlandse de halve finale van een Grand Slam-toernooi in het
enkelspel, op de US Open. In datzelfde jaar stond ze ook als enige Nederlandse ooit in de finale van
een Grand Slam, op Wimbledon.
Martin Verkerk was in 2003 de laatste Nederlander die de halve finales bereikte op Roland Garros. Hij
haalde zelfs de finale, die hij verloor van Juan Carlos Ferrero.
Voor Bertens, die voor de twaalfde wedstrijd op rij ongeslagen bleef in het enkelspel, was het de eerste
kwartfinale op een Grand Slam in haar loopbaan.
Bertens speelde vrijdag om 13.00 uur in de halve finale tegen Serena Williams, die Yulia Putintseva
versloeg. De titelhoudster was pas na drie sets te sterk voor haar opponent uit Kazachstan: 5-7, 6-4 en
6-1.

De stunt zat er voor Kiki Bertens net niet in. Ze knokte er hard voor, kreeg setpunten, maar verloor in de
halve finale van Roland Garros van de nummer 1 van de wereld, Serena Williams: 5-7 4-6.
'Wat als' telt niet, maar wat als de kuit van Kiki Bertens het had gehouden? Had ze dan wel een kans
gehad om Serena Williams te verslaan? Feit is dat ze uiteindelijk minder fouten maakte en slechts drie
punten minder maakte dan haar tegenstandster (81 om 84). Maar Williams bewees op de juiste
momenten dat ze de beste speelster ter wereld is.
Dat Bertens op de baan zou staan, was vooraf verre van een zeker. De kuit, waar ze zich daarvoor liet
behandelen, hield de gemoederen flink bezig. In de ochtend tenniste ze twintig minuutjes in, om te
testen hoe haar lichaam het hield. Goed genoeg om te starten, zo bleek, ook al bleef dat tot het laatste
moment onduidelijk.
Ze had veel pijn gehad, zei Bertens na afloop tegen de NOS. "Maar ik heb ook genoten. Vanmorgen
zeiden we: we gaan het proberen. Vol erop, vanaf de eerste klap aanvallend spelen. Ik was heel dichtbij,
maar heb mijn kansen niet gepakt. Ik heb er alles aan gedaan en ben heel trots."
Bertens sloeg veel minder winners, maar ook veel minder fouten dan de Amerikaanse nummer 1 van de
wereld. Dat leidde al vroeg in de eerste set tot een break, die Bertens vasthield tot ze mocht serveren
voor de setwinst. Dat mislukte, waarna een spannende tiebreak de beslissing bracht. Ondanks twee
setpoints trok Williams daarin aan het langste eind.
In de tweede set leek Bertens die tegenslag van zich af te slaan, maar Williams toonde wederom op de
goede momenten haar klasse. Een vroege break van Bertens werd meteen teniet gedaan, daarna ging
ze zelf door de service van de Nederlandse heen. Hoewel de wedstrijd gelijk op ging, kon de
Wateringse zich in het verloop van de partij niet meer langs Williams knokken.
26
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Tennisnieuws - Roland Garros - Rolstoeltennisster Buis
Rolstoeltennisster Buis wint voor het eerst Roland Garros
Marjolein Buis heeft zaterdag 4 juni 2016 voor de eerste keer in haar
loopbaan Roland Garros gewonnen! De Nederlandse rolstoeltennisster
versloeg in de finale de Duitse Sabine Ellerbrock met 6-3 en 6-4.
In de eerste set liep Buis, die op de wereldranglijst zesde staat, in een vloek
en een zucht uit naar 4-1. Vervolgens trok ze de set met 6-3 naar zich
toe. In de tweede set ging de strijd lange tijd gelijk op, maar door een break
op 3-3 wist Buis de winst binnen te halen.
De laatste keer dat Buis de finale haalde op Roland Garros was in 2011.
Toen verloor ze van landgenote Esther Vergeer.
Voor de 26-jarige Buis betekende de winst in Parijs haar eerste zege op een
Grand Slam-toernooi in het enkelspel. Vier jaar geleden zegevierde ze al
samen met Vergeer in het dubbelspel.
Het duo won enkele maanden later ook goud tijdens de Paralympische Spelen in Londen.
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Tennislessen 2016
De inschrijving voor de tennislessen voor de jeugd en
volwassenen is weer mogelijk!
De tennislessen worden verzorgd door onze ervaren
zelfstandig werkende leraar Fred Groen.
Afspraken en betalingen van tennislessen hebben
betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid
en de tennisleraar.
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat
tennislessen wil een inschrijfformulier invult / instuurt.
Ook bestaande lessers die door willen gaan, dienen
voor iedere volgende periode een inschrijfformulier in te
sturen.

Aanmelden gaat via TVDZ bij voorkeur per e-mail: tennislessen@tvdz.nl - Hierdoor is er een totaal beeld
mogelijk van alle lesnemers bij de administratie, het bestuur en de tennisleraar.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
Aanmelden tennislessen:
Hiervoor dient het “Inschrijfformulier tennislessen” ingevuld te worden. Dit formulier geldt zowel voor de
winter- als zomerlessen. Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op
Tennislessen).
Lesvoorwaarden 2016:
- 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 voorjaarsvakantie en 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:
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 binnen zijn, zullen de indelingen worden vastgesteld en
worden de lessers door de tennisleraar op de hoogte gesteld.
De tennisleraar - Fred Groen
Tel: (06) 55824186 - fred-groen@live.nl
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Activiteitenkalender 2016
Datum
JUNI
12 jun
26 jun

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

zondag
zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (thuis)
Jeugdtoernooi Enkel dubbel

11.00
10.00

AC/TC
JC

AUGUSTUS
21 aug
zondag
28 aug
zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit)
B.B.Q. toernooi

11.00
13.00

AC/TC
AC/TC

SEPTEMBER
4 sep
zondag

Ouder/Kind toernooi Jeugd

10.00

JC

OKTOBER
2 okt.
9 okt.

Tennistoernooi Pink
Haloween toernooi Jeugd

13.00
15.00

TC
JC

Soeptoernooi
Oliebollentoernooi

13,00
13.00

AC/TC
AC/TC

Nieuwjaarsreceptie

15.00

BEST

JULI

zondag
zondag

NOVEMBER
6 nov.
zondag
27 nov.
zondag
DECEMBER
JANUARI
8 jan

zondag

30

31

