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Van de Voorzitter
Er is weer veel gebeurd in de afgelopen maanden van dit jaar....
In dit vroege voorjaar is een werkgroepje van actieve leden
samen met het bestuur bezig geweest om een creatieve
ledenwerfactie op touw te zetten via grote reclameborden met
enigszins prikkelende teksten langs de kant van de wegen in
Diemen, een aantrekkelijke promotiefilm, wervende
persberichten en goedkope aanbiedingen voor nieuwe leden.
Hoe dit alles tot stand is gekomen en wat dit allemaal heeft
veroorzaakt, valt uitgebreid te lezen in deze ACE. We kunnen er
trots op zijn dat deze ledenwerfactie zoveel (gratis) mediaaandacht heeft gegenereerd en voor veel nieuwe leden heeft
gezorgd. De investeringen in de reclamecampagne zijn dus dik
terugverdiend.
Ook kijken we in deze ACE onder meer terug op de gezellige en
geslaagde Open Dag met diverse activiteiten. Dit alles muzikaal
omlijst door de geweldige muziek van de band ‘Mokum Blues’.
Ook het Lente toernooi was weer goed bezocht!

Op 30 mei bereikte ons het bericht dat Cees de Jonge plotseling was overleden. Op 6 juni heeft de
uitvaartplechtigheid plaatsgevonden in Purmerend in aanwezigheid van veel TVDZ-leden. Verder in
de ACE wordt hierbij stilgestaan. We zullen hem missen en wensen zijn vrouw en kinderen sterkte met
dit verlies.
Het uitwisselingstoernooi met Strandvliet van 11 juni werd helaas uitgesteld wegens te weinig
inschrijvingen aan de zijde van Strandvliet en is ter elfde ure afgezegd. Dus gaan we het nog een keer
proberen op 2 juli. Op 3 september zal de return bij Strandvliet gaan plaatsvinden. Schrijf dus in!
In de week van 26 juni wordt er gestart met
de aanleg van het nieuwe parkeerterrein.
De aanleg van het parkeerterrein wordt
uitgevoerd door de aannemer AW Vessies.
De gemeente Diemen heeft samen met de
aannemer een fasering bepaald die ervoor
zorgt dat er zo min mogelijk hinder is voor
de sportverenigingen. De aannemer gaat
het nieuwe parkeerterrein in verschillende
fases aanleggen, zie de schets hiernaast
m.b.t. de fasering.
Fase 1 zal naar verwachting duren van 26 juni tot eind augustus, fase 2 van 28 juni tot 8
september en fase 3 moet zijn afgerond op 29 september. Er zullen tijdens de werkzaamheden nabij de ingangen van de sportverenigingen voorzieningen worden aangebracht
zodat de verenigingen lopend te bereiken zijn. Enige hinder en ongemak is helaas niet te
voorkomen. De bouw van de nieuwe school voor ‘de Kersenboom’ zal naar verwachting in
oktober aanvangen.
Graag wil ik ons Barbequetoernooi op 27 augustus alvast onder de aandacht brengen.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda!
Ik wens u een fijne en zonnige vakantieperiode toe!
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 - (ad interim penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: 06-53713377
- 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
De ene keer valt het schrijven me lichter dan de andere keer. Maar nu
valt het me zwaar. Dat ligt niet aan de hoeveelheid kopij die is ingeleverd,
want daar mag ik beslist niet over mopperen. Volle bak, zogezegd!
Het ligt ook niet aan de onderwerpen. Al is het natuurlijk nooit leuk om een
in memoriam te schrijven. Vooral niet, wanneer je de overledene toch veel
liever nog steeds op de tennisbaan had zien rondlopen en vloeide aan de
andere kant het stukje over Castel Gandolfo bijna vanzelf uit de pen, Toch
zijn het niet de onderwerpen als zodanig, die het schrijven bemoeilijken.
Maar wat dan wel? In ieder geval niet de succesvolle ledenwerfactie, ook
al pakte die voor mij persoonlijk op de nationale tv uit in onbeschoft
dubbelzinnige vragen, waarvan elke interviewer met enig fatsoen heeft
geleerd dat je vragen niet op deze manier aan normale burgers stelt. Nee! Het zit dieper.
Ik maak me zorgen om TVDZ!
We zitten al sinds de laatste ledenvergadering van november met een onvolledig bestuur. De
penningmeester is er toen mee gestopt. Na jaren trouwe dienst aan de vereniging vond hij terecht, dat
een ander lid die taak maar eens moest overnemen.
Maar er is nog steeds geen penningmeester gevonden, negen maanden later. Geen enkel lid van
deze vereniging weet voldoende van boekhouden om een eenvoudig kasboek bij te houden?
Ondernemers genoeg, maar verstand van boekhouden? NUL. Leuke firma’s!
Werknemers op boekhoudkundige afdelingen? Geen! Toch onbestaanbaar!
En zo kan ik blijven doorgaan!
En zo kan ik blijven doorgaan!
En zo kan ik blijven doorgaan!
En zo kan ik blijven doorgaan!
En zo kan ik blijven doorgaan!

Het schrijven ging ineens weer gemakkelijk!

Veel leesplezier

Godfried van den Wittenboer
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Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsport- en cultuurfonds!
Jeugdsport- en cultuurfonds
Invoering regeling Jeugdsport- en cultuurfonds
Vanaf 1 januari 2017 gaat de gemeente Diemen een samenwerking aan met het Jeugdsport- en
Jeugdcultuurfonds. Met dit fonds kunnen zogenaamde “overige minima” met kinderen een jaarlijkse
bijdrage krijgen voor sport en cultuur.
Wat zijn overige minima?
Overige minima in het kader van deze regeling zijn inwoners van Diemen met een inkomen tussen
100% en 140% van de bijstandsnorm. In onderstaande tabel staan de bedragen (norm: 1-1-2017)
Inkomensgrenzen
Alleenstaande Ouder
Gezin

100%
€ 982,79
€ 1403,98

140%
€ 1375,91
€ 1965,57

Niet voor mensen in de bijstand
Ouders/verzorgers met kinderen van 4 tot en met 17 jaar met een bijstandsuitkering kunnen geen
gebruik maken van het fonds. Zij kunnen net als in 2016 eenvoudig een beroep doen op de
participatieregeling van de gemeente Diemen voor kinderen. (zie verder in deze ACE).
Deze participatieregeling is ook bedoeld voor sport en cultuur en wordt door team Sociale Zaken van
de gemeente uitgevoerd.
Kortom: Kosten voor sport en cultuur voor overige minima worden vergoed via het Jeugdsport- en
cultuurfonds en voor mensen in de bijstand via team Sociale Zaken van de Gemeente Diemen.
Hoe wordt de vergoeding Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds aangevraagd?
Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds /
Jeugdcultuurfonds. Dit wordt gedaan door een intermediair.
Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging
van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, buurtsportcoach, jongerenwerker,
huisarts of een maatschappelijk werker.
Dit betekent in de praktijk dat TVDZ doorverwijst naar een intermediair in de gemeente Diemen (bijv.
de buurtsportcoach van Stichting Welzijn Diemen - Dionne Tool).
Waarom deze verandering voor de overige minima?
Momenteel doen in Diemen 30 gezinnen “overige minima” een beroep op “de participatieregeling voor
kinderen”. Het betreft circa 45 kinderen. Om het recht te kunnen vaststellen moet de ouder/verzorger
elk jaar opnieuw inkomens- en vermogengegevens inleveren die worden gecontroleerd door team
Sociale Zaken.
In deze nieuwe werkwijze blijft deze uitgebreide controle achterwege. Er vindt een eenvoudige toets
door het intermediair plaats.
De verwachting is dat hiermee de regeling voor “de overige minima” een stuk toegankelijker wordt en
de gemeente een impuls kan geven aan deelname aan sport en cultuur.
Ook wordt de huidige inkomensgrens voor deze regeling van 130% verhoogd naar 140% en kunnen
ook ouders/verzorgers die een WSNP traject of en minnelijke schuldregeling hebben gebruik maken
van deze regeling.
Welke kosten worden vergoed
De volgende kosten worden vergoed uit de twee fondsen:
 Contributie / cursusgeld
 Zwemles
 Attributen
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Vervolg
Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds

De vergoeding
De vergoeding is net zo hoog als in “de participatieregeling voor kinderen” die geldt voor mensen in de
bijstand :
 € 300 per kalenderjaar voor kinderen van 4-11 jaar
 € 420 per kalenderjaar voor kinderen van 12-17 jaar
Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de sportvereniging of culturele
organisatie.
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
Voor vragen kunt u ook dagelijks contact opnemen met de helpdesk van het
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.
U kunt ook mailen naar:
noord-holland@jeugdsportfonds.nl .
Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden:
www.jeugdsportfonds.nl

Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?
Misschien kan deze regeling helpen!
Participatieregeling Gemeente Diemen voor mensen in de bijstand
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,-Een alleenstaande ouder hoeft het kindgebonden budget van de belastingdienst niet als inkomen mee
te tellen.
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen:
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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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.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl

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 jeugden 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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Open dag TVDZ - 2 april 2017
Om 1 uur ’s middags barsten de feestelijkheden los op sportpark de Diemen. Het was een drukte van
jewelste op deze open dag toernooi en uiteraard weer erg gezellig! De tennisleraar Fred Groen was al
vroeg in de weer om het ballenkanon aan de praat te krijgen, hetgeen uiteindelijk ook lukte.
De jeugdige bezoekers waren er ook helemaal gek mee met het ballenkanon, zoals de foto’s van onze
hoffotograaf Jan Ronday ook duidelijk laten zien.

Ook de jongste bezoekers konden dan ook op knallende wijze kennismaken met de tennissport.

Voor de kinderen was er een parcours met sportieve spellen en voor jong én oud zijn er doorlopend
tennislessen lessen gegeven en dubbelspel partijen georganiseerd.
Uiteraard was er weer een leuke dubbel mix toernooi voor volwassenen georganiseerd door de
toernooicommissie o.l.v. Ans van Klaveren, waarbij de partijen op creatieve manier werden ingedeeld.
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Open dag TVDZ - 2 april 2017 - Vervolg Tussen 14.30 en 16.30 uur transformeerde de kantine in een concertzaal met klassieke blues en rock
‘n’ roll van de Mokum Blues Band. Er werd stevig meegezongen en gedanst!
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Lentetoernooi TVDZ - 7 mei 2017
Het weer op 7 mei klopte helemaal bij de naam van het toernooi: heerlijk zonnig
lenteweer! De sfeer zat er meteen goed in! Op de gebruikelijke ludieke wijze werden
de dubbel mixpartijen door Ans van Klaveren van de toernooicommissie weer
ingedeeld met behulp van gekleurde snoepjes, vlaggetjes, etc. Sommige deelnemers
waren de kleur van hun snoepje echter al weer vergeten omdat ze het reeds hadden
opgegeten, voordat het baannummer en de bijbehorende kleur werden omgeroepen
door de wedstrijdleiding.
Ook de hapjes waren weer prima verzorgd
door Rita van Leeuwen van de activiteitencommissie. Er werden drie spannende partijen
gespeeld, waarna de runner-up en de winnaars
bekend werden gemaakt… Echter de
verslaglegger van dit toernooi kon nergens
meer in de perikelen achterhalen wie nu de
winnaars waren van dit toernooi. Maar gelukkig
beschikte de redactie naast de foto’s van
Godfried van den Wittenboer ook nog over de
foto’s van Evert Strubbe. Dus oordeel zelf.
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Ledenwerfactie 2017 TVDZ
In de afgelopen jaren heeft het bestuur bijna al het mogelijke gedaan om nieuwe leden te werven,
zoals de inzet van de moderne media zoals internet (website), Facebookpagina, mailingen en films
etc. Ook ouderwetse methoden zijn daarbij niet vergeten, zoals persberichten in de lokale media, kopij
voor wekelijkse agenda Diemernieuws, redactionele artikelen, flyers uitdelen en/of in brievenbussen
stoppen, kortingsacties, een TVDZ promotiestand tijdens de Diemerfeestweek / kramenmarkt en niet
te vergeten de mond-op-mondreclame door onze leden.
Maar de effecten van al deze inspanningen waren niet altijd even positief voor het binnen hengelen
van nieuwe leden. Dit jaar moest er daarom eens iets nieuws / iets groots georganiseerd worden.
Om die reden werd in het vroege voorjaar in het diepste geheim een commissie bijeengeroepen door
de secretaris van TVDZ met het doel een nieuwe ledenwerfactie voor te bereiden.
Deze commissie bestaande uit Janny de Boer, Etienne Verheem, Jan Ronday, Loek Biesbrouck, Wim
van den Haak, Ans van Klaveren, Rita van Leeuwen en Hans de Jong bogen zich over deze
problematiek.
Om een lang verhaal kort te maken is er op deze avond flink gebrainstormd over welke actie het
meest effectief zou zijn. Na een exposé van Etienne Verheem over (internet)marketing kwam er het
volgende uit: een campagne bestaande uit grote reclameborden (formaat A0) langs de kant van de
weg in Diemen, gecombineerd met een kortingsactie voor nieuwe leden. Een aangepaste website met
een nieuwe promotiefilm en - last but not least - een geheime mailactie naar diverse media met foto’s
van de reclameborden om viraal te gaan op internet.
Door de groep zelf zijn pakkende tekstkoppen bedacht (met een vette knipoog) passend en slaand op
de persoon die op de poster staat.
De taakverdeling in de uitwerking was als volgt: Janny
heeft de fotomodellen - te weten Ineke Blinkhoff, Loek
Biesbrouck en Ans van Klaveren - gevraagd te
poseren en heeft ook zelf daaraan meegedaan.
Jan Ronday heeft daar op zijn bekende professionele
wijze foto’s van gemaakt en deze bewerkt. Voorts
heeft hij de definitieve posters ontworpen in
samenwerking met de groep en de productie door
Promobase begeleid.
Hans de Jong heeft een aangepast inschrijfformulier
gemaakt dat door Janny is vermenigvuldigd.
Op basis van aanwezig videomateriaal heeft Jan
Ronday tevens een korte promofilm vervaardigd voor
Facebook en de website.
Etienne Verheem heeft met webmaster Hans de Jong
de teksten en de lay-out op de TVDZ-website
aangepast en de facebookpagina bewerkt. Bovendien
zijn teksten geschreven en bewerkt voor de
persberichten (en uiteraard verzonden naar de diverse
kranten).
Vervolgens zijn de foto’s op de maandag van
plaatsing van de grote posters (27 mrt.) voorzien van
divers commentaar door vier mensen ’s avonds verzonden naar een afgesproken lijst van
mediabedrijven.
En toen maar afwachten wat er zou gebeuren…..
Op dinsdagmorgen 28 maart vroeg was het al raak: De telegraaf en Vrouw.nl wilde interviews
afnemen en komen met een filmploeg. Even later meldde zich Hart van Nederland met een filmploeg,
de dag daarna Pownews (onaangekondigd).
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Ledenwerfactie 2017 TVDZ - vervolg De telefoon stond roodgloeiend bij de bestuursleden. Hans de Jong gaf een 2 minuten durend live
interview op primetime bij Qradio. Ook via de telefoon zijn diverse interviews afgenomen. Verder
kwamen er via het internet, de mail en facebook diverse reacties binnen en zijn deze door het bestuur
afgehandeld.
Dinsdagavond was het helemaal raak toen bleek dat RTL-LateNight met Umberto Tan, zonder dat wij
dit wisten, twee volle minuten positieve aandacht aan onze campagne besteedde, waarbij ons
promotiefilmpje bijna integraal werd uitgezonden!
Vervolgens gaf Jeroen Pauw volop aandacht aan onze campagne, en even later ook nog het
televisieprogramma Hart van Nederland! Het kon niet meer stuk deze gratis “exposure” van TVDZ.

Pownews besteedde op woensdag 29 maart helaas ook aandacht aan de campagne, maar deze was
zoals gebruikelijk wat onaardig drammerig over de zgn. seksuele inhoud van de campagne.
Ook via Facebook, Mail, Whatsapp, Messenger en per telefoon kregen we positieve reacties binnen,
o.a. van het Diemernieuws en ook de Diemense wethouder van sport Jeroen Klaassen.
Slechts enkele negatieve reacties hebben wij gehoord, o.a. van de voormalig voorzitter van ATVD.
Uiteindelijk heeft deze campagne 16 nieuwe leden binnengehaald, hetgeen geen slecht resultaat is
voor onze club. Het bestuur dankt iedereen die aan dit succes heeft meegewerkt!
Wij wensen alle nieuwe leden hartelijk welkom!
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In memoriam - Cees de Jonge
Het had zo mooi kunnen zijn. Cees verlost van de problemen met zijn tweede slechte knie. Hij zag het
zelf al helemaal zitten en de toekomst straalde hem tegemoet. Ikzelf kwam in die tijd iets minder op de
tennisbaan, omdat ik jicht had. Maar op woensdag 7 juni durfde ik het weer aan. Ik schrok me dan ook
wezenloos, toen me verteld werd, dat ze de dag ervoor Cees hadden begraven.
Cees! Dat kon toch niet! We hadden nog zo vrolijk afscheid genomen en ik had hem nog zo ingeprent
dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Maar het noodlot had toe geslagen. Onverbiddelijk!
Cees was een markante persoonlijkheid binnen de ochtendploeg van TVDZ. Hij zag overal het
positieve van in en liet dat merken in woord en gebaar. Als hij het bijvoorbeeld echt zag zitten, dan
had hij altijd wel een gedicht of lied bij de hand, waaruit dan ter plekke een strofe werd voorgedragen
of gezongen. Gelukkig was hij niet alleen tekstvast (elke voorgedragen strofe klopte altijd precies),
maar ook toonvast (onze tenen kromden niet in onze tennisschoenen als hij ging zingen). Hij had een
goede stem.
Een fiks aantal jaren was Cees de grote
gangmaker op de tennisbaan. Als iedereen
uitgeblust zat na te genieten van die
enerverende partij van zojuist, dan begon
Cees iedereen weer op te jutten voor een
volgende partij. Hij pakte simpelweg de
kaartjes van het bord en maakte nieuwe
partijen om de strijd weer nieuw leven in te
blazen. Niet iedereen was daar altijd even
blij mee, maar het gevolg was wel, dat er
weinig werd gepauzeerd. Hulde daarvoor!
Qua tennis had Cees duidelijk last van zijn
echte knie, die niet goed meer
functioneerde. Als hij in het dubbelspel echter vergezeld werd van een goede loper achterin, dan had
je aan Cees niet alleen een zware dobber: het kon je de partij kosten! Hij was lang en moeilijk te
passeren aan het net. Je moest je lobs dus extra hoog aanzetten, waardoor ze helaas weer
gemakkelijker bereikbaar werden achterin.
Cees had hart voor TVDZ. Als je een paar keer in de week van Purmerend naar de Sniep in Diemen
rijdt – en zo iets doen er meer – dan vind je het ook leuk bij TVDZ en Cees hoorde er duidelijk bij. Hij
was dan ook nooit te beroerd om naast het tennissen af en toe mee te werken aan het onderhoud van
het Park. Op NL-doet dagen was hij bijvoorbeeld bijna altijd prominent aanwezig. Hij verzette op zo’n
dag niet alleen veel werk, maar enthousiasmeerde ook andere leden om even de handen uit de
mouwen te steken.
Inderdaad een markante persoonlijkheid binnen TVDZ en we missen hem!
We wensen zijn vrouw Ans en de verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit onverwachte
verlies.
Godfried van den Wittenboer
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Een beschamende vertoning
Het is natuurlijk Lajos die mij het beste kent.
Dat wil zeggen : na mijn huisgenoten.
Daar is Krelis – wat ik een vreselijke naam vind, die ik toch heb leren liefhebben, net als de man die
erachter schuil gaat. Krelis gaf me, zonder dat ik er om vroeg, eerst een Manus en vervolgens een
Marieke om mijn moederlijke gevoelens ten volle te kunnen ontplooien. Daarna gaf hij me een nog
groter geschenk, namelijk de vrijheid om ons gezin als basis te beschouwen en uit te vliegen zo vaak
als ik wou, zonder plichten op mijn schouders te leggen. Ik begrijp nog niet waaraan ik Krelis te
danken heb – hij is een echtgenoot die zonder enige vooringenomenheid zichzelf en mij als
gelijkwaardig beschouwd.
Ik heb intens genoten van Manus en van Marieke toen ze opgroeiden. Nu zij twintig en achttien jaar
oud zijn heb ik een baan als vertegenwoordigster van UNESCO, waarvoor ik kleine noodlijdende
gemeenschappen in Oost Europa bezoek, om te inventariseren wat zij het hardste nodig hebben om
weer te gaan floreren. Mijn vorige verhaal over de slang speelde zich dan ook af in Cluj-Napoca
(Roemenië), waar ik een flat had gehuurd voor drie maanden, om vier dorpen in de omtrek te kunnen
doorlichten.
Daar tussendoor zien jullie mij trainen op de tennisbaan met wie er maar beschikbaar is. Ook komt
Lajos, na zijn werk in zijn schoonmaakbedrijf, op stille avonden met zijn twee neven naar de baan,
zodat wij ons dubbelspel kunnen oefenen en verfijnen. Dan pakken hij en ik er ook onze agenda's bij
en spreken af wanneer we weer een internationale wedstrijd kunnen aangaan en vooral ook: waar!
Want reizen blijft mijn hobby, ook al is het ook mijn baan. En Lajos kan voor de exclusieve cadeauwinkel van zijn vrouw en dochter overal in de wereld rondneuzen naar fraaie volkskunst.
Hebben jullie vorige week Krelis en mij een dubbel zien spelen tegen Lajos en een van zijn neven?
Totaal ingemaakt werden wij !
“Ik dacht, dat je hem best aan zou kunnen”, zei Krelis kregelig.
Ik was ook geïrriteerd. Niet het verliezen was erg, maar die cijfers! 6-2; 6-1. Dat kon ik niet
verstouwen. Als ik mijn 'mannetje' niet kon staan tegenover hem, hoe kon ik dan een betrouwbare
partner zijn in wedstrijden?
Lajos vertoonde een scheve grijns toen we de baan afliepen. Zijn neef was overdreven hoffelijk met
het open houden van de deur. Dat was door hem bedoeld als troost, maar werd door ons opgevat als
schimpscheut.
Gerard keek ons een voor een aan en zijn oogjes glommen, maar hij zei niets.
Krelis liet zich niet kennen. “Bier voor vier”, riep hij met een wijds handgebaar.
Gerard zette naast het bier voor ieder een gloeiend warme punt pizza neer, met vriendelijke knikjes.
Uit meegevoel. En onze dankbare verrassing voor dit gebaar smeedde ons weer tot een viertal, in
plaats van tot tegenstanders.
Mocht iemand me een dezer dagen willen plagen met die cijfers, reken dan meteen op keiharde ballen
pal voor je voeten als ik eens tegen je ingeroosterd ben. Dat kan ik nog altijd beter dan wie ook bij
TVDZ ! Reken erop!
Reiziger.
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Zomaar een verhaaltje
Mijn schoonzoon Rob is nogal een Ajax-fan en tja.... daar zijn er meer van! Nu wil ik het niet hebben
over de voetbalsport, maar iedereen kent wel stadion ‘De Arena’, pas omgedoopt tot ‘Johan Cruijf
Arena Stadion’.
Rondom mijn schoonzoon had zich een nogal grote groep fans verzameld en gezamenlijk werden er
flink wat biertjes genuttigd. Uiteindelijk ging de groep naar de parkeergarage, alwaar een aantal
vrienden nog wat bleven napraten. Af en toe gingen er een paar weg en werd er nog wat geroepen en
gezwaaid.
Enfin, mijn schoonzoon was met één vriend overgebleven en zij liepen de parkeergarage in. Mijn
schoonzoon is goed bekend in die garage en parkeert er zijn auto dichtbij zijn zitplaats. De beide
mannen liepen een heel eind in de enorme parkeergarage en kwamen af en toe nog een auto tegen.
De vriend van Rob bleef plotseling staan en zei: ''Waar staat jouw auto Rob?'' Rob verbaasd: ''Ik ben
met iemand meegereden en ben niet met mijn eigen auto.” Waarop de vriend zei: ''Nou, ik ook!''
En daar stonden beide heren dan.
Hierna werd er druk getelefoneerd naar andere vrienden, met verzoek terug te keren en hen op te
halen. Dat lukte dan ook op het laatst en gelachen dat ze hebben............
Loek Biesbrouck

De toekomst
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Castel Gandolfo
Castel Gandolfo is een plaatsje in de
buurt van Rome en het staat erom
bekend dat de pausen daar in de
zomer naar toe verhuizen als de
grond in Rome hen te heet onder de
voeten wordt. Slechts de huidige
paus schijnt dat niet te doen.
Het is een aardig klein plaatsje met
uitzicht over een mooi blauw meer en
een ontoegankelijke burcht waar de
pausen kennelijk verblijf houden.
In de enige winkelstraat met veel
restaurants troffen we deze
verzameling rackets aan. Omdat we
nergens zo snel een tennisbaan
konden ontdekken, hebben we maar
geconcludeerd dat die zich dan op
het terrein van het zomerverblijf zou
moeten bevinden.
Dat opende uiteraard prachtige
perspectieven. We zagen het al
helemaal voor ons: Johannus de
e
23 , of hoe ze allemaal ook mogen
heten, telkens in gevecht met zo’n
vervelende kardinaal van de
Romeinse Curie. Dan elke keer weer
die eigen misser om woest op te
worden, gevolgd door die fatale slag
op het net en weer een racket naar
de andere wereld geholpen.
En dan die nonnetjes, die er ook
rondlopen. Steeds op zoek naar weer een kapotgeslagen racket om aan het toch al indrukwekkende
boeket toe te voegen. Wat een zalig land!
Godfried van den Wittenboer
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TVDZ in het nieuws - 1Diemernieuws 30 maart
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TVDZ in het nieuws - 2 RTL Late Night - bij Umberto Tan

Hart van Nederland

Telegraaf
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TVDZ in het nieuws - 3 Lindanieuws

NH Nieuws

Sportzaken Pro

Website Omroep Zeeland

Telegraaf
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TVDZ in het nieuws - 3 Lindanieuws

NH Nieuws

Sportzaken Pro

Website Omroep Zeeland

Telegraaf
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TVDZ in het nieuws - 4 Vrouw.nl

Promobase

Editie.nl

Geenstijl

Dumpert
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TVDZ in het nieuws - 5 Website Diemernieuws 28 maart 2017

30

TVDZ in het nieuws - Loek Biesbrouck Een prominent lid van TVDZ t.w. Loek Biesbrouck in het Diemernieuws van 13 april 2017.

Loek Biesbrouck als meest pikant geachte poster van de
wervingscampagne van TVDZ.
De meeste TVDZ leden weten dat Loek hoofdzakelijk op de
wilde mix-avond op dinsdagavond tennist en dat als zijn
sportieve hoogtepunt van de week ziet.
Er zijn echter mensen die hem op zijn 80-jarige leeftijd nog
heel andere kwaliteiten toedichten…. ;-)
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Vunzige deuntjes in Diemen
Nee, er worden geen vunzige deuntjes gezongen bij TVDZ, maar er is wel een groot festival op 29 en
30 juli 2017 in het Diemerbos. Hierdoor kunnen de tennissers wat geluidsoverlast ervaren, en zullen er
wellicht minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn op deze dagen. Houd daar dus rekening mee!
Tip: doe eens extra gezond en kom op de fiets!
Vakantieperiode tennislessen
De tennisles zomervakantie is dit jaar van zondag 23 juli t/m zondag 3 september.
Ziekenboeg - Berry Good weer op de baan!
Berry Swart is na 2 knie-operaties kort achterelkaar, en een
intensief trainings- en revalidatieplan inmiddels weer op de
tennisbaan terug! En dat kun je merken ook! Hij loopt weer als een
kievit!
Meest populaire TVDZ-toernooi
Wist je dat het meest populaire tennistoernooi het jaarlijkse
Barbecue Toernooi is? En dat dit toernooi gehouden wordt op 27
augustus 2017 om 13:00 uur?
Creatief met tennisballen

Oude tennisballen alleen goed als speeltje voor de hond? Welnee!! Zie hier enkele creatieve ideeën
rond het fenomeen tennisbal. Zijn je tennisballen vies? Wist je dat je ze gewoon kunt wassen in een
sloop in de wasmachine op 40 graden? Ze komen er dan weer uit als nieuw!
Sponsorbrochure 2017
Weet je een bedrijf dat TVDZ zou willen sponsoren, dan kun je in de sponsorbrochure op de website
van TVDZ lezen op welke wijze dat kan gebeuren. Laat het bedrijf vervolgens contact opnemen met
de voorzitter.
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.
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.
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing of een ander
bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar.
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 2017

Wat een gedoe in die tennisclub. Krijgen ze minder leden, dan
wordt het voor mij rustiger en daar houd ik van!
Wilden ze echter toch méér leden en gingen ze een actie op touw
zetten. Ze gingen in Diemen grote foto's ophangen met teksten,
waarover je zelf kon nadenken kennelijk, want Meneer de Mol
snapte er niks van. Zegt een vrouw: ''Ik houd van harde ballen.''
Waar slaat dat nou op. Je kunt toch niet met zachte ballen
tennissen. En dan die vrouw die zegt, dat ze het met z'n vieren wil
doen. Dat is nogal logisch; dubbelen is toch altijd met zijn vieren?
En dan nog die vent met: ''Ik heb mijn hoogtepunt op
dinsdagavond!'' De Wilde Mix is altijd op dinsdagavond. Heb je hem
ooit op een andere avond gezien? Nou ik niet!
Meneer de Mol weet, dat ze de landelijke pers en TV gehaald hebben, maar is blij, dat er niet zoveel
nieuwe leden zijn bijgekomen. Levert toch alleen maar drukte op en niks af, en daar wordt Meneer de
Mol maar onrustig van.
Nou, dan toch nog wat verhaaltjes:
Zo was er laatst een stroomstoring in Diemen. Hebben er drie Diemenezen uren vastgezeten op de
roltrap in het winkelcentrum aan het Diemerplein!
Een Limburger is ook eens een dagje naar Amsterdam gegaan en dan mag een bezoekje aan de
Wallen uiteraard niet ontbreken. Hij staat voor de etalage van een seksshop en besluit uiteindelijk
naar binnen te gaan om een pornofilm te kopen. ''Moet het hard zijn of soft?'' vraagt de verkoper.
''Geef mij maar hard'', zegt de Limburger, ''want ik hoor niet goed - ik ben een beetje doof!''
Dan als laatste nog een kwinkslag over een TVDZ tennisser. Op een goede dag besluit deze tennisser
zijn eigen T-shirt te wassen. Maar direct nadat hij bij de wasmachine komt, roept hij al tegen zijn
vrouw: ''Welk programma moet ik gebruiken?''
''Hangt ervan af'', roept zijn vrouw, ''wat staat er in je shirt?'' Schreeuwt hij terug: ''HEMA''. En dan nog
volhouden dat blondjes dom zijn!
Nou jongens en meisjes, ik stop er weer mee, want er gaat een toernooi beginnen en dan is er voor
Meneer de Mol meestal wat te happen.
Tot de volgende keer maar weer...Doei....................................
Theodorus Victorianus
Dimitri Zacharias de Mol
Alias Meneer de Mol
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Tennislessen 2017 - Fred Groen
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 2017:
- 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
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar. Opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap
uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
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TVDZ - Activiteitenkalender
ACTIVITEITEN KALENDER 2017
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

JUNI
25 jun

zondag

Jeugdtoernooi Enkel dubbel

10.00

JC

1 juli

zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet
(thuis)

11.00

AC/TC

AUGUSTUS
27 aug

zondag

B.B.Q. toernooi

13.00

AC/TC

SEPTEMBE
R
3 sep
3 sep

zondag
zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit)
Ouder/Kind toernooi Jeugd

11.00
10.00

AC/TC
JC

OKTOBER
1 okt.
29 okt.

zondag
zondag

Tennistoernooi Taart
Haloween toernooi Jeugd/volw/Soep

13.00
15.00

TC
JC

NOVEMBER
9 nov.
26 nov.

donderdag
zondag

Algemene Leden Vergadering
Oliebollentoernooi

20.00
13.00

BESTUUR
AC/TC

zondag

Nieuwjaarsreceptie

15.00

BESTUUR

JULI

DECEMBER
JANUARI
7 jan
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