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Van de voorzitter
Deze aflevering van het clubblad ACE is een bijzondere!
Normaal staat het vol met activiteiten die geweest zijn, maar dit keer
vooral verslaglegging over wat er zoal niet is gebeurd op onze
tennisvereniging!
Dit alles omdat het tennispark van TVDZ op last van de overheid
werd gesloten op 15 maart 2020 om 18.00u wegens de uitbraak van
het Corona-virus (officiele naam: Covid-19).
Dit betekende o.a. dat alle geplande activiteiten voor onbepaalde tijd
niet door konden gaan, zoals ons Open Dag Toernooi met het
optreden van rockband N-Join! en alle andere toernooien zoals de
Ahmet avondtoernooien, het lentetoernooi, de NLdoet-dag,
Taartentoernooi en het beroemde uitwisselingstoernooi met TV
Strandvliet etc.
In de tussentijd is er toch het nodige gebeurd bij de club en daarvan wordt uiteraard wel verslag gedaan
in deze ACE. Gerard Terweij heeft de banen goed schoon gehouden van de boombladeren, Ecio is als
“Hendrik-Jan de Tuinman” actief bezig geweest etc. Wat er verder nog meer gebeurd is, leest u verder in
deze ACE.

Gelukkig mochten we op 4 mei weer een klein beetje open voor de jeugd onder de 18 jaar en op 11 mei
mochten de volwassenen ook weer een balletje gaan slaan.
Gedurende de coronaperiode moest ook onze kantine noodgedwongen dicht waardoor Gerard Terweij,
onze onvolprezen barbeheerder, opeens voor lange tijd werkeloos én inkomensloos werd (zonder
financiële tegemoetkoming van de regering). Dus bestel binnenkort maar eens een extra drankje of een
heerlijke portie bitterballen zodat Gerard de schade een beetje kan inhalen!
Nu is op 24 juni officieel bekend gemaakt dat de maatregelen per 1 juli weer zodanig versoepeld gaan
worden, dat onze kantine weer open mag en er weer toernooien mogen worden georganiseerd. Echter
wel onder de bekende regel van 1,5 meter afstand op de baan, bij de bar en op het terras!
Dus ik verwacht van onze leden dat zij de verantwoordelijkheid nemen om zich hier aan te houden.
De bar is inmidddels door Gerard Terweij al corona-proof gemaakt!
Ook is het gebruik van de TVDZ-ledenpas voor het afhangen van de banen weer van toepassing.
Tevens is er een nieuwe activiteitenkalender opgesteld, zodat 12 juli het eerste Zomer-tennistoernooi kan
gaan starten, op 17 juli en 14 augustus het Ahmet Avondtoernooi en 23 augustus weer het onvolprezen
BBQ-toernooi! Wist u dat dit BBQ-toernooi al vele jaren het drukst bezocht toernooi is van TVDZ?
Verder gaan we op 6 september de strijd aan met de tennissers van tennisvereniging Strandvliet!
Dus komt allen en schrijf u tijdig in voor de toernooien! Tot ziens op de baan!
Hans de Jong – Voorzitter
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Bestuur
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377
-Vacature – (promotie, sponsoring en PR)
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden)
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Janny de Boer - Tel: (020) 6979437
Activiteiten-Commissie
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186

Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199
- Evert Strubbe (fotograaf)
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
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toernooicommissie@tvdz.nl en technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
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- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kas-commissie
- Wim van den Haak
- Tineke van der Kroon
- Joost Durville (reserve)
- Johan Snijder (reserve)
Barbeheerder
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Tennisleraar/Trainer
- Werner Krieger, Mobile: (06) 28956296
E-mail: tennislessen@tvdz.nl
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- Hans de Jong
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- Fred Groen
- Yvonne Kosterman
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- Jaap Reijnoudt
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- Theo Nieuwenhuizen†
- Ton de Jonge
- Gerard Kosterman †
- Ed van den Broek
- Dolly Andries†
- Hans de Jong
- Gerard Terwey
- Ans van Klaveren
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Van de Redactie

Werden we in de vorige ACE nog geteisterd door de wind, zo erg zelfs
dat het de pet-foto op pagina 11 van dit nummer opleverde, nu werden
we niet alleen geteisterd, maar zelfs maandenlang aan huis gekluisterd
door een nog gemenere streek van de natuur: een heel klein, niet eens
zichtbaar rotwezentje, dat je pas merkt als je er heel erg – soms dodelijk
– ziek van wordt. Een wezentje dat we nog niet kwijt zijn, want het waart
nog steeds rond. En ofschoon we weer mogen tennissen, en dat ook met
plezier doen, blijft het toch onder ons, of wordt meegebracht door
contacten met andere mensen van buitenaf. Die anderhalve meter
afstand blijft dus serieus, zowel op de tennisbaan, als op het terras. Je
bent eerder besmet, dan je er af komt.

Dat Coronavirus heeft er ook voor gezorgd, dat ik het bij het werken aan
deze ACE erg rustig heb, want de kopij bleef uit. U zult deze keer geen stukken tegenkomen over Open
Dagen, Koningsspelen, Lentetoernooien, smulpartijen die de naam van tennistoernooi dragen en wat dies
meer zij. Zij hebben doodgewoon niet plaatsgevonden. Toch wel jammer eigenlijk, want ze droegen erg
veel bij aan de voorjaarsfeer die omstreeks deze tijd van het jaar altijd in de club heerste en ook de ACE
werd er aardig door opgevrolijkt.
Gelukkig hebben we een vaste kern van auteurs, die er ook nu weer in zijn geslaagd u een leesbaar blad
voor te schotelen.
Hans de Jong laat u niet alleen zien hoe u met uw telefoon de Coronatijd kunt doden, maar blaast ook het
reveil voor zowel de jeugd als de volwassenen om u zo spoedig mogelijk weer op de baan te vervoegen.
U kunt dan bovendien met eigen ogen zien of de gemeente hard genoeg opschiet om de noodlokalen
voor de Kersenboom op tijd klaar te krijgen. Om u extra te enthousiasmeren heeft Hans zijn stukjes
opgesierd met zelf gemaakte foto’s.
Loek Biesbrouck laat u al weer genieten van zijn drieëndertigste verhaal dat nu eens niet aan hemzelf, maar
aan zijn opa is gewijd met een klimaatgeschiedenisles uit de tweede wereldoorlog.
Het stukje door Meneer de Mol is actueler. Die heeft naar zijn zeggen onder de grond een prima tijd
beleefd. Dit jaar eens geen herrie boven zijn kop. Maar helemaal bij de tijd is hij niet meer: hij ziet door al
het bier het virus niet meer.
Veel leesplezier.

Godfried van den Wittenboer

P.s. Wilt u ook iets kwijt in de ACE? Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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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.
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen:
Bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsporten cultuurfonds!
Jeugdsport- en cultuurfonds - Niet voor mensen in de bijstand!
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 .
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag
van € 225,- per jaar (voor sport) en € 300,- per jaar (voor cultuur) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, € 300,per jaar (voor sport en cultuur) voor kinderen van 4 tot 11 jaar en € 420,- per jaar (voor sport en cultuur)
voor kinderen van 12 tot 17 jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van dit bedrag,
dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) attributen te vergoeden.
Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden:
www.jeugdsportfonds.nl

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,
Sportlaan 7, 1111 PX 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
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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 het
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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TVDZ weer een beetje open voor de jeugd vanaf 4 mei 2020
Op 4 mei was het zover dat TVDZ weer een klein beetje open mocht van de regering, maar …. alleen
voor de jeugd tot 18 jaar.
Voor TVDZ betekende dit dat onze tennisleraar weer tennislessen mocht geven aan zijn jeugdleden.
Ook de kleintjes van Hockeyclub Diemen mochten op maandagmiddag weer trainen bij TVDZ onder een
strak Corona-protocol. Hierop werd strikt toezicht gehouden door zowel de voorzitter van TVDZ als de
trainers van HCD. De ouders mochten het sportpark niet op en moesten hun kinderen bij de
toegangspoort gedag zwaaien. De ingaande en de uitgaande kinderstroom moesten gescheiden blijven,
zoals met pijlen op de grond werd aangegeven.
Van het heugelijke feit der beperkte openstelling zijn de onderstaande foto’s gemaakt:
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TVDZ weer open voor de volwassenen op 11 mei 2020
Op 11 mei - eerder dan verwacht - mochten ook de volwassenen weer starten met hun buitensporten.
Daar hadden veel leden van TVDZ reikhalzend naar uitgezien!
Een beetje onwennig werden er door de ochtendploeg weer groepjes van 4 gevormd om op 1,5 meter
afstand van elkaar te gaan dubbelen. De lidmaatschapspasjes konden niet worden gebruikt i.v.m. de
mogelijke besmetting via de pasjes, dus werden mondeling tennispartners uitgezocht.
Ook de scoreborden mochten om dezelfde reden niet worden gebruikt. Ook de kantine en de douches
moesten gesloten blijven, wel waren de toiletten open.
Het terras was ook niet meer zoals het altijd was, want ook daar moest voldaan worden aan de 1.5 meter
regel. Hoe dat er in de praktijk uit zag is op de foto vastgelegd….

Jos laat zien: “Dit is ongeveer 1,5 meter……”

15

16

De Kersenboom krijgt uitbreiding naast TVDZ
Zoals reeds in de vorige ACE werd medegedeeld, krijgt de Kersenboom extra lokalen. Hiertoe worden
noodlokalen neergezet op het parkeerterrein tussen de school en het hek van TVDZ.
Aangezien er erg weinig ruimte overbleef, moest de heg aan de kopse kant van baan 6 een stukje
inleveren ten faveure van de noodlokalen. Dit betekende ook dat de uitstekende schoren ter versteviging
van het hek van TVDZ in de weg stonden.
Derhalve is op 20 mei 2020 een nieuw hek geplaatst, waarbij meer en dikkere palen zijn gebruikt ten
opzichte van het oude hek, zodat ze de najaarstormen kunnen weerstaan.
Aangezien er nu minder bescherming is tegen de wind (door de uitgedunde laurierhaag), zullen er door
de gemeente Diemen 2 winddoeken worden geleverd ter compensatie.

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de noodlokalen gestart, want de
gemeente Diemen wil graag voor het komende nieuwe schooljaar de klassen beschikbaar hebben. Ook
zal er ruimte worden gerealiseerd voor de naaschoolse opvang.
Hans de Jong
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Diemerplein 40-42 – (020)7230503

Boxspring DESIRE Vlakke uitvoering Vanaf €1.599,- Elektrisch verstelbaar vanaf €2.399,-
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Beeldbellen in tijden van Corona

Beeldbellen dus: Maar hoe pak je dat aan? Beeldbellen kun je op je smartphone, tablet, computer of
laptop. De meest gebruikte manieren om te beeldbellen zijn: Whatsapp, Skype, Zoom, Google Hangout
of Facetime.
Wat te kiezen? Je kunt het van de andere partij, die je wilt beeldbellen, laten afhangen. Gebruiken de
(klein)kinderen Whatsapp of Skype? Dan is het vooral handig om daarin mee te gaan.
Voor wie zich wil oriënteren staan hieronder enkele nuttige linkjes:
Whatsapp:
https://www.plusonline.nl/veilig-online/whatsapp-op-de-pc-veel-handiger-deel-1
https://www.plusonline.nl/veilig-online/whatsapp-op-de-pc-veel-handiger-deel-2
Facetime
https://www.plusonline.nl/computergidsen/gratis-computergids-contact-houden-via-facetime
Skype:
Met Skype belt u gratis via internet naar vrienden en familie over de hele wereld. Als u belt via Skype kost
het niets! Visual Steps heeft gratis gidsen uitgebracht: Skypen via Samsung tablet, iPad, of PC.
Download ze nu.
Deze handleiding wordt gratis aangeboden door Uitgeverij Visual Steps.
Download hier de handleiding voor Samsung tablets >>
Download hier de handleiding voor iPads >>
Download hier de handleiding voor PC >>
https://www.plusonline.nl/computergidsen/gratis-computergids-contact-houden-via-skype
Ook bij https://www.seniorweb.nl/ kunt u handige tips vinden over beeldbellen.

Met de hartelijke groeten van uw Internetadviseur,
Hans de Jong
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TVDZ in het Nieuws
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Gezien / gelezen / activiteiten - tijdens de Corona-lockdown:

Literaire Avond:
Onze vaste schrijver in de ACE, t.w. Loek Biesbrouck is nu opgenomen in het
literaire circuit. Oorspronkelijk was deze avond gepland op 23 april in Theater de
Omval, maar die ging om de Coronavirusmaatregelen niet door. Er is nu een
nieuwe datum.
Deze avond is nu in principe op 1 oktober gepland. Er moeten nog wel bepaalde
toestemmingen voor verleend worden. Deze avond zal plaatsvinden in het
restaurant van de Omval en er mogen maximaal 50 mensen bij zijn. Het is
derhalve nog allemaal onder voorbehoud.
Dus…. Wordt vervolgd!
Gespot in Amsterdam:
Corona weg ermee!!

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. Graag even mailen naar: Ledenadministratie@tvdz.nl
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten. Mail naar:
aceredactie@tvdz.nl
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Meneer de Mol

juni 2020
Ik weet niet wat er aan de hand is. Zit ik eind maart even heerlijk in het zonnetje,
in de verwachting, dat vanaf 1 april de herrie weer een aanvang zal nemen, blijft
het sindsdien muisstil op die tennisclub!

Eindelijk had ik weer eens de tijd om rond dat clubhuis te zoeken naar lekkere
hapjes zonder dat ik telkens door die herriemakers gestoord werd. Totdat ik die
zgn. beheerder Gerard hoorde kletsen, dat er Corona gekomen was. En ik maar
denken, dat het een nieuw merk bier voor de kantine was. Maar nee! Het was
een virusaanval op de mens. Nou dat gold dan mooi niet voor mij! Toevallig was
ik op 11 mei wakker toen er een klein groepje allerlei (al dan niet alcoholische)
versnaperingen aan het nuttigen waren. Die hadden ze zelf meegebracht, daar de kantine dicht was.
Nou genoeg hierover gezeurd. Staat er in Engeland een advertentie: homo stier aangeboden. Wat ik me
daarbij moet voorstellen?
Zegt de leraar: “Bram wat is de chemische formule voor water?” Zegt Bram: “H I J K L M N O”. Zegt de
leraar: “Wat klets jij nou?” Zegt Bram: “Gisteren zei u nog H t/m O!”
Jantje staat in Amerika voor het Witte Huis. Ineens stapt er een man op hem toe, doet zijn jasje open en
zegt: ''FBI''. Jantje doet ook zijn jasje open en zegt: “Zuiver scheerwol''.
Als laatste: wat kunnen we leren van andere culturen. Een moslim in een jurk zit naast een Belg op een
vlucht van Antwerpen naar Alicante. Eenmaal in de lucht komt de stewardess langs met drankjes. De
Belg vraagt om een whisky. Zij geeft hem een glas en vraagt aan de moslim of hij ook een glas whisky
wil. Die wordt kwaad en roept: ''Ik word liever verkracht door 10 prostituees, dan dat er één druppel
alcohol tussen mijn lippen komt!'' De Belg geeft zijn glas aan de stewardess terug en zegt: ''Dat heb ik
ook liever, maar ik wist niet, dat je kon kiezen!''.
Nou tennissers van TVDZ, ik hoop voor jullie, dat iedereen weer aan de slag kan. Ik begon al
afkickverschijnselen te krijgen, doordat ik de herrie enigszins ging missen!
Doei................
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
(Alias Meneer de Mol)

Zomaar een verhaaltje – nr 33
De laatste boom in de Derde Oosterparkstraat
Als er gekapt wordt, breekt de pleuris uit. Zo werd dit toen geformuleerd. Mijn opa Biesbrouck woonde in
1944 in de Derde Oosterparkstraat op nr. 87 huis, een straat waarin voorheen veel bomen stonden.
In de hongerwinter waren deze bomen, op 1 na, gekapt om in de kachels op te stoken.
Opa bewaakte deze boom als een Cerberus en als hij wat hoorde, vloog hij naar buiten en joeg de
belagers weg. Tot............hij op een avond weer wat hoorde, naar buiten rende, maar er was geen mens
te bekennen was. Later bleek, dat een paar buurjongens telkens een zaag in de zaagsnede deden en
enkele malen heen en weer trokken om vervolgens weer hun portiek in te duiken. Opa zag zijn boom
staan, maar had niet in de gaten, dat er in gezaagd was en ging weer naar binnen. Dit ging een aantal
keren zo. Tot..... de laatste zaagsnede zijn werk deed en de boom binnen enkele seconden waarschijnlijk
het trappenhuis op nr. 79 of 81 werd ingetrokken!.
Opa vloog naar buiten en...........ZIJN boom was weg. Woedend stoof hij naar binnen.
Mijn opa is overleden in 1949 en heeft nooit meer bomen in de Derde Oosterparkstraat gezien.
Loek Biesbrouck
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Activiteitenkalender
Activiteitenkalender 2020
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

JULI
12 juli
17 juli

zondag
vrijdag

Zomertoernooi
Ahmet Avondtoernooi I

13.00
20.00

AC/TC
AY

AUGUSTUS
14 aug
23 aug

vrijdag
zondag

Ahmet Avondtoernooi II
B.B.Q. toernooi

20.00
13.00

AY
AC/TC

SEPTEMBER
6 sep
zondag
Uitwisselingstoernooi Strandvliet (THUIS) 11.00
12 sept
zaterdag
Markt Diemerfestijn
10.00
17 sept
donderdag Ahmet Avondtoernooi III
20.00

AC/TC
BESTUUR
AY

OKTOBER
11 okt.
15 okt.

zondag
Koekjestoernooi
donderdag Ahmet Avondtoernooi IV

13.00
20.00

TC
AY

NOVEMBER
6 nov.
22 nov.

vrijdag
zondag

Ahmet Avondtoernooi V
Oliebollentoernooi

20.00
13.00

AY
AC/TC

zondag

Nieuwjaarsreceptie

15.00

BESTUUR

DECEMBER
JANUARI
10 jan 2021
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TVDZ– Tennislessen 2020 – Trainer Werner Krieger
TVDZ biedt aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij een professionele
leraar, t.w. Werner Krieger. Werner Krieger is een ervaren zelfstandig werkende leraar. Afspraken over
en betalingen van tennislessen hebben betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid en de
tennisleraar.
Op deze pagina vindt u nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, het telefoonnummer etc.
LESDAGEN
Woensdag, vrijdag en zaterdag
Lestijden Jeugd:
Woensdag:
15.00u. tot 18.00u.
Vrijdag:
16.00u. tot 18.00u.

Lestijden Senioren:
Woensdag:
18.00u. tot 21.00u.
Vrijdag:
18.00u. tot 21.00u.
Zaterdag:
09.00u. tot 15.00u.

PRIJZEN:





Privéles 30 minuten € 25,Privéles van 60 minuten € 50,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 125,-)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 85,-)

LESVOORWAARDEN
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
- Voor de 1e les dient een aanmeldingsformulier lidmaatschap TVDZ met pasfoto te zijn ingeleverd
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan aan de trainer (niet aan TVDZ)
- 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 het inhalen of een vergoeding van de gemiste les.
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden, of de conditie van de baan, wordt de eerste les
niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen;
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet.
INSCHRIJVEN
Voor Tennislessen aanmelden bij voorkeur via e-mail: tennislessen@tvdz.nl.
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of zijn te downloaden van de TVDZ
website: https://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, of opsturen per email naar:
tennislessen@tvdz.nl waarna een check plaatsvindt met ledenadministratie of de betreffende aanmelder
lid is van TVDZ. Men dient voorkeursdagen voor de les in te vullen. Op basis van die voorkeur worden
de groepen dan samengesteld door de trainer. Na aanmelding neemt de trainer contact met u op.
Uw tennisleraar:
Werner Krieger,
Meerkoet 195, 1113 EA, Diemen - Tel: 06-28956296
E-mail: tennislessen@tvdz.nl
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