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Van de Voorzitter – Job Schouten
Ik vind dat wij met zijn allen terug kunnen kijken op een mooi zomerseizoen met als hoogtepunt het
Jubileumfeest op 20 juni. Elders in dit nummer doet Godfried van den Wittenboer hier uitgebreid
verslag van, dus voor mij een reden om hierbij niet te lang stil te blijven staan.
Wel wil ik iedereen alsnog hartelijk bedanken die zich heeft ingezet om dit feest te doen welslagen,
maar toch vooral Dolly Andries die bij de voorbereiding en de verzorging van de catering voor mij een
ongelooflijk grote steun is geweest. Verder kan ik niet nalaten om nog een paar namen te noemen, te
weten die van Janny de Boer en Ria Hoop. Beiden waren een voortreffelijke ondersteuning van de
catering. En natuurlijk was daar ook Hans de Jong, die tijdens de afscheidsreceptie van Winny met
zijn gitaar voor de muzikale omlijsting zorgde en ook daarna nog een belangrijke muzikale bijdrage
leverde. Evenals trouwens Cor Hoop, die niet alleen Winny ’s avonds verrassend uitzong, maar verder
de gehele dag her en der ongemerkt zijn steentje bijdroeg.
Behalve van Winny Gontha, nemen wij dit jaar ook
afscheid van Lia Houthuijzen. Door een chronische
schouderblessure was Lia vorig jaar al gedwongen
om met tennis te stoppen, maar toen heeft ze te
kennen gegeven dat zij nog als lid van de
Activiteiten Commissie bij diverse festiviteiten
betrokken wilde blijven. Na twintig jaar actief
betrokken te zijn geweest bij het verenigingsleven
van TVDZ als lid van de Activiteiten Commissie,
heeft Lia uiteindelijk besloten om ook hiermee
definitief te stoppen.
Namens het bestuur wil ik Lia bedanken voor al het
werk dat zij voor de vereniging heeft gedaan en
spreek ik tevens mijn bewondering uit voor het soort
vrijwilligerswerk dat Lia momenteel verricht; lees
hiervoor het afscheidswoord van Lia elders in dit
nummer.
Nu het zomerseizoen grotendeels verstreken is,
komt langzamerhand de najaarscompetitie in het
vizier.
Als competitieleider heeft Chris Heuckeroth het
initiatief genomen om op de donderdagavonden te
gaan trainen voor de najaarscompetitie.
Dit houdt in dat deelnemers en reserve spelers van
de diverse teams donderdags ’s avonds onderling een paar wedstrijden spelen. Ook een aantal
jeugdleden doen met deze wedstrijden mee, zodat we voor het eerst in de geschiedenis van TVDZ
een integratie van ouderen en jongeren zien op de banen.
Ik hoop dat deze ontwikkeling zich voortzet en onze jeugdspelers in de toekomst zo voor TVDZ
behouden blijven.
In ieder geval nemen onze teams hierdoor getraind, en misschien daarom juist wel extra gemotiveerd,
ook dit jaar weer deel aan de najaarscompetitie van de KNLTB. Indien je niet voor deze competitie
hebt ingeschreven, maar af en toe toch een keer wilt meedoen, meld je dan aan als reserve speler bij
Chris Heuckeroth; hij zal je dan benaderen als een van de spelers uit een team uitvalt.
Hopelijk wordt het najaar net zo mooi als het afgelopen zomerseizoen, zodat er op de banen een
mooie mix gaat plaatsvinden van competitiespelers en recreanten. Daarmee zou dan een belangrijke
doelstelling van TVDZ worden verwezenlijkt.
Job Schouten
Voorzitter
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
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Bestuur:
- Job Schouten (voorzitter) – Tel: (020) 69 95 582 - voorzitter@tvdz.nl
- Niels Honcoop (penningmeester) - Tel: (020) 699 87 15 - penningmeester@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 - ledenadministratie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer (secretaris) - secretaris@tvdz.nl
- Vacature (promotie & advertentie acquisitie)
Activiteiten-Commissie:
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770
- Vacature
Toernooi-Commissie: - toernooicommissie@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth – (Verenigingscompetitieleider) - Tel: (020) 699 17 55
- Job Schouten
Jeugd-Commissie: - jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186
- Janny de Boer
- Donna Reestman
- Ruben Smit
- Job Schouten
Redactie-Commissie ACE: - aceredactie@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710
- Godfried van den Wittenboer
- Jaap Reijnoudt
- Vacature
Webmaster Website- www.tvdz.nl: - webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710
Ledenadministratie: - ledenadministratie@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55
Kascommissie:
- Fred Hart, Dolly Andries, Wim van den Haak (reserve)
Sportraadvertegenwoordiger:
- Niels Honcoop
Barbeheerder:
- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857
Baanbeheerder:
- Theo Nieuwenhuizen
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
Ereleden:
- Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen
- Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt
Leden van verdienste:
- Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek
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Mededelingen Bestuur
De Sniep.
Tijdens het overleg van de gemeente Diemen met leden van de Sportraad heeft de gemeente bij
monde van de heer Verbree de toezegging gedaan dat de bebouwing van De Sniep geen nadelige
gevolgen mag hebben voor TVDZ.
De gemeente heeft ingezien dat er onvoldoende rekening is gehouden met de richtlijnen van de
KNLTB wat betreft de verlichting, die een minimum afstand van 50 meter voorschrijven tussen een
tennispark en woonhuizen.
Zoals eerder gemeld komt de geplande bebouwing op 30 meter van ons tennispark te liggen, wat
zeker tot overlast zal leiden wat betreft de verlichting. De gemeente gaat uitzien naar een goed
alternatief voor de huidige lichtmasten, waarmee het probleem zou zijn opgelost. Mocht dit echter niet
tot de mogelijkheden behoren, dan is er de toezegging gedaan dat de bebouwing binnen een straal
van 30 meter niet door gaat.
Eenmalige subsidie.
In verband met het 25-jarig bestaan heeft de gemeente Diemen TVDZ een éénmalige subsidie
verstrekt van 500,00 euro, waarmee een belangrijk deel van de kosten van het jubileum is afgedekt.
Job Schouten

Mededelingen Penningmeester
Beste Tennisvrienden,
Dit jaar is door het verplaatsen van de peildatum van en door de KNLTB het moment van opzeggen
van het lidmaatschap TVDZ vervroegd van medio maart naar medio januari 2009. Dit gaat in 2010
wederom (en voor de laatste maal) veranderen. Onderstaand leg ik uit waarom er nog een
aanpassing moet plaatsvinden.
Tevens is in 2009 de aanvang van ons tennisjaar veranderd van 31 maart naar 1 januari 2009 (voor
nieuwe leden). Voor bestaande leden is dat in dit jaar onveranderd gebleven, dus 31 maart 2009,
gebleven.
Voor 2010 moet de laatste slag met de diverse data gemaakt worden, omdat dan voor alle leden
(nieuw en bestaand) het tennisjaar (contributiejaar) op 1 januari 2010 begint.
De peildatum van de KNLTB staat op 31 januari 2010. Zoals in de Ledenvergadering van december
2008 is toegelicht, werd de datum om op te zeggen daarom vervroegd naar 15 januari.
Jullie kunnen je echter voorstellen dat een nieuw contributiejaar, dat op 1 januari begint, lastig te
rijmen is met een opzegdatum voor dat jaar, die later ligt.
De nieuwe datum om op te zeggen voor het contributiejaar 2010 wordt daarom 15 december 2009,
tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit. Opzegging na deze datum is niet tijdig en kent
geen coulance. Je bent dan gewoon nog een jaar lid en bent volledige contributie verschuldigd.
Opzeggen kan op één manier, namelijk schriftelijk en tijdig aan de ledenadministratie van TVDZ,
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl .
Op de website van TVDZ (www.tvdz.nl) zijn deze adressen ook te vinden.
De nieuwe opzegdatum zal trouwens in de komende ACE’s vermeld blijven worden en evenals op de
website vermeld worden.
De Algemene Ledenvergadering zal in de eerste twee weken van november 2009 plaatsvinden.
Met deze verschuivingen in de data is weer een logisch geheel ontstaan, dat we misschien even tot
ons moeten laten doordringen, maar er praktisch is. Onvoorziene situaties daargelaten, verwacht ik
dat met deze wijziging de laatste verandering op dit gebied is doorgevoerd.
15 december 2009 is laatste datum om op te zeggen voor 2010.
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Van de Redactie – Hans de Jong
Deze ACE staat uiteraard vol met de belevenissen van het
feest van het 25 jarige bestaan van TVDZ.
Het was een bijzonder geslaagd feest voor alle leden en oudleden, maar voor onze Winny Gontha in het bijzonder.
Uiteraard wordt dit in geuren en kleuren beschreven en met
foto’s omlijst. Een groot aantal foto’s is door Winny’s zoon
Stanley gemaakt. (Waarvoor dank!)
Jammer alleen dat het bestuur en de commissieleden het ook
dit jaar het moesten afleggen tegen onze jeugdleden.
Het scheelde maar een haartje van een olifantenstaartje.
Het lijkt er op dat de trainers onze jeugd op een steeds beter
niveau weten te brengen. (of takelen de bestuursleden een
beetje af?).
Maar volgend jaar gaan we het weer opnieuw proberen…..
Ook schenken we aandacht aan de afgelopen en komende jeugdactiviteiten en de komende
competitie periode. Wil je nog competitie spelen, geef je dan snel op! En kijk op de activiteitenkalender
voor wat we nog meer aan activiteiten in petto hebben!
Veel leesplezier!
Namens de redactie, Hans de Jong

Mededelingen Ledenadministratie - Winterleden
Bericht voor de winterleden
Op 1 oktober kunnen de winterleden de baan weer op. Voor de winterleden wordt er een pasje met
foto geleverd. De ledenadministratie is echter nog niet in het bezit van alle foto’s van de winterleden
die in de administratie voorkomen.
Alle winterleden waarvan ik een foto heb, kunnen vanaf 1 oktober hun winterpasje ophalen.
Ik verzoek de volgende personen om z.s.m. een foto te leveren hardcopy of digitaal zodat ik voor hen
ook een pasje kan aanmaken:
M.J. Copal, S. Starren, T. J. Dongen, R. Ellermeijer, S. van hattum, D. Helmer, M. Hoogerman J.
Lems,A.p. Meijer. S. Neering-Creemers, F. Overgoor, F.J. Overgoor, L. Verbeek, R. Wijnhoud en N.
Zandwijken.
Chris Heuckeroth
ledenadministratie
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TVDZ 25 jaar – Een receptie om nooit te vergeten
Als je als vereniging bezig bent met het 25 jarig jubileum van je vereniging en het afscheid van je
oprichtster Winny Gontha-Lucardie, doe je niet alleen alles om het Winny en de mensen naar de zin te
maken, maar bedenk je ook van alles om problemen op te vangen als er mogelijk iets mis gaat. Maar
met de drie dingen die TVDZ overkwam, viel echt geen rekening te houden en toch hebben die
uiteindelijk mede sterk aan de feestvreugde bijgedragen.
Eerst ging, zoals onze voorzitter Job Schouten tijdens de receptie zo mooi memoreerde, bijna alles
mis, toen we midden tijdens de voorbereidingen op het einde van mei plotseling te horen kregen dat
Winny een ernstige kankeraandoening had. Het niet doorgaan van de receptie, en desnoods het hele
feest, stond dan ook nummer één op de agenda van de bestuursvergadering en alle bestuursleden
(op die ene vacature na uiteraard) hadden zich al op het ergste voorbereid. Gelukkig kwamen er
daags voor die vergadering twee mailtjes van Winny aan Job, dat ze het erg leuk vond als alles door
zou gaan en dat ze er beslist bij wilde zijn. Die mailtjes klonken zo positief, dat we direct besloten om
20 juni in volle glorie door te laten gaan. De feeststemming zat er bij wijze van speken toen al in.
Uiteraard stond de voorzitter verder uitgebreid stil bij het 25-jarig jubileum van TVDZ en de verdienste
van Winny Gontha-Lucardie bij de totstandkoming daarvan.
Hij schetste Winny als een bevlogen bestuurster, die na de oprichting niet alleen voortvarend de
voorzittersrol op zich nam, maar na die ‘verheven’ taak niet te beroerd was om hoofd van de redactie
van ACE te worden en dat blad vorm te geven om op die manier toch goed op de hoogte te blijven
van de ‘ins’ en ‘outs’.
Namens de vereniging bood de voorzitter vervolgens een glasgravure aan waarin de dankbaarheid
van TVDZ tot uitdrukking werd gebracht voor al datgene dat Winny voor TVDZ had gedaan.
Deze glasgravure werd aan Winny overhandigd door Dolly Andries, die samen met Job de gehele dag
had georganiseerd, daarin van de vroege ochtend tot de late avond voortreffelijk bijgestaan door Cor
en Ria Hoop, die van geen ophouden schenen te weten.
De tweede, geheim gehouden,
gebeurtenis kwam voor rekening van
de burgemeester van Diemen,
mevrouw drs. A.E. Koopmanschap,
die na de voorzitter het woord kreeg.
Op zich al was het een hele eer, dat
zij op de receptie van het 25-jarig
jubileum verscheen, maar dat bleek
toch niet de grootste verrassing.
Zij had drie redenen, zoals ze zei,
om op deze bijeenkomst aanwezig te
zijn.

De eerste was uiteraard het 25 jaar jubileum van TVDZ. Zij feliciteerde TVDZ van harte met deze
mijlpaal en wenste de vereniging het beste in de toekomst. Als cadeau bood ze een cheque aan, die
ze de voorzitter met genoegen overhandigde. De tweede reden om aanwezig te zijn was het vieren
van het afscheid van Winny Gontha-Lucardie.
Zij deelde de teleurstelling van TVDZ vanwege het aangekondigde vertrek van Winny uit Diemen.
Winny was immers ‘de spil van TVDZ’, die met een nimmer aflatend doorzettingsvermogen alle
winkeliers in Diemen afliep. Zij was de vrijwilliger, die elke vereniging zich wenst, zoals al uitgebreid in
de pers was gepubliceerd, en haar blijvende inzet kon iedereen tot voorbeeld dienen. Jammer dus,
dat ze de gemeente Diemen ging verlaten.
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Maar er was nog een derde reden om
aanwezig te zijn, zei ze. Het had Hare
Majesteit de Koningin behaagd Winny
Gontha-Lucardie te benoemen als Ridder
in de Orde van Oranje Nassau en ze had
de burgemeester van Diemen
opgedragen om Winny Gontha-Lucardie
de bijbehorende medaille met
bijgehorend lint op te spelden.
De uitreiking was voor velen een
complete verrassing, ook voor Winny die
even licht geëmotioneerd leek. Werkelijk
iedereen vond het geweldig en de ‘Brut’
verhoogde het enthousiasme nog meer.

Alvorens die echter zijn invloed deed gelden, kwam daar ineens Wim van de Haak als ‘éminence
grise’ (voor ons niet geletterden betekent dat zoiets als ‘oudere man’) gekleed in een uiterst hip
tennistenue met korte broek (gemaakt van een oude TVDZ-vlag) en tennisra(c)ket de zaal binnengestormd met een geweldige act die bedoeld was als korte boodschap voor Winny en ons allemaal.
Hij had het vroeger in Nederland wereldberoemde lied van
Annie M.G. Schmidt ‘Op de step” met als refrein het lied
‘Over 25 jaar’ als uitgangspunt genomen, en preludeerde
daar (om in muziektermen te blijven) lustig op door.
Na elke ‘over 25 jaar’ uit dat lied schreeuwde hij dan ‘raket’
om naar het tennisra(c)ket te verwijzen.
Het werd zo voortreffelijk vals gezongen, dat het
oorspronkelijke lied daar absoluut niet meer in te herkennen
was, en de tekst leek zo anti-rijm dat het als voorbeeld zou
hebben kunnen dienen voor absurdistisch theater. Kortom:
een act van grote klasse.
Het zette daarna in ieder geval aan om nog iets extra’s te
nuttigen, met als gevolg dat het moeite kostte om het
volgende feestonderdeel enigszins op tijd te laten beginnen.
Godfried van den Wittenboer.
Foto’s: Stanley Gontha / Hans de Jong
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Foto’s Receptie TVDZ 25 jaar

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

1. Voorzitter Job Schouten toont het prachtige cadeau van SV Diemen voor de jubilerende TVDZ..
2. Winny Gontha met de glasgravure die door Dolly Andries namens de leden van TVDZ .
3. Opperste verbazing en emotie bij Winny Gontha over de Koninklijke onderscheiding.
4. Burgemeester Koopmanschap met Winny Gontha (nu met medaille).
5. Alle aanwezigen kijken met spanning naar wat er allemaal plaatsvindt.
6. Wiiny Gontha samen op de foto met oud bestuursleden TVDZ, t.w. Sue Pronker, Hans Kubes en Ed
de Vries.
Foto’s: Stanley Gontha / Hans de Jong
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TVDZ 25 jaar – Jeugd tegen Bestuur
Na de receptie, die enigszins uitliep, omdat de stemming er al goed in zat, begon de tweede ronde
met de eeuwige strijd van de jeugd tegen de gevestigde orde, en vond er tegelijkertijd
een wilde mix toernooi plaats voor wie dat wel voor gezien hield. Met die strijd van de jeugd tegen het
bestuur wilde de jeugd (jongeren tot 18 jaar) duidelijk laten zien dat zij voor vol moesten worden
aangezien op de tennisbaan. Het bestuur wilde echter demonstreren dat zij zich, met hun soms oude
botten, niet zo maar van de baan lieten slaan door deze nog jonge ‘broekies’, die zorgvuldig door Fred
Groen waren geselecteerd.
Het bestuur werd hiertoe
aangevuld met Janny de Boer
van de Jeugdcommissie en
Hans de Jong, redacteur van
het clubblad ACE. Er zouden
vijf wedstrijden van ieder een
set gespeeld worden, te weten
twee enkels en drie dubbels.
Het spits werd afgebeten door
voorzitter Job Schouten, die
het moest opnemen tegen
André Lopes.
Het werd voor Job, die in de competitie toch het nodige heeft meegemaakt, een memorabele partij.
Hij kwam maar niet goed in zijn spel en ofschoon hij dat zelf weet aan het kleine beetje champagne
tijdens de receptie, leek het de meer objectieve toeschouwer eerder te liggen aan het spel van zijn
tegenstander André Lopes dat Job vrijwel geen enkele ruimte voor een tegenaanval bood. Van de
baan geslagen is beslist te sterk uitgedrukt, maar de 6-1 zege van André Lopes was ten volle
verdiend.
In de daaropvolgende partij verdedigden Janny en Hans de eer van het bestuur tegen het jeugdige
tweetal Harminder Machado en Steven Biervliet. Door de nederlaag in de eerste partij waren Janny en
Hans er waarschijnlijk iets minder zeker van, dat zij met de eer zouden gaan strijken en zij kregen
gelijk. Janny en Hans begonnen stevig. Na het inleveren van hun eerste game werden Harminder en
Steven wakker en kwamen zo sterk terug en wisten zij het spel, en daarmee de set, naar zich toe
wisten te trekken. Hun overwinning was volkomen terecht. Tot op dit moment heerste er bij het
bestuur dan ook diepe teleurstelling over haar nederlagen, met daarnaast trots over de capaciteiten
van haar jeugd.
Gelukkig maar dat een voorzienige hand er een toernooi naast had gepland, zodat deze
bestuursnederlagen slechts door een select aantal liefhebbers werden aanschouwd. Toch zou het
leuk zijn, als die jeugd werd overwonnen en het geheime wapen van het bestuur bleken de
ledenadministrateur en de secretaris te zijn, ofwel Chris Heuckeroth en Godfried van den Wittenboer.
In beide enkels wisten zij hun jeugdige tegenstanders te overtroeven met respectievelijk 6-1 en 6-4.
Met als enige kanttekening dat onze secretaris geheel gesloopt van de baan kwam, terwijl hij nog
samen met Chris nog een dubbel moest spelen. Deze dubbel was, gezien de tussenstand van 2-2,
van cruciaal belang. Aanvankelijk leken beide senioren op een triomf af te stevenen, maar het
winnende punt wisten de heren bestuursleden niet te scoren.
Langzamerhand was er enig onzekerheid bij
onze secretaris te bespeuren, teveel ballen
belandden in het net.
De tegenstanders versnelden het tempo en
wisten zo alsnog de wedstrijd naar zich toe te
trekken, waarmee de beker ook dit jaar in
handen blijft van de jeugd. (zie foto)
Godfried van den Wittenboer
Job Schouten
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TVDZ 25 jaar – Feesttoernooi en Barbecue

Foto’s: Hans de Jong
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Ziekenboeg
Wil Hagen is opgenomen in het St. Lucas ziekenhuis, waar zij een heupoperatie heeft ondergaan.
Bij Janny de Boer is nu duidelijk dat zij een meniscusoperatie zal moeten ondergaan.
Ook Ans van Klaveren is onder het mes geweest voor een kijkoperatie aan haar knie. Onze Joost
heeft nog problemen met zijn schouder en moet zich de rol van toeschouwer aanmeten.
Winnaar
Emilio Ortega heeft een eerste prijs in de wacht gesleept bij het open toernooi van ATVD.
Hoezo hebben TVDZ-ers “geen niveau”?
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) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar zodat ons ledenbestand
zo schoon mogelijk blijft.
Geen hoge hakken op de baan!
Helaas worden er op de lesbaan nog regelmatig dames met hoge hakken gesignaleerd. Hierbij dus
een oproep aan alle moeders die hun kinderen naar tennisles begeleiden: als u de baan opgaat dan
alleen op tennisschoenen. Bent u toch op hoge hakken: dan op kousenvoeten de baan betreden.
Hoge hakken vernielen het kunstgras!
Hondenpoep op de jeu de boules baan?
Kredietcrisis en geen werk?
TVDZ heeft momenteel 5 vacatures voor vrijwilligers die zich voor de club willen inzetten:
1. Bestuurslid (PR en Sponsoring), 2. Redacteur voor het clubblad ACE, 3. Commissielid
Toernooicommissie (organiseren van toernooien) en 4. Commissielid Technische commissie (handig
persoon voor onderhoud clubgebouw en tennispark. Tevens is er nu een vacature ontstaan bij de
activiteitencommissie, dus meld je aan!
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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KNLTB – Najaarscompetitie
Van de verenigingscompetitieleider,
De indeling voor denajaarscompetitie is bekend.
In de nieuwe activiteitenkalender zijn alle Thuiswedstrijden opgenomen
Er doen 5 teams mee.
Drie senioren teams op de zaterdag:
Diemen Zuid 1:
Vincent ten Bruin, Angelo Hooker, Jeff Tjon en Quido IJsselsteyn
Diemen Zuid 2:
Job Schouten, Marcel manshanden, Marcel van Dooren, Rob Ebbers en Chris Heuckeroth
Diemen Zuid 3:
Thomas Dijking, Django Krijgsman, Roel Meijerink, Casper Staat en Robert van Gelderen
Twee jeugdteams op zondag:
Jongens tot en met 14 jaar
Luc van der Heijden, Boudewijn Greven, Mikal Sas en Ivo van Dijck
Jongens tot en met 17 jaar
Andre Lopes, Laurens Kromhout,Steven Biervliet,Harminder Machado en Tim van Gelderen
De inschrijving voor de Wintercompetitie sluit op 1 september 2009.
Alle Teamleiders hebben hierover al bericht ontvangen.
Ieder nieuw team wat na die datum wil inschrijven kan zich bij mij melden. Ik neem dan contact op met
de KNLTB die dan bekijkt of er nog extra teams geplaatst kunnen worden in het schema.
De competitie dagen staan vermeld in de activiteitenkalender de inhaaldagen niet.
Chris Heuckeroth - Verenigings Competitie Leider (VCL)
telefoon: 020-6991755
e-mail cprheuck@xs4all.nl

KNLTB – Voorjaarscompetitie 2010
Voorjaarscompetitie 2010
Iedereen die zich wil inschrijven kan dat nu al melden.
- Individueel is mogelijk wanneer er voldoende gegadigden zijn wordt er een team
samengesteld
- Als team met opgave van alle personen en info over de teamleider
Alle bij mij bekende teamleiders ontvangen begin november een herinnering vanwege de
sluitingsdatum van 1 december
Het speelschema van de voorjaarscompetitie staat vermeld op de volgende pagina.
Veel tenniswijsheid en plezier gewenst!
Chris Heuckeroth
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Voorjaarscompetitie 2010 - zie onderstaand schema.
SPEELDAGEN
WEEK

14

15

16

17

MAANDAG

5-apr

12apr

19apr

DINSDAG

6-apr

13apr

WOENSDAG

7-apr

DONDERDAG

18

22

17

18

INHAAL
DAGEN
19

31-mei

30-apr*

3 mei*

13-mei

24-mei

25-mei

30 apr*

4-mei*

13-mei

24-mei

1-jun

19-mei

26-mei

30 apr*

5-mei*

13-mei

24-mei

2-jun

20-mei

27-mei

3-jun

30 apr*

6-mei*

13-mei

24-mei

10-jun

21-mei

28-mei

4-jun

30 apr*

7-mei*

13-mei

24-mei

11-jun

29-mei

5-jun

30 apr*

8-mei*

13-mei

24-mei

12-jun

29-mei

30-apr*

8-mei*

13-mei

24-mei

5-jun

16-mei

30-mei

30 apr*

13-mei

24-mei

6-jun

16-mei

30-mei

30-apr

13-mei

24-mei

6-jun

19

20

26apr

10-mei

17-mei

20apr

27apr

11-mei

18-mei

14apr

21apr

28apr

12-mei

8-apr

15apr

22apr

29apr

VRIJDAG

9-apr

16apr

23apr

ZATERDAG

10-apr

17apr

24apr

1-mei

15-mei

ZATERDAG
(Regio hoofdklasse)

10-apr

17apr

24apr

1-mei

15-mei

ZONDAG

11-apr

18apr

25apr

2-mei

9mei

ZONDAG (Landelijk)

11-apr

18apr

25apr

2-mei

9mei

14-mei

22-mei

21

* 30-apr:

vrijwillige inhaaldag (behalve voor zondag Landelijk)

* 3 t/m 8 mei

vrijwillige inhaaldagen

Iedereen die zich wil inschrijven kan dat nu al melden.
- Individueel is mogelijk wanneer er voldoende gegadigden zijn wordt er een team samengesteld
- Als team met opgave van alle personen en info over de teamleider
Alle bij mij bekende teamleiders ontvangen begin november een herinnering vanwege de sluitingsdatum van 1 december
Veel tenniswijsheid en plezier gewenst!
Chris Heuckeroth
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21

22

23
7-jun

1

SMASHJE – JEUGD – Beachtoernooi
Ook dit keer was het jeugdtoernooi een succes. I
ets minder kinderen, maar de sfeer en sportiviteit was er niet minder om. Om elke bal werd gestreden.
Helaas was de fotograaf dit keer aan de late kant zodat niet van alle winnaars een foto kon worden
gemaakt. Toch is het nog gelukt om een tweetal winnaars op de foto te zetten.
De Jeugdcommissie

Uitslagen Jeugdtoernooi 14-6-2009
Groep 1:
1. Andre Lopes
2. Donna Reestman
3. Steven Biervliet
Groep 2:
1. Luc van der Heijden
2. Sven Versteeg
3. Arjun Bissumbhar
Groep 3:
1. Esha
2. Mattijs
3. John

2

Ingezonden: Afscheid Lia Houthuijsen - Activiteitencommissie
Ongeveer 20 jaar geleden werd ik lid van TVDZ d.m.v. Winny Gontha samen met Jannie v. Diemen,
Marijke Biesbrouck, Gerard Terwey en Wim v.d.Haak. Later met Dolly Andries.

Met veel plezier heb ik een paar keer per jaar meegeholpen met de festiviteiten bij TVDZ.
Wegens een schouderklacht tennis ik jammer genoeg niet meer.
Gelukkig heb ik vele andere hobby's zoals: skiën, fietsen, tuinieren, lezen en sinds ruim een jaar
probeer ik speksteenbeelden te maken.
Als vrijwilliger help ik een dagdeel per week bij een terminale patiënt thuis en een dagdeel per week
help ik in een verpleeghuis en zit daar in de cliëntenraad.
In september word ik 65 jaar en om allerlei redenen stop ik als commissielid bij TVDZ.
Ik denk met veel plezier terug aan de tijd bij TVDZ en mis vooral mijn ochtendtennisploegje.
Lia Houthuijzen.

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

Theater de Omval – programma 2009: Zie: http://www.theaterdeomval.nl

3

TVDZ in het nieuws - Diemernieuws

4

TVDZ in het nieuws – “Sportweek”

5

TVDZ in het nieuws - Diemernieuws

6

TVDZ in het nieuws

DIEMER TENNISVERENIGING VIERT
25 - JARIG JUBILEUM

Winny Gontha Lucardie kreeg uit handen van Burgemeester Koopmanschap een Koninklijke
onderscheiding - Diemer Nieuws, 25 juni 2009

Diemer Courant, 24 juni 2009
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TVDZ Activiteitenkalender
Activiteitenkalender 2009-2010
Datum

Dag

September
6-9-2009 zondag
19-9-2009 zaterdag
20-9-2009 zondag

26-9-2009 zaterdag

27-9-2009 zondag

Evenement

Tijd

Organisatie

ouder kind toernooi
Knltb najaarscompetitie senioren 1e ronde
heren Diemen Zuid 2
(0166)
Knltb najaarscompetitie jeugd 1e ronde
jongens t/m 14 jaar Diemen Zuid 1 (0668)
glitter glamour toernooi
Knltb najaarscompetitie senioren 2e ronde
heren Diemen Zuid 1
(0170)
heren Diemen Zuid 3
(0163)
Knltb najaarscompetitie jeugd 2e ronde
jongens t/m 17 jaar Diemen Zuid 1 (0764)

10.00 uur

JC
TC

12.00 uur
JC
9.30 uur
12.00

JC
TC

10.00 uur
12.00 uur
JC
9.30 uur

Oktober
3-10-2009 zaterdag

zondag
zaterdag

Knltb najaarscompetitie senioren 3e ronde
heren Diemen Zuid 2
(0166)
heren Diemen Zuid 1
(0170)
Knltb najaarscompetitie jeugd 3e ronde
jongens t/m 17 jaar Diemen Zuid 1 (0764)
Knltb najaarscompetitie senioren 4e ronde
heren Diemen Zuid 3
(0163)
heren Diemen Zuid 2
(0166)
heren Diemen Zuid 1
(0170)
Knltb najaarscompetitie jeugd 4e ronde
jongens t/m 17 jaar Diemen Zuid 1 (0764)
Knltb najaarscompetitie senioren 5e ronde
Alle teams spelen uit
Knltb najaarscompetitie jeugd 5e ronde
jongens t/m 14 jaar Diemen Zuid 1 (0668)
Knltb najaarscompetitie senioren 6e ronde
Alle teams spelen uit
oliebollentoernooi
Haloween toernooi

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag

4-10-2009 zondag
10-10-2009 zaterdag

11-10-2009 zondag
17-10-2009 zaterdag
18-10-2009 zondag
24-10-2009 zaterdag
25-10-2009
31-10-2009
November
7-11-2009
8-11-2009
21-11-2009
22-11-2009
December
12-12-2009
13-12-2009

TC
10.00 uur
12.00 uur
JC
9.30 uur
TC
9.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
JC
9.30 uur
TC
JC
9.30 uur
TC
13.00 uur
16.00 uur

AC
JC

KNLTB wintercompetitie 1e ronde
KNLTB wintercompetitie 1e ronde
KNLTB wintercompetitie 2e ronde
KNLTB wintercompetitie 2e ronde

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

TC
TC
TC
TC

KNLTB wintercompetitie 3e ronde
KNLTB wintercompetitie 3e ronde

10.00 uur
10.00 uur

TC
TC
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Januari
9-1-2010
10-1-2010
23-1-2010
24-1-2010

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag

KNLTB wintercompetitie 4e ronde
KNLTB wintercompetitie 4e ronde
KNLTB wintercompetitie 5e ronde
KNLTB wintercompetitie 5e ronde

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

6-2-2010 zaterdag
7-2-2010 zondag

KNLTB wintercompetitie 6e ronde
KNLTB wintercompetitie 6e ronde

10.00 uur
10.00 uur

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

13-3-2010 zaterdag
14-3-2010 zondag

KNLTB wintercompetitie 7e ronde
KNLTB wintercompetitie 7e ronde

10.00 uur
10.00 uur

TC
TC

Februari

Maart

NB. Data & tijden onder voorbehoud.
Kijk voor de laatste gegevens op internet: WWW.TVDZ.NL
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Tennislessen TVDZ Winter 2009-2010
TVDZ bied aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij 2 professionele
tennisleraren, t.w. Fred Groen en Roderik Bratianu. Beiden zijn ervaren zelfstandig werkende
tennisleraren. Op deze pagina vindt u de nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen,
telefoonnummers etc.
Het winterseizoen loopt van1 oktober 2009 tot 1 april 2010.
In deze periode gelden de volgende tarieven:
* 18 groepslessen met 4 personen € 153,- p.p.
* 18 groepslessen met 3 personen € 204,- p.p.
* 18 groepslessen met 2 personen € 306,- p.p.
* 18 groepslessen met 6 kinderen (niveau 0, t/m 10 jaar) € 102,- p.p.
* privé-les € 34,- p.u.
LESVOORWAARDEN
• Er worden geen lessen gegeven in de periode 19-12-09 t/m 03-01-10 (kerstvakantie) en 2002-10 t/m 28-02-10 (voorjaarsvakantie)
• Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan;
• Een lesuur duurt 50 minuten;
• De lesnemer moet lid zijn van TVDZ;
• 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, de tweede en de derde wel, de vierde niet, de vijfde en zesde wel tot
maximaal 6 lessen;
• De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet;
INSCHRIJVEN
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Dus uitsluitend via de Ledenadministratie van TVDZ. Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn
verkrijgbaar in het clubhuis, of op de website www.tvdz.nl te downloaden.
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis (of per e-mail), waarna check
plaatsvindt met ledenadministratie of het betreffende aanmelder wel lid is.
Men dient voorkeursdagen voor les in te vullen, op basis van voorkeur wordt men aan trainer
toegewezen.
TENNISLERAREN:
Fred Groen - fred-groen@planet.nl

Mobiel Tel: (06) 55824186

Roderik Bratianu - ro.bratianu@gmail.com
Mobiel Tel: (06) 42527372
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