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Van de Voorzitter – Hans de Jong
Normaal begin ik enthousiast bij het schrijven een inleiding in ons
clubblad, maar dit keer is dat beduidend minder het geval.
Zoals de leden via de mail en via het Diemernieuws hebben vernomen is
een van onze medeoprichters Winny Gontha-Lucardie overleden. Voor
diegene die haar goed kenden (en dat zijn er nogal wat), was dit een
hele schok. Velen van ons wisten dat zij al een paar jaar worstelde met
haar gezondheid, hartklachten, chemokuren en dergelijke. Daarbij had
Winny het privé ook erg zwaar omdat zij haar twee broers in korte tijd
verloor. Na haar verhuizing naar Haarlem, waar zij in het mooiste
appartement van een Indische woongemeenschap woonde, ging het met
haar gezondheid opeens hard achteruit. Gelukkig heb ik haar nog zien
genieten van haar nieuwe onderkomen met de prachtige Indische
binnentuin. Op 10 september is Winny gecremeerd op de Nieuwe Ooster begraafplaats. Bij deze druk
bezochte plechtigheid met vele sprekers, heb ik namens TVDZ een toespraak gehouden waarbij ik Winny
heb herinnerd en bedankt voor haar jarenlange inzet voor “haar” tennisvereniging. Voor diegenen die niet
bij dit afscheid aanwezig konden zijn, is aan mij door een aantal leden gevraagd of de toespraak in het
clubblad kon worden gepubliceerd, dus deze vindt u integraal in deze ACE. We zullen Winny missen.
Toch zijn er ook nog leuke zaken te melden, zoals ook dit keer het weer zeer geslaagde en spannende
uitwisselingstoernooi met tennisvereniging Strandvliet, het leuke Ouder-Kind toernooi enzovoorts.
Het nieuwe bestuur is de afgelopen maanden ook druk bezig geweest met allerlei “achterstallig
onderhoud” waar het voorgaande bestuur niet aan toegekomen was. Als gewoon lid van een
tennisvereniging realiseer je jezelf niet of nauwelijks dat een bestuur ook allerlei huishoudelijke zaken
heeft te regelen. Ik noem maar iets als het oplossen van een verstopping in het riool, het laten leegzuigen
van een vetput, het vervangen van lekkende thermopane ramen, het vervangen van verrotte houten
delen van het clubhuis en het prepareren van kopse kanten van het clubhuis. Ook het doen van allerlei
klusjes in en rond het clubgebouw in samenwerking met de klussenploeg hoort hierbij. Daarnaast houdt
het bestuur zich echter ook nog bezig met nieuwe initiatieven, zoals hieronder blijkt.
Jeugd instuif op vrijdagavond
In het kader van het in contact brengen van onze jeugd en jongeren hebben wij het plan opgevat om een
"Jongeren Instuif" te organiseren op de vrijdagavond. Het is bij een tennisclub natuurlijk zo, dat als jij altijd
op zaterdag tennist, je de leden die altijd op maandag tennissen nooit tegenkomt.
Vandaar deze ontmoetingsavond op de vrijdag. Bij jeugd en jongeren denken wij aan tennissers tussen
de 16 en 35 jaar. Uiteraard word niet je paspoort gecontroleerd, dus als je wat jonger of ouder bent, ben
je natuurlijk ook van harte welkom. We willen graag op 7 oktober a.s. van start gaan vanaf 19.00 uur.
Deze avond zal feestelijk worden omlijst met een muziekje, een hapje en een drankje.
Wij hopen op een grootse opkomst van onze jeugdige leden en natuurlijk is iedereen van harte welkom.
Rest mij nog te melden dat op maandag 14 november 2011 de Algemene Ledenvergadering zal
worden gehouden in het Clubhuis. Aanvang om 20.00 uur en zaal open om 19.30 uur.
Wij roepen alle leden op om aanwezig te zijn, u bent van harte welkom!
De agenda en exemplaren van de jaarrekening 2011 en de begroting 2012 zullen een week voor de
vergadering in het clubhuis aanwezig zijn, zodat u tijdig op de hoogte bent.
Uiteraard gaat ook het bestuur met de tijd mee en daarom zullen wij u niet meer allen per post uitnodigen,
maar zullen die leden, waarvan wij een e-mailadres hebben, de uitnodiging per email ontvangen.
Uiteraard wil ik alle leden er op attenderen dat wij ook in het najaar nog enkele leuke toernooien hebben
zoals het befaamde Oliebollentoernooi, dus geef je op!

Hans de Jong
Voorzitter TVDZ

3

TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Rabobank rek.nr. 39.36.37.964 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl
Bestuur:
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- Janny de Boer (secretaris) Tel: (020) 9679437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333
- vacature (promotie en PR)
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855
Activiteiten-Commissie:
- Wim van den Haak - Tel: (020) 6005601
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Roderik Bratianu
- Donna Reestman
- Ruben Smit (voorzitter) Tel: (06) 49652626
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Herman Smits – Tel (020) 6974424
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl
- Janny de Boer (voorzitter) - Tel: (020) 9679437
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Frans Heinsius - Tel: (020) 4650664
Verenigingscompetitieleider (VCL):
- Ruben Smit - Tel: (06) 49652626
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
Kas-commissie:
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199 - Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
- Hans Mosterd (reserve)
Barbeheerder: - Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Trainers:
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
- Roderik Bratianu - Mobiel Tel: (06) 42527372 - ro.bratianu@gmail.com
Sportraad vertegenwoordiger: Hans de Jong
Ereleden: 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, Dolly Andries
Hans de Jong, Gerard Terwey.
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Van de Redactie
Eind augustus stonden er mede door de vakantie nog zo weinig stukjes op stapel, dat we toen besloten
hebben om de verschijningsdatum van deze ACE een paar weken uit te stellen. Daarna echter, begon
het toch ineens aardig vol te lopen. Helaas niet altijd met goed nieuws. De dood
van Winny Gontha-Lucardie betekent niet alleen het verlies van een van de
oprichters van TVDZ, maar tevens het verlies van een zeer sociaal voelende
vrouw, die gedurende meer dan 25 jaar lief en leed met TVDZ heeft gedeeld. Altijd
in iedereen geïnteresseerd en altijd vol enthousiasme over nieuwe ontwikkelingen.
Het is gelukkig te prijzen dat we de gehele toespraak van onze voorzitter bij de
crematieplechtigheid kunnen plaatsen.
Het leven gaat echter verder. Er zijn toernooien geweest, waarvan we verslag
kunnen leggen, zoals het dit keer zeer spannende wisseltoernooi met Strandvliet
en het Ouder-kind toernooi. Verheugend aan deze toernooien is voor de redactie vooral, dat er ook eens
foto’s van anderen, dan van onze befaamde hoffotograaf en voorzitter Hans de Jong, ter redactie zijn
verschenen. Donna Reestman heeft mooie plaatjes van het Ouder-kind toernooi geschoten, waar we erg
blij mee zijn en waarvan we er enkele zullen plaatsen ten koste van helaas even mooie plaatjes van Hans
de Jong. Ikzelf heb de camera meegenomen naar Strandvliet en vind een plaatje wel leuk om te plaatsen,
omdat je een dergelijk plaatje niet op onze tennisbaan kunt schieten.
Alle andere plaatjes – en dat zijn er nog talloos veel – zijn nog steeds van Hans. Hij zoekt echter naarstig
naar concurrentie. Dus neem zelf de camera eens mee naar een toernooi en email de foto’s naar de
redactie van de ACE op aceredactie@tvdz.nl ( met vermelding van de naam van het toernooi). Grote
kans dat foto’s gemaakt door jezelf in de ACE terechtkomen. Je kunt natuurlijk ook die nieuwe
hoffotograaf willen worden, die Hans nu min of meer uit noodzaak is (zie de PS. onderaan).
Naast toernooien en mededelingen van het bestuur bevat dit blad verder nog rapportages over
onderhoudswerkzaamheden aan het tennispark en de kantine. Bij elkaar opgeteld is er in korte tijd erg
veel werk verzet, zowel door het bestuur als door leden. Het is een genoegen om dit na de inertie van
een paar jaar geleden mee te mogen maken.
Last but not least is er de oproep aan jongeren van 16 tot 35 jaar om mee te doen aan de vrijdagavondtennisinstuif. Toen ik die onder ogen kreeg, voelde ik me als bijna 70-jarige direct gediscrimineerd. Om
die reden alleen al, zou ik op die avonden aanwezig willen zijn om te tennissen met de jeugd. Maar
gelukkig voor de jeugd, ga ik niet meer prat op mijn capaciteiten en vind ik het heel verstandig van het
e
bestuur om jongeren reeds vanaf hun 16 jaar kennis te laten maken met het spel van de al wat ‘oudere
jongeren’ tot 35 jaar. Zodoende krijgt de middenmoot van 16 tot en met 35 jaar meer de gelegenheid met
elkaar kennis te maken, meer samen te tennissen met bijkomend tennisplezier en eventueel met elkaar
deel te nemen aan de KNLTB-competitie.
‘Oudere jongeren’ ga naar die instuif, niet alleen voor de jongeren, maar ook voor je eigen plezier. Ze
slaan echt een goede bal! Jongeren, ga er naar toe, want de ouderen lusten jullie rauw, maar vergissen
zich in jullie kwaliteiten.
Verder veel leesplezier!
Namens de redactie,
Godfried van den Wittenboer

PS.
Wil je zelf ook een bijdrage leveren voor de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld!
Ook zijn wij nog op zoek naar een fotograaf die foto’s wil maken van onze activiteiten, graag in het bezit van een
elektronische fotocamera.
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Mededelingen Bestuur

1. Ledenvergadering
Op maandag 14 november 2011 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het Clubhuis.
Aanvang om 20.00 uur en zaal open om 19.30 uur.
Wij roepen alle leden op om massaal aanwezig te zijn. U BENT VAN HARTE WELKOM !!! Uiteraard gaat
ook het bestuur met de tijd mee en daarom zullen wij u niet meer allen per post uitnodigen, maar zullen
die leden, waar wij een emailadres van hebben, de uitnodiging per email ontvangen.
Nogmaals een dringend verzoek aan onderstaande leden om een foto in te leveren, zodat uw KNLTB
kaartje kan worden aangevraagd S. Arnst, R.J. Kwakkel, S.K. Kaper en M. Manshanden.
Hartelijk dank voor de moeite.
Wij willen jullie even onder de aandacht brengen, dat de telefoon die in het Clubhuis hangt van de club is
en wij verzoeken de leden dan ook er alleen in geval van nood gebruik van te maken.
Mocht je (jammer genoeg) besluiten om je lidmaatschap bij onze club te beëindigen, kijk dan voor
informatie over hoe dat moet op onze vernieuwde site: www.tvdz.nl .
Let wel op de uiterste opzegdatum: jaarleden voor 15 december, winterleden met KNLTB pas ook voor
15 december en winterleden zonder KNLTB pas voor 15 september.

2. TVDZ Jongereninstuif (OPROEP OM MEE TE DOEN)
In het kader van het in contact brengen van onze jeugd en jongeren hebben wij het plan opgevat om een
"Jongeren Instuif" te organiseren op de vrijdagavond. Het is bij een tennisclub natuurlijk zo, dat als jij altijd
op zaterdag tennist, je de leden die altijd op maandag tennissen nooit tegenkomt.
Vandaar deze ontmoetingsavonden op de vrijdag. Bij jeugd en jongeren denken wij aan tennissers
tussen de 16 en 35 jaar. Uiteraard word niet je paspoort gecontroleerd, dus als je wat jonger of ouder
bent, ben je natuurlijk ook van harte welkom.
We willen graag op 7 oktober a.s. van start gaan vanaf 19.00 uur. Deze avond zal feestelijk worden
omlijst met een muziekje, een hapje en een drankje.
Wij hopen op een grootse opkomst van onze jeugdige leden en natuurlijk is iedereen van harte welkom.
Janny de Boer

Stuif ook eens in! Gezellig!
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In Memoriam - Winny Gontha-Lucardie
Als voorzitter van de tennisvereniging TVDZ kan ik met een gerust hart zeggen dat Winny Gontha
wereldberoemd in Diemen en omstreken was. Oftewel: wie kende haar niet? Maar ook andersom was het
geval, zij had het “netwerken” al lang uitgevonden, toen niemand dat woord nog kende. De opkomst bij
deze plechtigheid is daarvan een levend bewijs.
Winny was in 1984 één van de oprichters van Tennis Vereniging Diemen Zuid. Zij was enige jaren
voorzitter van de vereniging, lid van diverse commissies en ook nog erelid. Haar bedoeling was om tennis
voor iedereen bereikbaar te maken en dat is ook gelukt.
Het overlijden van Winny Gontha is een groot verlies voor de vereniging. Niet zozeer omdat zij een groot
tennistalent was, maar meer omdat zij eigenlijk “de moeder” van TVDZ was. Winny regelde werkelijk alles
wat los en vast zat voor “haar clupje”. Zij wist als geen ander de kwaliteiten van alle mensen op de juiste
waarde te schatten en slaagde er altijd in om mensen enthousiast te maken om iets voor de club te doen
en hen bij allerlei activiteiten te betrekken.
Maar bij al die activiteiten en toernooien moest er wél gegeten worden, want Winny hield wel van een
lekker hapje! En zo ontstonden dus het Barbecue toernooi, Oliebollentoernooi, Luilaktoernooi enzovoort.
En van feestjes werd ze altijd vrolijk, want gezelligheid moest er zijn met veel mensen om haar heen.
Een van haar sterkste kanten was het werven van
sponsors en het verkopen van advertenties voor het
clubblad. Zij liep alle ondernemingen in Diemen af en
was daarbij erg vasthoudend. Juist door deze
karaktereigenschap en haar charme lukte het haar
om veel sponsors voor de vereniging te strikken. En
ook al waren zij niet van plan om een advertentie te
plaatsen, als Winny langs kwam, was er maar één
manier om van haar af te komen…..  Juist, een
advertentie kopen....
En zo wist zij ook de jeugdleden uit te dagen en te
trainen in het verkopen van loten voor de Grote
Clubactie, en dat werd ook steevast een succes!
Naast alles wat ze als vrijwilliger voor “haar clubje” deed, kon je haar ook nog tegenkomen als
vrijwilligster van theater De Omval en als medewerker van het stembureau. Dat was de Gemeente
Diemen ook opgevallen en daarom heeft men haar in 2005 genomineerd voor de onderscheiding
“Vrijwilliger van het jaar”.
Op slinkse wijze werd Winny door mij onder de noemer van een gezellig hapje en drankje met live muziek
meegenomen naar Theater de Omval. Tot haar grote verrassing (en zeer verdiend) werd Winny in het
zonnetje gezet en kreeg zij een onderscheiding en een oorkonde uitgereikt voor haar inzet en werklust
als vrijwilliger.
Na deze mijlpaal ging zij een aantal activiteiten van TVDZ langzaam aan afbouwen en overdragen aan
een nieuwe generatie bestuurders en vrijwilligers. Maar dat betekende niet dat haar betrokkenheid
minder werd, want ze bleef haar invloed uitoefenen en er zorg voor dragen dat alles goed bleef lopen. In
die periode bleek dat haar gezondheid niet meer was zoals zij gehoopt had. Als gevolg daarvan konden
we haar helaas steeds minder op de tennisbaan zien.
Tijdens het 25 jarig jubileum van TVDZ in 2009 heeft Winny formeel afscheid genomen van TVDZ,
waarbij Burgemeester Koopmanschap haar een boegbeeld van Diemen noemde en haar een koninklijke
onderscheiding opspeldde. Ik heb haar zelden zo zien stralen! Zij was uiteraard zo trots als een pauw en
wij ook.
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Ook na dit formele afscheid heb ik altijd een heel goed contact met Winny gehouden. Wij hadden immers
jarenlang samen in de redactie van het clubblad ACE gezeten en we zagen elkaar ook buiten
verenigingsverband, zoals bij de film en uiteraard als we lekker uit eten gingen. Al was het maar omdat zij
weer een probleempje had met haar PC. Begin dit jaar verhuisde Winny naar Haarlem. Zij was er trots op
dat ze dit had weten te ritselen. Helaas heeft zij niet lang van haar nieuwe woning kunnen genieten.
Mede namens honderden leden van TVDZ kan ik zeggen: Winny hartstikke bedankt, goede reis en we
zullen je erg missen.………
Hans de Jong
Voorzitter TVDZ

Winny Gontha met Burgemeester Koopmanschap bij de uitreiking haar Koninklijke onderscheiding.

Grote Clubactie 2011
Beste tennisvrienden:
Op zaterdag 10 september is weer de ‘Grote Clubactie’ begonnen. Dit is uiteraard dé gelegenheid voor
leden van onze club om een fantastische prijs te winnen. De hoofdprijs bedraagt maar liefst 100.000 Euro
en zeg nou eerlijk, bij wie gaan er geen weken voorbij, waarbij je dat niet in je portemonnee hebt.
Verder is nog een belangrijk voordeel van kopen van een lot in deze loterij, dat een groot gedeelte van de
3 Euro die een lot kost, rechtstreeks terugvloeit in onze clubkas.
Dus: WEES GEEN ZOT EN KOOP METEEN ZO'N LOT !!!
Loten zijn verkrijgbaar bij Gerard achter de bar en ook de trainers weten de loten te vinden. Dus vraag
erom en ga ermee naar familieleden, buren, vrienden en iedereen die je maar kunt vinden.
WIJ REKENEN OP JULLIE !!!
Janny de Boer
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Het tennispark weer tip top
Het afgelopen kwartaal is er met man en macht gewerkt om ons tennispark aan de
Sportlaan 7 weer in tip top staat te krijgen.
Ten eerste zorgde de Gemeente Diemen ervoor, dat we niet meer bang hoeven te
zijn voor het omvallen van de lichtmasten, want een onderhoudsploeg heeft twee
dagen geploeterd om deze metershoge monsters weer waterpas te zetten.
Onze eigen Gerard de Penning kwam vervolgens met een voorstel voor de
vervanging van de in elkaar stortende bankjes, dat niet geweigerd kon worden.
Voor een personeelsprijsje (dankzij zijn dochter) konden wij ons 6 prachtige nieuwe
meubelstukken permitteren, waarvoor beiden hartelijk dank.
Natuurlijk kon hij niet in zijn eentje alle bankjes in elkaar zetten en werden er gelukkig massa's mensen
bereid gevonden om het nodige schroef- en plugwerk te verrichten. Hartelijk dank aan: Ans, Ed, Jos,
Gerard, Nico, Cees, Hans en andere Jos. Wij hopen dat jullie je tassen nog vele jaren in goede
gezondheid op de bankjes neer zullen zetten.
Verder zijn inmiddels de raamrenovaties achter de rug en kunnen wij weer zonder
problemen naar binnen en naar buiten kijken. Ook heeft Koen de nodige reparaties
aan het houtwerk van de kantine verricht, waarvoor ook veel dank !!
Ook wil ik als ‘Directeur Technische Problemen en Oplossingen’ nog een keer mijn
dank betuigen aan de vele mensen van onze beroemde (en ook wel beruchte)
ochtendploeg, die altijd bereid zijn om de helpende hand te bieden. Zonder te
vragen vegen zij de banen, helpen zij bij het bankjes in elkaar zetten, het ophangen
van netten en ander onderhoud.

Bedankt mensen, zonder jullie ging het echt niet.
Janny de Boer

Lichtmetingen i.v.m. lichtoverlast bij geplande bebouwing
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Diemerfestijn
Zoals elk jaar was er weer een afvaardiging van TVDZ te vinden op
de kramenmarkt van het Diemerfestijn.
Dit jaar zouden oorspronkelijk alleen Hans en Janny de TVDZ stand
bemensen, doch de crematie van Winny Gontha was eveneens op
deze dag gepland.
Zo kon het gebeuren dat je 's morgens Hans en Janny in het
stemmig donker gekleed kon aantreffen bij de marktkraam, en 's
middags opeens in sportkleding.
Tussendoor werden hulptroepen ingeroepen en zodoende namen onze penningmeester Gerard, onze
VCL Ruben en Alisa de honneurs waar.
Deze bestuurs- en commissieleden hebben zich de blaren op de tong
gesproken om meer bekendheid aan onze tennisvereniging te geven
en nieuwe leden te werven.
De resultaten van deze actie zijn momenteel nog niet bekend. Maar
als ik af mag gaan op het mooie zonnige weer van deze dag, zal dat
wel goed komen.
Hans de Jong

10

Uitwisselingstoernooi -

Strandvliet

Afgelopen zondag 4 september was het dan weer zover. Na weken in
trainingskamp gezeten te hebben (misschien was dat het probleem: we
zaten vooral), vertrok het streng geselecteerde team van TVDZ weer
richting Arena om de strijd aan te gaan met de tot op heden
onverslaanbaar gebleken tennissers van Strandvliet. Zoals gezegd, de
selectiecriteria waren deze keer zeer streng en helaas hebben wij veel
fanatieke tennissers van TVDZ gewogen en te licht bevonden, waarvoor
uiteraard excuses.
Nee, natuurlijk was dit niet de juiste gang van zaken. Het kostte namelijk jammer genoeg al de nodige
moeite om 20 kandidaten te vinden die de strijd aandurfden. Ook de weersverwachting liet ons in de
steek en vooraf werd gezegd dat het de hele dag zou regenen. Gelukkig viel dat hard mee, want op een
paar druppels na hebben we het de hele dag droog gehouden. Verder
deed het mijn hart goed, dat wij ons als TVDZ'ers ook danig geweerd
hebben en zelfs tot twee keer toe in games gelijk stonden met de tijgers
van Strandvliet.
Jammer was alleen dat we (ondanks alle conditietraining die wij vooraf
hadden verricht) toch duidelijk te kort kwamen en vooral in de laatste twee
rondes veel punten verloren. Dat is aan de andere kant natuurlijk ook
wel te begrijpen, omdat wij het als toch wel op een gezegende leeftijd
gekomen groep moesten opnemen tegen mannen en vrouwen die soms
net de gezegende leeftijd van 10 jaar hadden bereikt.
Desalniettemin ben ik toch zeer trots op de eindstand, want met een stand van 175 tegen 153 mag je
toch met opgeheven hoofd richting Diemen afreizen. Bovendien was de sfeer fantastisch en ook de
verzorging van Strandvliet met een kopje koffie ter ontvangst, een uitgebreide lunch rond half twee en
verder nog een paar mooie schalen met snacks rond borreltijd, was UITSTEKEND. Dit vergoedde
natuurlijk veel en verzachtte ook wel een beetje de pijn !!
Wij zullen echter wel moeten afspreken, dat we vanaf nu elke week in de sportschool te vinden zullen zijn
om de conditie op te krikken en verder rekenen wij volgende keer ook op inschrijvingen van enkele van
onze fanatieke jeugdleden. Dus jongelui, laat je uitdagen en schrijf je volgende keer in voor dit
uitwisselingstoernooi met Strandvliet, dan ga ik er in ieder geval van uit dat wij ook een keer zullen
winnen.
Altijd optimistisch blijven.
Janny de Boer
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SMASHJE – Ouder-kindtoernooi

2011

Op zondag 11 september was het jaarlijkse ouder-kindtoernooi. Het weer
deed gelukkig leuk mee. De zon scheen, de wind viel mee en het was
constant droog.
Niet alle kinderen hadden een ouder die mee kon tennissen bij zich, maar
dankzij wat creativiteit van de jeugdcommissie en de deelnemers kon toch
iedereen spelen.

Michael werd eerste in de groep met de oudste jeugd. Donna werd tweede. Michael had wel het geluk dat
het ervaren jeugdlid Steven Biervliet tijdens het toernooi met zijn fanatieke ouder speelde. Naar verluid,
omdat Steven - als hij eerste zou worden - van Michael een groot stuk taart zou krijgen. In deze groep
was Donna blij met de hulp van Mitchell.
In de groep met de wat kleinere kinderen werd Bloem tweede. Eerste
werd Disha. Het aantal deelnemers lag hier niet zo heel erg hoog, maar dit
lag onder andere aan het feit dat niet alle kinderen een ouder familielid of
kennis mee konden krijgen, om met hen een team te vormen.
Zondag 2 en zondag 30 oktober (vanaf circa 15.00u met patat) zijn de
laatste twee jeugdtoernooien van dit seizoen. Op 30 oktober is het
Halloweentoernooi, dan zal degene die het mooist verkleed is in het
zonnetje worden gezet.
Als jij jezelf van tevoren bij je tennistrainer of via rubensmit@gmail.com aanmeldt, dan geef jij jezelf de
garantie dat je in oktober een leuk toernooi speelt!
Namens de jeugdcommissie,
Ruben Smit
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SMASHJE – geplande Jeugdtoernooien 2011
Voor de jeugdleden die de agenda nog steeds niet hebben ingevuld even een overzicht van de
jeugdtoernooien die nog komen:
- De return van het Uitwisselingstoernooi met tennisvereniging “de Meer” is op zondag 25 september bij
de Meer, de Meer vlakbij Diemen in Amsterdam, De Meer Tennis - Drieburgpad 8
1097 HK Amsterdam - Telefoon clubhuis: 020 - 737 0243.
- Op zondag 30 oktober is 's middags en 's avonds weer het Haloweentoernooi. Degene die het leukste
verkleed is gaat een prijsje in de wacht slepen!
Zowel ouders als kinderen vinden de toernooien altijd heel erg leuk. Kom dus ook!
Voor alle toernooien geldt: aanmelden bij je tennisleraar of op rubensmit@gmail.com - graag zo snel
mogelijk!

De jeugdcommissie

Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Slijtage banen 1 t/m 3
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan een grotere slijtage
onderhevig dan de banen 4-6. Wij doen daarom aan iedereen het dringende verzoek om bij voorkeur op
de banen 4, 5 of 6 te spelen.

Geen Digitale ACE ontvangen?
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken.
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing van de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE eerder
in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. een adreswijziging door
verhuizing) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft
dan zo schoon mogelijk.

Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?
Laat het ons maar weten.
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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TVDZ in het nieuws
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KNLTB - Voorjaarscompetitie 2011/2012
KNLTB REGIO NOORDWEST
Voorjaarscompetitie Noordwest 2012
De data van de voorjaarscompetitie 2012 zijn bekend!
De competitieleider van uw vereniging kan van 1 t/m 12 december teams inschrijven.
Voor meer info:
http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=450
Op de bovenstaande KNLTB pagina kun je PDF-documenten downloaden met de speeldata, het aanbod
voor junioren en senioren.
Email mij als jij met jouw team wilt opgegeven voor de voorjaarscompetitie 2012!
Met vriendelijke groet,
RUBEN SMIT - VERENIGINGSCOMPETITIELEIDER TVDZ
R.SMIT@DIEMEN.NL EN 06-49 65 26 26

KNLTB - SPEELDAGEN WINTERCOMPETITIE 2011/2012
Zaterdag
1e
speeldag
2e
speeldag
3e
speeldag
4e
speeldag
5e
speeldag
6e
speeldag
7e
speeldag

5 november
2011
19 november
2011
10 december
2011
7 januari
2012
21 januari
2012
4 februari
2012
10 maart
2012

1e
inhaaldag
2e
inhaaldag
3e
inhaaldag
4e
inhaaldag
5e
inhaaldag
6e
inhaaldag
7e
inhaaldag

12 november
2011
26 november
2011
17 december
2011
14 januari
2012
28 januari
2012
11 februari
2012
17 maart 2012

Zondag
1e
speeldag
2e
speeldag
3e
speeldag
4e
speeldag
5e
speeldag
6e
speeldag
7e
speeldag

6 november
2011
20 november
2011
11 december
2011
8 januari
2012
22 januari
2012
5 februari
2012
11 maart
2012

1e
inhaaldag
2e
inhaaldag
3e
inhaaldag
4e
inhaaldag
5e
inhaaldag
6e
inhaaldag
7e
inhaaldag

13 november
2011
27 november
2011
18 december
2011
15 januari
2012
29 januari
2012
12 februari
2012
18 maart 2012
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KNLTB

GEMIDDELDE SPEELSTERKTE COMPETITIETEAMS

Competitiesoort
Heren
Gemengd
Heren
Heren
Dames
Gemengd
Gemengd dubbel 35+
Dames dubbel 35+
Dames
Heren
Gemengd
Gemengd
Gemengd dubbel 35+
Heren dubbel 35+
Gemengd dubbel 30+
Dames dubbel 35+
Dames dubbel 30+
Gemengd dubbel 35+
Heren
Dames
Heren dubbel 30+
Gemengd dubbel 30+
Gemengd dubbel 35+
Heren
Gemengd
Heren dubbel 35+
Dames dubbel 30+
Dames
Dames dubbel 35+
Gemengd
Dames `
Heren
Heren
Dames

Klasse
1e klasse zondag
1e klasse zondag
1e klasse
zaterdag
2e klasse zondag
1e klasse zondag
2e klasse zondag
1e klasse zondag
1e klasse zondag
2e klasse zondag
3e klasse zondag
1e klasse
zaterdag
3e klasse zondag
2e klasse zondag
1e klasse zondag
1e klasse
zaterdag
2e klasse zondag
1e klasse
zaterdag
3e klasse zondag
2e klasse
zaterdag
3e klasse zondag
1e klasse
zaterdag
2e klasse
zaterdag
4e klasse zondag
4e klasse zondag
4e klasse zondag
2e klasse zondag
2e klasse
zaterdag
1e klasse
zaterdag
3e klasse zondag
2e klasse
zaterdag
4e klasse zondag
3e klasse
zaterdag
1e klasse zondag
2e klasse
zaterdag
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Gemiddelde klassesterkte
8,8
9,8
10,6
10,7
10,7
11,4
11,7
12
12,1
12,6
12,6
12,9
13,1
13,1
13,2
13,3
13,4
13,6
14
14,1
14,9
15,1
15,2
15,2
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,4
16,8
8,8
17

Bericht van Meneer de Mol
Bericht van Meneer de Mol………………..Augustus 2011

Die TVDZ-club heeft toch wel zeer aparte leden. Heeft er een lid
'pijn in zijn poot' en wil even niet spelen, is er een ander boos
en moppert als een visvrouw. Maar....10 minuten later zitten ze
te zoenen!!
Dan is er ook een penningmeester, die zei, dat hij de kas
geplunderd had. Kreeg zowaar applaus voor zijn eerlijkheid,
daar vorige penningmeesters - de goeden daargelaten - het niet
vermeld hadden. Kortom werk aan de winkel voor de
kascommissie.
Leuk was te horen, dat er nu ook leden uit IJburg zijn: resultaat
van een flyer-actie. Nu je wilt niet weten hoeveel alcohol er die
avond is doorgegaan om dat te vieren.

Dan was er eind juli een feest van ene Marijke in de kantine voor haar 60e. Tjonge, wat werd er 'gekaand'
zoals een TVDZ lid het verwoordde. Over eten gesproken: werd er gevraagd, wanneer een Islamiet geen
halalvlees eet. Nou, als hij op zijn tong bijt!
Tja, die tennisclub heeft toch ook veel oudere leden, d.w.z. leden op leeftijd. Meneer de Mol behoort ook
tot die oude garde en bracht laatst een bezoek aan een verpleeginrichting om te zien en horen, wat het
criterium is om een patiënt opgenomen te krijgen. “Wel,” zei de directeur: “We vullen een badkuip met
water en dan krijgt de patiënt een theelepel, een theekop en een emmer. Dan vragen we hem of haar om
de badkuip leeg te maken.” ” Oh, ik snap het” zei ik: “Een normaal persoon gebruikt de emmer omdat die
groter is dan een theelepel of een theekop.” “Nee,” zei de directeur: ” Een normaal mens zou de stop uit
de badkuip trekken. Wilt u een bed bij het raam of in het midden?”
Tot besluit moet ik zeggen, dat uw TVDZ leden erg behulpzaam zijn. Zegt ene Gerard tegen ene Janny:
“Goh, wat een mooie BH heb je. Wat kost-ie? Zegt Janny: “12,95 Euro bij de Hema.” Zegt Gerard: " Toch
wel duur! Voor 6 Euro wil ik ze wel vasthouden.” Wat aardig hè, van die Gerard!
Nou, de deadline was alweer voorbij, zodat Meneer de Mol wat aan de late kant was.
Doei............
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
alias Meneer de Mol
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Tennislessen Winter
De inschrijving voor de winterlessen is weer mogelijk vanaf 1 september 2011.
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat tennislessen wil een inschrijfformulier invult en instuurt.
Ook lesnemers die door willen gaan, dienen voor iedere volgende periode een inschrijfformulier in te
sturen.
Hierdoor is er een totaal beeld mogelijk van alle lesnemers bij de administratie en het bestuur.
Hiertoe dient het „Inschrijfformulier tennislessen 2011 ingevuld te worden. Dit formulier is te downloaden
via de website www.tvdz.nl (doorklikken op „Tennislessen‟).
Lesvoorwaarden:
Het seizoen loopt vanaf 1 september tot en met 1 april 2012.
 Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist
e
 Voor de 1 les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd
 Er worden geen lessen gegeven in de schoolvakanties.
 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:
e
1 Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl
e
2 Het formulier schriftelijk invullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.
e
3 Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen
De tennisleraren
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TVDZ Activiteitenkalender 2011

Activiteiten kalender 2011
Datum

Dag

Evenement

September
17 sept.
18 sept.
24 sept.
25 sept.
25 sept.
25 sept.

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zondag
zondag

KNLTB najaarscompetitie heren
1e ronde
KNLTB najaarscompetitie jeugd
1e ronde
KNLTB najaarscompetitie heren
2e ronde
KNLTB najaarscompetitie jeugd
2e ronde
Verrassingstoernooi Gourmet/kaarten senioren
Uitwisselingstoernooi De Meer jeugd uit

Oktober
1 okt.
2 okt.
8 okt
9 okt.
9 okt.
15 okt.
16 okt.
22 okt.
23 okt.
29 okt.
30 okt.
30 okt.

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zondag

KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
Surprise toernooi volwassenen
KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
KNLTB najaarscompetitie heren
KNLTB najaarscompetitie jeugd
Halloween toernooi jeugd

November
6 nov.

zondag

Oliebollentoernooi volwassenen
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3e
3e
4e
4e

ronde
ronde
ronde
ronde

5e
5e
6e
6e
7e
7e

ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde

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
Programma 2011: Zie: http://www.theaterdeomval.nl
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