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Van de Voorzitter – Hans de Jong
We hebben dit jaar een geweldig goede zomer gehad, mogen we
wel stellen. Dat was ook wel nodig na zo’n koud voorjaar!
We hebben dan ook volop van dit mooie weer mogen genieten
tijdens het Barbecuetoernooi en het uitwisselingstoernooi met
Strandvliet.
De verhalen hierover en de foto’s die door Evert, Godfried en
mijzelf zijn geschoten, kunt u in deze ACE terugvinden alsook op
Facebook: http://www.facebook.com/DiemenTVDZ
Ledenwerfactie
Zoals bekend wordt verondersteld, kunnen wij nog nieuwe leden
gebruiken. We hebben immers geen ledenstop zoals veel andere
verenigingen. Om het voor nieuwe leden aantrekkelijk te maken
hebben wij een speciale aanbieding: als je lid wordt van TVDZ in
de maanden september t/m december, dan hoef je pas per 1-12014 te betalen! Kortom 4 maanden gratis lidmaatschap! Dus zijn
er nog vrienden, kennissen, of buren die een tennisvereniging
zoeken, maak ze hier dan op attent!
Groot onderhoud
In begin september heeft het groot
onderhoud van onze tennisbanen
plaatsgevonden, is het onkruid
gewied en is er onkruidbestrijding
uitgevoerd.
De tennisbanen liggen er nu weer
extra verzorgd bij.

Algemene Leden Vergadering (ALV) op 14-11-2013
De Algemene Ledenvergadering, in de wandelgangen de ALV genoemd, is dit jaar gepland op
donderdag 14 november 2013, dus zet deze datum alvast in je agenda!
Op deze vergadering komen de gebruikelijke agendapunten voor zoals Notulen Algemene
Ledenvergadering 2012, Samenvatting activiteiten/jaarverslagen commissies, Financieel jaarverslag
2013 / Verslag kascommissie 2013 en Benoeming kascommissie 2014, Vaststelling begroting 2014 en
Goedkeuring contributie voor 2014.
Voor één agendapunt wil ik speciale aandacht vragen: het KNLTB lidmaatschap. Het bestuur heeft het
voornemen om het lidmaatschap van de KNLTB op te zeggen op het eind van dit jaar. Dit vanwege de
financiële situatie van onze vereniging.
Het bestuur wil deze beslissing graag ter goedkeuring voorleggen aan de leden. Dus komt allen!
Najaarsactiviteiten
Tevens wil ik iedereen er nog aan helpen herinneren, dat wij nog twee erg leuke activiteiten gepland
hebben dit najaar, te weten:
- op zondag 27 oktober om 13:00 uur. Het Wijnproeverij - toernooi, waarbij voor een schappelijk prijsje
de mooiste wijnen kunnen worden geproefd.
- op zondag 17 november om 13:00 uur. Dan is het weer tijd voor ons welbekende Oliebollentoernooi!
Ik hoop zoveel mogelijk leden te ontmoeten bij deze activiteiten!

Hans de Jong - Voorzitter
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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:
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- 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:
- Milene Smits
- Marijke Biesbrouck
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Donna Reestman
- vacature
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6923087
- Herman Smits – Tel (020) 6974424
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
Verenigingscompetitieleider (VCL):
- Ruben Smit - Tel: (06) 49652626
- vacature
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
Kas-commissie:
- Joost Durville
- Wim van den Haak
- Loek Biesbrouck (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: 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
Ik sta elke keer verbaasd over de kopij voor dit blad. Een week
voordat het blad de deur uit moet, zit ik nog met de handen in het
haar, omdat ik misschien viereneenhalve pagina gevuld kan krijgen.
Maar dan ineens stroomt het ook met bakken binnen en is er geen
houden meer aan.

U treft met andere woorden weer een goed gevuld blad aan, met
een grote variëteit aan onderwerpen. Een voorzitter met de
koksmuts op, die het voorbeeld van zijn collegakoks goed volgt en
in ruime mate de publiciteit zoekt. Niet om nog meer bekend te
geraken als kok, maar om reclame te maken voor TVDZ. Een
gehele pagina van het Diemernieuws alleen gewijd aan TVDZ! Hoe
krijgt hij het voor elkaar? Hulde!

Maar dat is niet de enige verrassing, die ons te wachten staat. Loek Biesbrouck verrast vriend en vijand
(al is dat laatste bij Loek onmogelijk) met een les in de geschiedenis van het tennis. En passant leert hij
ons daarbij ook nog een mondje Frans en laat hij ons zien dat er misschien zelfs Nederlands in de
puntentelling verscholen zit. Alleen heeft ‘tenez’ volgens mij nergens de betekenis van ‘daar komt-ie’,
maar wel van ‘houd hem’ (ofwel ‘houd die bal’) en dat zou eveneens prachtig passen in zijn gloedvolle
betoog over het ontstaan van de tennissport.
Ook dit keer is het niet alleen consumeren, wat de klok slaat in deze Ace. De volwassenen worden
uitgenodigd om hun portemonnee te trekken en veel loten te kopen voor de Grote Clubactie en de
jeugd wordt uitgenodigd om deze loten te gaan verkopen. Je kunt er mooie prijzen mee winnen en je
steunt bovendien TVDZ. De jongeren die de loten slijten, kunnen daar nog een leuk zakcentje aan
overhouden. Wees dus gul en gun die jongeren een leuk zakcentje en TVDZ het grote geld!
Uiteraard komt u ook de steeds wederkerende rubrieken tegen, zoals de toernooiverslagen, Meneer de
Mol, de tennislessen, zomaar een verhaal en de bestuursmededelingen. We dreigen wel eens te
vergeten, dat ook in het maken van deze bijdragen vaak de nodige tijd is gestoken. Vandaar dat ik hier
deze keer ook maar eens de loftrompet over af steek.
Veel leesplezier!

Godfried van den Wittenboer

PS.
Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld!
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Mededeling Bestuur
Op vrijdag 20 september van 16:00-21:00 uur zijn de banen 1 t/m 5 gereserveerd voor een
tennistoernooi van Generali.
De leden van TVDZ kunnen dan alleen gebruik maken van baan 6.
Het bestuur

Mededeling Bestuur
Het Jeugdherfsttoernooi van 15 september gaat niet door.

Van de Ledenadministratie – Beëindiging 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 peildatum van de KNLTB en 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 heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.
Geef wijzigingen van uw e-mailadres tijdig door aan de ledenadministratie.
Alleen zo blijft het ledenbestand up to date. Bij voorbaat mijn dank.
Ida Nelemans

Van de penningmeester - Incassodata lidmaatschap
Als herinnering vermelden we nogmaals de geplande Incassodata van de contributie TVDZ:
- Winterleden worden geïncasseerd op 28 oktober 2013.
- Jaarleden worden geïncasseerd op 28 januari 2014.
- Nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden, worden binnen één maand na inschrijving
geïncasseerd.
Houd rekening met voldoende saldo op uw rekening op deze data!
Gerard Roosien
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Barbecuetoernooi

25 - 8 - 2013

Op zondag 25 augustus was het weer eens eet-tennis, of tenniseten zo u
wilt. Het traditionele barbecue- toernooi zou worden gehouden en dit keer
waren de weergoden ons gunstig gezind. 's Morgens zag het er nog een
beetje herfstachtig uit, maar in de middag kwam er een strakblauwe lucht en
werd het fantastisch barbecueweer.
Een behoorlijk aantal leden had zich van te voren aangemeld en het was
verrasend leuk om eens nieuwe gezichten te zien van mensen die normaal
niet met toernooien meedoen. Ze waren uiteraard van harte welkom en naar wij hopen, doen ze ook bij
volgende toernooien weer mee. Aan de toernooi-commissie zal dat niet liggen, want die hadden weer op
een humoristische, en zeer efficiënte wijze de indeling gemaakt. Hoewel het wiskundig gehalte sommige
leden op de vroege zondagmiddag de pet te boven ging, stonden we toch na
veel vijven en zessen op de baan.
Zoals gebruikelijk was het niveau van het spel bovengemiddeld en de sfeer
werd er steeds beter op. Op het eind werden uiteraard ook de nummers 3, 2 en
1 genoemd en pas toen bleek welk een geweldige prijzen de commissie had
bedacht. Zeg nou zelf, als je weet dat je paprika's en meloenen kunt winnen, ga
je dan wèl dat stapje harder lopen?
De kwaliteit van onze barbecue werd mede bepaald door het vlees dat werd
geleverd door onze zeer gewaardeerde sponsor ‘Slagerij Piepenbrock’ uit
Diemen en de culinaire kunsten van onze Chef Kok Hans de Jong, die een zeer hoge kwaliteit te toon
spreidde.
Kortom we hebben heerlijk zitten smullen en genoten van een fantastische
en gezellige dag bij TVDZ. Wim, Ans, Hans, Gerard, Mylene en Ineke
nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet en laten we ook vooral niet
vergeten dat het inschrijfbord weer zeer artistiek werd verzorgd door ons
juniorlid van 80 jaar: Frans Heinsius en dat de muzikale omlijsting (met
polonaise) op het conto te schrijven was van ‘Amsterdamse Cor’ en zijn
lieftallige echtgenote Ria.

Janny de Boer
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Uitwisselingstoernooi Strandvliet - TVDZ

8 - 9 - 2013

Toen ik ’s morgens wakker werd op 8 september en het buiten flink zag regenen,
dacht ik: “Het uitwisselingstoernooi met de tennisvereniging Strandvliet valt in het
water!”
Even later volgde druk telefonisch overleg tussen de bestuursleden over wat we
konden gaan doen en eventuele andere alternatieven. Vervolgens vond
koortsachtig mailoverleg met de voorzitter van Strandvliet en raadpleging van
weersites en buienradar op internet plaats. De voorspellingen zagen er echter
aanzienlijk beter uit dan op dat moment was te zien en daarom besloten we
onderling om het toernooi toch door te laten gaan.
Toen de eerste deelnemers arriveerden bij Strandvliet, was het inmiddels
droog geworden en begon de zon al door te breken. De spelers van
Strandvliet waren toen al druk in de weer met het vegen en droogmaken
van de banen.Na het nuttigen van een lekker kopje koffie konden we met
een kleine vertraging aan de wedstrijden beginnen.
Iedere deelnemer moest vier dubbel-partijen spelen en zoals elk jaar moesten de TVDZ-ers weer erg
wennen aan het spelen op gravelbanen, want daar stuiten de ballen toch een stuk hoger op dan op
kunstgras! Wellicht hierdoor leken de banen een stuk korter dan bij TVDZ, want er werden veel ballen
uitgeslagen.
Na de eerste partijen gespeeld te hebben, kregen we een uitstekende lunch
aangeboden door Strandvliet, die bestond uit brood met diverse salades,
ham, kaas, kipfilet, cervelaatworst, etc. Met goed gevulde buikjes werden
hierna de overige partijen gespeeld. Het was ook dit keer weer een
spannende aangelegenheid, waarbij de mensen op het terras de spelers
met verve aanmoedigden. Aan het eind van de middag kregen we tot slot
ook nog enkele warme snacks aangeboden, alsmede een heerlijke sate!
De voorzitter van Strandvliet, Ed van Lingen, maakte de uitslag van dit toernooi
bekend, waarbij hij opmerkte, dat hij de mooiste ballen geslagen had zien worden
door de TVDZ-ers en dat ook de partij met de grootste winst in het aantal games ( 110) voor rekening van TVDZ kwam. Strandvliet bleek echter over de gehele linie het
meest constant te hebben gescoord. De einduitslag was 203 games voor Strandvliet,
tegen 142 games voor TVDZ. Dus had Strandvliet wederom de wisselbeker
gewonnen!
Het was een uitermate gezellig en sportief toernooi dat we volgend jaar bij het lustrum van deze
uitwisselingstoernooien over gaan doen. Dan gaat TVDZ nogmaals proberen de winst binnen te halen!
Hans de Jong
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Tennishistorie
In de elfde eeuw werd er in Frankrijk een spel gespeeld, dat men ‘jeu de paume’ noemde. Met de blote
hand moest een bal worden gekaatst. (Het kaatsspel is hier dan ook mee verwant.) In Engelse
geschriften duiken daarna de namen ‘tene'tz’, ‘tenise’ en ‘tenys’ op, afkomstig van het Franse ‘tenez’:
daar komt-ie. Dat riepen de spelers in de hitte van de strijd bij het opslaan van de bal.
Om te winnen, moesten er vier punten worden gescoord en de inzet was een muntje met de waarde van
15 derniers, de munteenheid van die tijd. Vandaar de telling: 15, 30, 45 en ten slotte game.
Een andere uitleg is, dat de score op een grote klok was te zien, die bij het eerste punt op 15, bij het
tweede op 30 en bij het derde op 45 werd gezet. Simpelweg omdat het korter uit te spreken was, is ‘45’
in de loop der tijd ‘40’ geworden.
Deuce (40-40) zou afkomstig kunnen zijn van 'quarante a deux’, allebei 40. Maar ook van 'deux a jouer':
‘nog twee punten te gaan’. Bij elke game moesten er namelijk twee punten verschil zijn. 'Love’ voor nul
punten is volgens sommigen terug te leiden naar het Franse ‘ l'oeuf’,:’het ei’, gezien de vorm van de nul.
Een andere verklaring zou zijn, dat het een verbastering is van het Nederlandse woord 'lof': eer. Daar
speelde men om als het niet om geld ging. 'Set' zou ook een Nederlandse afkomst kunnen hebben, n.l.
inzet.
Het spel werd erg populair en aangezien het toch wat pijnlijk was om de kleine bal met de hand te slaan,
trok men allereerst handschoenen aan. Later ging men slaan met een stuk hout, dat rond 1500 van een
verend netwerk werd voorzien. Het woord ''racket'' zou zijn afgeleid van het Arabische woord voor
handpalm.
Loek Biesbrouck

Komt ie nog, of komt ie niet?
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Grote Clubactie 2013 - TVDZ Ook dit jaar doet TVDZ weer mee met de Grote Clubactie omdat het een goede
en gemakkelijke inkomstenbron is voor de vereniging. In een periode van
teruglopende sponsorgelden en ledenaantallen is het erg fijn om extra inkomsten
te genereren. Met behulp van de loterij van de Grote Clubactie kunnen we dit ook
jaarlijks doen. Met deze inkomsten kunnen we nieuwe materialen aanschaffen en
leuke evenementen organiseren voor onze leden.
De loten kosten slechts € 3,- per stuk. (waarvan 80% naar de club)
De trekking vindt plaats op 28 november 2013.
Naast de hoofdprijs van € 100.000,- belastingvrij zijn in de loterij van de Grote Clubactie vele mooie
prijzen te winnen.
Prijzen:
e
1

€ 100.000,- belastingvrij

e

€ 10.000,- belastingvrij

e

Reischeque luxe campingvakantie naar keuze met Eurocamp t.w.v. €
2.500,-

2
3

e

4 –8
e

e

Verblijf in Domaine de Font Vayssière (Dordogne, Frankrijk) in een
vakantie- huis van Topic Travel t.w.v. € 1.500,e

9 – 11

Reischeque luxe campingvakantie naar keuze met Eurocamp t.w.v. €
750,-

e

e

Cadeaubon voor een Beick fiets t.w.v. € 600,-

e

e

Walibi voucher voor een gratis weekendverblijf in Walibi village

e

e

3-daagse all-inclusive minicruise DFDS Seaways naar Newcastle
voor 2 personen t.w.v. € 385,-

e

e

Sunparcs cadeaubon voor een gratis weekend/midweek verblijf in 4of 6-pers. standaard vakantiehuis

e

e

12 – 19
20 – 29
30 – 35
36 – 55

56 – 75
e

Cadeaubon t.w.v. € 175,- van Zonnebrillen.com
e

76 – 135

4 entreekaarten Walibi

e

e

4 entreekaarten De Thermen Tilburg, Houten of Geldrop

e

e

4 entreekaarten Attractiepark Slagharen

e

e

4 entreekaarten Dolfinarium

e

e

4 entreekaarten Duinrell incl. onbeperkt Tikibad

136 – 195
196 – 220
221 – 280
281 – 310

Prijzen op eindcijfers:
Laatste 6 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 450,Laatste 5 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 400,Laatste 4 cijfers goed Sunparcs voucher t.w.v. € 130,- incl. trolley 60 cm t.w.v. € 120,Voor de loterij van de Grote Clubactie is op 7 december 2009 voor 5 jaar een vergunning verleend door
het Ministerie van Justitie onder nummer 5631620/09/DSP.
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Grote Clubactie 2013 - TVDZ - Jeugdactie
JEUGDAKTIE:
Elk jeugdlid van TVDZ kan bij Gerard of Fred in de kantine een verkoopboekje
van de grote clubactie ophalen. Met dit boekje ga je langs je hele familie, de
buren, vrienden en schoolvriendjes en haal je zoveel mogelijk inschrijvingen op.
Als je dit boekje weer inlevert bij de bar, gaan wij de loten afleveren en het geld innen.
Van elk verkocht lot via jouw boekje, ontvang je dan 50 cent.
Dat betekent bij 10 verkochte loten 5 euro, dus het mes snijdt aan twee kanten, je helpt
je club en je verdient zelf ook nog een leuk centje erbij.
Groot voordeel van dit systeem is dat de kinderen zelf niet met geld over straat hoeven.
Dus ga op pad voor je club en hou er zelf ook nog een aardig zakcentje aan over!
VEEL SUCCES !!!!
Het bestuur.

Zomaar een verhaal - 8
Mijn vrouw Marijke heeft een neef. En niet zo maar een neef, maar een kanjer van een neef. Op 19 juli
2013 werd hij 65 jaar en waren we uitgenodigd op een feestje in zijn tuin. Omdat hij nu zijn AOW gaat
krijgen, verwacht je een bejaarde, stramme man. Maar nee hoor - meneer had zich voorgenomen om
iets bijzonders te doen. Hij had aan de organisatie van de 4-daagse te Nijmegen gemeld, dat hij
gedurende de 4 dagen niet 50 km ging lopen, maar iedere dag 65 kilometer!
Hij woont in Cuyk en iedere morgen vertrok hij via verschillende routes naar Nijmegen. Hij had dan al 15
km gelopen als hij zich bij de start meldde voor de dagtrip van 50 km. Als enige van de ca. 42500
deelnemers heeft hij alle 4 dagen de 65 km gehaald. Na 2 uurtjes slaap ging hij om 1 uur 's nachts op
pad om na drie uur lopen om 04.00 uur in de ochtend aan de start te verschijnen.
Op de tweede dag was hij bij deze start met de kop koffie nog in zijn hand op een klapstoel in slaap
gevallen, maar desondanks ging hij opgeruimd op weg om de 50 km af te leggen. De derde dag heeft hij
zonder pauze dertien uur aan één stuk gelopen, met de blik op oneindig!
Op de slotdag - zijn verjaardag - is hij drie keer van Cuyk naar Nijmegen en terug gegaan. En
daarna...was hij nog steeds aanspreekbaar op het feest, dat zijn vrouw Bea voor hem had
georganiseerd.
Een maand daarvoor was hij nog aan zijn linker schouder geopereerd en daardoor kon hij geen rugzak
velen. Dan maar een heuptasje, hoewel daar niet zoveel in ging. Grinnikend vertelde hij, dat hij op zijn
brood was gaan zitten, zodat de boterhammen geplet werden en daardoor wel in zijn tasje pasten.
Ik zat vol bewondering naar het pezige lijf van Peter te kijken, die in deze vierdaagse 260 kilometer
gelopen had. Wat een kanjer he.
Loek Biesbrouck
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Smashje - Jeugdactiviteiten
Ook dit jaar zijn er weer allerlei leuke dingen te doen voor de jeugd:
Zondag 13 oktober om 15.00 uur zijn we dan echt toe aan het Haloweentoernooi. Daarbij telt
ook eens iets anders mee dan alleen maar tennis. De aandacht gaat dan vooral uit naar de
jongen of het meisje dat zich het mooist heeft verkleed.
Groetjes van de jeugdcommissie.

Smashje

Ouder-Kind toernooi

-

30 juni 2013

De jeugdcommissie en in het bijzonder Fred Groen had alle jeugd een week eerder
opgetrommeld om mee te doen aan dit toernooi, aangezien veel mensen al in de
eerste week van juli op vakantie wilden gaan.
Er bleek ook dit keer grote interesse voor deze gezamenlijke activiteit van zowel
ouders als kinderen.
Onder een stralende zon werd op dit toernooi weer stevig getennist door de kinderen en hun ouders,
want iedereen wist wat er op het spel stond: één van de heerlijke taarten, vlaaien of Bossche bollen!
Na de spannende wedstrijden mocht Donna Reestman van de jeugdcommissie de uitslagen bekend
maken. Tot haar grote vreugde bleek ze zelf op de eerste plaats te staan van de A-groep! Dit tot groot
verdriet van Stijn en Michael…
De overige prijswinnaars staan hieronder.
De uitslagen:
Groep A
e
1 - Donna
e
2 - Michael
e
3 - Stijn

Groep B
e
1 - Tessa
e
2 - Iza
e
3 - Marinde

Groep C
e
1 - Bas
e
2 - Fuaat
e
3 - Stan

Alle foto’s van dit toernooi zijn ook te bekijken en te downloaden via de Facebookpagina van TVDZ:
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
Vind je onze Facebookpagina leuk, dan graag een “like” sturen!
Namens de jeugdcommissie,
Hans de Jong
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TVDZ in het nieuws
Diemernieuws - 27-6-2012
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Leg neer die bal!!!
Martine had onlangs een heerlijk kop tomatensoep met ballen van Gerard
Terweij genomen en een grote gehaktbal bewaard om deze als laatste op te
eten. Zij ging even van haar plek af en even later was haar soepkom met
gehaktbal verdwenen! Gerard heeft dit probleem opgelost door haar alsnog
een bal te serveren, zie foto.
Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering, in de wandelgangen de ALV genoemd is dit
jaar gepland op donderdag 14 november 2013, dus zet deze datum alvast in
je agenda!

Geblesseerde penningmeester
weer eens op de tennisbaan
Tot onze grote verbazing bleek op
dinsdagavond 6 augustus onze al
sinds vorig jaar geblesseerde
penningmeester Gerard Roosien op
de baan te staan.
Ondanks de permanente blessure
aan zijn enkels, kroop het bloed
weer eens waar het niet gaan kan en
probeerde hij weer eens te tennissen.
Zijn techniek bleek nog steeds vrij
goed te zijn, alhoewel hij het na
enkele foutjes niet kon laten de
sterkte van zijn (uit Engeland geïmporteerde) racket eens uit te proberen, door het op de grond te
gooien. Het racket bleef heel….. De dagen na dit onverwachtse optreden, heeft hij helaas weer met
extra klachten aan zijn enkels moeten bekopen… 
Onkruid wieden
Onlangs is al het onkruid aan de zijkanten van de baan gewied door een overijverige voorzitter,
uitgerekend op een van de warmste dagen van het jaar….. Maar de banen waren in ieder geval op tijd
klaar voor het groot onderhoud.
TVDZ is al bijna weer jarig…
Op 1 april 2014 bestaat TVDZ al weer 30 jaar! Binnen het bestuur zijn wij al aan het nadenken over hoe
wij dit feest gaan vieren. Als je zelf ideeën hebt voor dit feest, laat het ons dan weten, of doe gewoon
mee met de commissie die dit feest gaat organiseren.
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. Mede namens de gemeente Diemen doen wij 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 voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door
verhuizing of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze
benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft dan zo schoon en up to date mogelijk.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?
Laat het ons maar weten. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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Bericht van Meneer de Mol

........

september 2013

Bericht van meneer de Mol.........................september 2013
Wat een ellende, wat een ellende. Denk je ‘s zomers wat
rust te krijgen, is het opeens een mooie zomer en wordt er
wat afgeragd op die banen. Een mol wordt gek van dat
geklikklak. Was dat nou maar het enige! Maar ze zitten ook
nog uren op het terras te tetteren en ik moet dan eigenlijk
voor mijn happie zorgen. Zoals jullie weten, zijn mollen gek
op wormen, maar een stukje bitterbal gaat er ook wel in.
Tja, juist dan zijn er een aantal nieuwe leden, die de boel
flink komen opjutten.
Neem nou Killer-Berry, een fraai figuur, die de ballen – nee,
niet de bitterballen - liefst heel schuin om je oren laat
vliegen. Ook is er nog een ''Spanjaard'' met zoon bij, die
‘Kroeg van de dag’ heet, oftewel Bardia op zijn Spaans. Die kan zo aardig meppen, dat ik laatst hoorde,
dat hij met Nadal vergeleken werd. Bij de dames komt ene Canan opzetten, en helemaal toen zij in een
prachtig witte outfit op de baan verscheen. Het was net een Amerikaanse Soap serie. Er waren
plotseling allerlei heren, die nu de deur voor haar openhielden!
Nu genoeg gezemeld over dat kluppie, dat zelfs niet meer present was op het Diemer festijn, omdat ze
vorig jaar in een pishoek stonden. Dat begrijp ik nou niet, want de Gemeente had toch keurige toiletten
geregeld!
Zo, dan nu weer eens een dierenverhaaltje voor mollen. Op de boerderij is het paard ziek en de veearts
zegt tegen de boer: ''Ik heb hem een injectie gegeven, maar als hij binnen 3 dagen niet weer op zijn
poten staat, zul je hem moeten laten inslapen, vrees ik''. Het varken, dat alles gehoord heeft, zegt tegen
het paard: ''Kom op, ga rechtop staan!'' Maar het paard is veel te moe.
Op de tweede dag zegt het varken tegen het paard: ''Probeer toch eens echt om rechtop te staan''. Maar
het paard is nog steeds te moe. Op de derde dag probeert het varken het opnieuw: ''Sta rechtop, anders
laten ze je laten inslapen!'' Het paard raapt al zijn krachten bij elkaar en staat rechtop. De boer is
uitermate tevreden en zegt: ''Dit moeten we vieren, we gaan het varken slachten!''
Nou tot slot iets, dat ik vorige week meemaakte. In een overvolle snert-tram van Diemen naar de
Uitmarkt staan de mensen opeengeperst. Er stappen op iedere halte meer mensen in, dan er
uitstappen. Piet bevindt zich er ook tussen en staat toevallig met zijn voorpartij tegen het achterste van
een mooi meisje aangedrukt. Opeens vraagt ze hem: “Is het dat wat ik denk, dat je tegen mij aanduwt?”
Maar Piet zegt: “Nee hoor, dat is een rolletje Euro muntstukken, dat in mijn broekzak zit. Ik was bij de
bank en heb juist mijn salaris gekregen.” Zegt zij: “Nou dat is fraai, dan heb je tussen de laatste twee
haltes wel een behoorlijke opslag gekregen!''
Zo, dat was het weer voor dit najaar. Ik hoop, dat ik dan weer eens wat rust krijg.
Nou doei..............
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol Alias Theo de Mol
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Tennislessen TVDZ - najaar 2013
De inschrijving voor de tennislessen is weer
mogelijk!
De tennislessen worden verzorgd door 2
ervaren zelfstandig werkende leraren.
Afspraken en betalingen van tennislessen
hebben betrekking op een overeenkomst
tussen het TVDZ-lid en de desbetreffende
tennisleraar.
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid
dat tennislessen wil een inschrijfformulier
invult / instuurt. Ook lesnemers die door willen
gaan, dienen voor de 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, bestuur en tennisleraren.
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 2013” ingevuld te worden.
Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op Tennislessen).
Lesvoorwaarden 2013
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
- Het winterseizoen loopt van september 2013 tot 1 april 2014
- 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 leraren op de hoogte gesteld.
De tennisleraren - Fred Groen en Roderik Bratianu.
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ACTIVITEITEN KALENDER 2013

Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

SEPTEMBER
8 sept.
14 sept.
15 sept.
21 sept.
28 sept.

zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zaterdag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit)
Najaarscompetitie Heren
Herfsttoernooi Jeugd
Najaarscompetitie Heren
Najaarscompetitie Heren

11.00
10.00
10.00
10.00
10.00

AC/TC
VCL
JC
VCL
VCL

OKTOBER
5 okt.
12 okt.
13 okt.
19 okt.
26 okt.
27 okt.

zaterdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zaterdag
zondag

Najaarscompetitie Heren
Najaarscompetitie Heren
Haloween toernooi Jeugd
Najaarscompetitie Heren
Najaarscompetitie Heren
Tennistoernooi Wijnproeverij

10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
13.00

VCL
VCL
JC
VCL
VCL
AC/TC

NOVEMBER
17 nov.

zondag

Oliebollentoernooi

13.00

AC/TC

26

27

