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Van de Voorzitter
Het was weer een rare zomer dit jaar, met een zeer
natte junimaand en erg wisselvallige juli, maar ook met
zomerse dagen in augustus en september, waarin zelfs
enkele hitterecords werden gebroken!
Wij hebben er met de toernooien weinig last van gehad,
ware het niet dat het uitwisselingstoernooi met
Strandvliet op 21 augustus bijna in het water viel… maar
daarover leest u meer in deze ACE.
Er is in de afgelopen maanden weer het nodige gebeurd
bij TVDZ:
- Er zijn nieuwe LED lichtmasten geplaatst bij de ingang,
in de oefenkooi en het pad daar naar toe.
- Een speelplaatsje met glijbaan en veer-olifant voor de
kleinste TVDZ-ers is geplaatst.
- Er is een nieuwe telefoonkabel gelegd, waardoor wij
een aantal dagen telefonisch niet bereikbaar waren.
- De banen zijn nogmaals een keer gereinigd en
geborsteld.
- Er is gespoten tegen onkruid bij de baanranden.
- En last but not least: er zijn nieuwe terrastafels en
gekleurde terrasstoelen gekomen.

In deze ACE zult u het nodige aan verslaglegging omtrent alle
aktiviteiten tegenkomen.
In het bijzonder wil ik echter de aandacht van de TVDZ leden
vestigen op onze Algemene Ledenvergadering die dit jaar wordt
gehouden op 10 november om 20.00 uur in ons clubhuis.
Op deze vergadering wordt het wel wel en wee van onze
vereniging besproken.
Dit jaar zullen onze penningmeester, vicevoorzitter en
ledenadministratie zich niet meer verkiesbaar stellen, dus zijn wij
op zoek naar actieve TVDZ leden die deze vacatures willen
opvullen.
Wilt u meer weten wat dit inhoud en hoeveel tijd dit kost, informeer
dan eens bij de secretaris of de voorzitter.
Zonder deze vrijwilligers kan de vereniging niet functioneren, dus
geef je op!
En zet ook de komende toernooien alvast in de agenda!:
2 okt. - Pink toernooi, 6 nov. Soeptoernooi en 27 november het
onvolprezen Oliebollentoernooi.
Hans de Jong - Voorzitter
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Rabobank: NL12 RABO 0393 6379 64 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl
Bestuur:
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer (secretaris) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333
- vacature (promotie en PR)
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855
Activiteiten-Commissie:
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
- Rita van Leeuwen
- Mylène Smits
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Jan Ronday
- Vacature
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck
- Evert Strubbe (foto’s)
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kascommissie:
- Adriane Velthuizen
- Lonneke Regter
- Joost Durville (reserve)
Barbeheerder:
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Tennisleraar/Trainer:
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
Sportraad vertegenwoordiger:
- Hans de Jong
Ereleden: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman,
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt.
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, Ton de Jonge, Gerard Kosterman †, Ed van den Broek,
Dolly Andries, Hans de Jong, Gerard Terwey.
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Van de Redactie
o

Wat kan het soms toch heet zijn! Als het 31 in de schaduw is en je staat op
de tennisbaan je partij te spelen in de volle zon, dan kan ik echt jaloers
worden op alle mensen die dat een lekker weertje vinden. Op alle mensen
die zich nog eens omdraaien op hun ligstoel om alles lekker bruin te laten
worden, terwijl ik alleen maar oog heb voor dat kleine stukje schaduw achter
op de baan bij de hoge struiken, waar ik helaas niet mag komen omdat ik
punten moet scoren midden op de baan in de gloeiend hete zon.
Wie zei er ook weer dat tennissen zo leuk was? Nou, die heeft er volgens
mij weinig van begrepen. Het is eerder leren lijden in de volle zon! Als ik er
mijn brood mee zou kunnen verdienen, zou ik direct een andere baan
zoeken. Wat een geluk is het daarom, dat ik de ACE als uitvlucht heb om
niet te hoeven tennissen. Dat blad loopt immers als een tierelier. Ik leun
relaxed achterover in mijn koele werkkamer en roep dat ik het erg druk heb, terwijl u zit te zweten om uw
stukjes op tijd bij mij ingeleverd te krijgen.
Dat werkt prima! Ook deze keer weer. U hebt me aardig wat stukjes toegestuurd, die ik allemaal kan
plaatsen. Te veel om op te noemen. Toch maak ik een paar uitzonderingen. Allereerst de oproep van de
voorzitter voor de Algemene Ledenvergadering en de vraag om de bestuursfuncties te bekleden die
gaan ontstaan door het aftreden van de vicevoorzitter, de penningmeester en de ledenadministratie.
Bedenk dat u eigenlijk slechts kunt tennissen bij TVDZ, omdat er altijd vrijwilligers bereid zijn gevonden
om die functies te vervullen.
Een tweede uitzondering is het nieuwe idee voor de Klimcompetitie van Jan Ronday. In plaats van een
rangorde waarin alleen winnen en verliezen een rol speelt, gaat nu iedereen tweemaal tegen iedereen
spelen en wordt het totale aantal behaalde games van elke speler in die twee partijen geteld. Dat aantal
gaat de toekomstige rangorde bepalen.
Een derde uitzondering is een stuk van een nieuwe auteur, die liever onder pseudoniem stukjes
publiceert. Ook namen van spelers die in de stukjes gaan voorkomen zijn verzonnen, zodat er geen link
naar leden van TVDZ valt te leggen. Het eerste stuk (Het Witje) biedt een geheel eigen visie op het
tennisgebeuren en is beslist lezenswaard. De naam van de auteur is bij de redactie bekend en het
pseudoniem is ‘Reiziger’.
Uiteraard treft u ook verslagen en foto’s aan van toernooien, doet Mijnheer de Mol weer zijn best en laat
Loek Biesbrouck - naast een ingezonden brief over de wilde mix - zien dat hij verstand heeft van judo en
shampoo. Let speciaal nog even op de twee foto’s waarop wipkippen voorkomen. Zowel het oudste lid,
als het jongste kind zijn er niet vanaf te slaan

Veel leesplezier

Godfried van den Wittenboer
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Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, alsmede in de
ACE en op het aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet
geaccepteerd.
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie,
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:
1 december voor jaarleden
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe
contributiejaar.
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.

Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren:
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN:
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl.

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- en
studentleden. Een kleine toelichting:
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het
jaar waarin je 19 wordt).
Studenten lidmaatschap:
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart. Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn
geworden (dus het jaar waarin je 26 wordt).
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart meegeleverd te worden.
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Misschien kan deze regeling helpen!

Participatieregeling Gemeente Diemen
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen:
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten,
muziekles etc.

Voorwaarden
 Het inkomen van de ouder(s) mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
 De ouders moeten de kosten kunnen aantonen. Het kan gaan om contributie, sportkleding etc.
 De gemeente kan het geld ook rechtstreeks aan bijvoorbeeld een sportvereniging overmaken.
Hoogte vergoeding
De jaarlijkse vergoeding bedraagt:
Kinderen van 4-11 jaar € 300,-Kinderen van 12-17 jaar € 420,-De inkomensgrenzen per maand:
Inkomen tot
130% van de
bijstand
Alleenstaande

€ 1264,54

Alleenstaande ouder*

€ 1264,54

Gehuwden
(netto bedragen)

€ 1806,44

Een alleenstaande ouder hoeft het kindgebonden budget van de belastingdienst niet als inkomen mee
te tellen.
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen:
Voor sportverenigingen:
op werkdagen de hele dag. Contact persoon:
Mevrouw Manon van Rooij. Telefoon: (020) -3144733
Voor ouders:
bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888
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Uitwisselingstoernooi Strandvliet - 12 juni 2016 (thuis)
Het was weer gezellig druk bij
het eerste uitwisselingstoernooi
met tennisvereniging
Strandvliet. Ook het weer zat
behoorlijk mee. Zoals gebruikelijk werden de
mixdubbelpartijen weer
ingedeeld door de
toernooicommissie in
samenwerking met enkele
leden van Strandvliet.
Na de eerste ronde ging TVDZ
zowaar met een nipte
voorsprong aan kop, waar wij
zelf nogal verbaast over waren.
Helaas ging het er in de
volgende speelronde minder
fortuinlijk aan toe met de scores.
Maar na de wederom
voortreffelijke lunch met soep
van de activiteitencommissie
dachten we, dat de TVDZ-leden
weer voldoende aangesterkt zouden zijn om de Strandvlieters aan te
kunnen. Helaas bleken zij toch te sterk. Uiteindelijk werd de
wisseltrofee door Hans de Jong uitgereikt aan de voorzitter van
Strandvliet. De voorzitter van Strandvliet dankte TVDZ voor het
gezellige toernooi en de heerlijke lunch en herinnerde ons er aan dat
de datum van returnwedstrijd was vervroegd naar 21 augustus.
Hans de Jong
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Uitwisselingstoernooi Strandvliet 21 augustus 2016 (uit?)
In verband met competitieperikelen bij onze vrienden van Strandvliet
werd afgeweken van de oorspronkelijke datum 4 september en
natuurlijk verwacht je dan dat het in de maand augustus prachtig weer
is. Maar niets was minder waar. Op deze zondagochtend kwam het
water letterlijk met bakken uit de hemel en het kostte me zelfs moeite
om de banen van Strandvliet naast de Arena via de normale weg te
bereiken. Even heb ik nog getwijfeld of ik toch niet beter het
rubberbootje kon opblazen, maar uiteindelijk lukte het me toch om de
velden te bereiken.
We werden opgewacht door een klein aantal dappere Strandvlieters en
ook ‘onze’ Hans was al present. De banen stonden echter blank en pas na
een half uur zag Hans ‘land in zicht’. Even werd overlegd met Ed, Johnny
en Gerard Terweij, met als gevolg dat we alle broodjes en salades
inpakten en spoorslags vertrokken richting onze prachtige kunstgrasbanen
in Diemen.
Hier lagen inderdaad alleen aan de kant nog een paar plassen, maar het terrein was prima bespeelbaar.
Uiteindelijk brak toch de zon weer door en konden de wedstrijden beginnen.
Enig incident (zie foto) was nog wel, dat
deze tropische bui een heuse slang zo
in de war had gebracht dat hij
midden op baan 1 belandde. Maar toen
uiteindelijk in de bosjes naast het veld
was aangekomen, konden we toch echt
van start.
Mede door het feit dat enkele van onze
‘troeven’ nog op vakantie waren, lukte het ons wederom niet om te
winnen van onze tennisvrienden van Strandvliet. Al met al was het echter toch een heerlijke dag en
hebben we weer veel plezier beleefd.
Janny de Boer
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Barbecue toernooi 28 augustus 2016
Ook dit jaar organiseerde de activiteitencommissie weer het beroemde
barbecue toernooi en met ongeveer 20 personen was het toch weer een
leuk feestje. De weergoden waren ons dit weekend eens goedgezind en
de zon scheen volop. (Condities, kortom, die je mag verwachten in
augustus). Helaas moest de toernooicommissie verstek laten gaan, omdat
Wim van een welverdiende vakantie aan het genieten was en Ans
zich helaas moest afmelden vanwege een operatieve ingreep eerder die
week. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om Ans van
harte beterschap te wensen.
Vol goede moed begonnen wij met onze partijen en de games waren weer
van een uitstekend niveau (US Open eat your heart out !!) Uiteindelijk kan er
natuurlijk maar één de beste zijn (al roemde hij in zijn dankwoord ook zijn
‘maatjes’.) en dat was in dit geval Piet v.d. Pangaard. Hans de Jong kreeg
(tot zijn eigen verrassing) de tweede prijs toebedeeld en zijn vrouw Rita
ontving de poedelprijs.
Na al deze spanning was het heerlijk om ook de
inwendige mens eens goed te verzorgen. Graag weer
alle lof daartoe aan onze leverancier Slagerij
Piepenbrock en Chef Kok Hans. De dames van de
Activiteitencommissie Rita en Mylène verdienen weer
alle lof voor de overheerlijke salades.
Al met al was het weer een heerlijke middag en graag
nodigen wij u uit voor het volgende toernooi: ‘Het Pinktoernooi’ op 2 oktober a.s.
om 13.00 uur.
Janny de Boer
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TVDZ op de kramenmarkt van het Diemerfestijn
Op 10 september was TVDZ weer vertegenwoordigd op de kramenmarkt van het Diemerfestijn om
nieuwe leden aan te trekken voor onze club.

De voorzitter en secrectaris deden er weer alles aan om
de bezoekers te overtuigen van het nut en noodzaak
om te gaan sporten bij TVDZ. Later in de middag kwam
Loek Biesbrouck de gelederen versterken. We hopen
dat dit weer nieuwe leden gaat opleveren voor onze
vereniging.
Het was de bedoeling om op een laptop het flitsende
promotiefilmpje van TVDZ gemaakt door Jan Ronday te
vertonen, doch helaas ging dit de mist in vanwege een
slechte laptopaccu. Volgend jaar beter….

Ook burgemeester Erik Boog toonde belangstelling voor onze tennisvereniging (zie foto rechtsonder).
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De KLIM COMPETITIE BESTAAT 1 JAAR!
Huidige opzet
In september 2015 is de Klim Competitie van start gegaan. Deze interne competitie is een initiatief van
onze tennisleraar Fred Groen en mij. Het idee achter de opzet van deze competitie is dat alle leden mee
kunnen doen, ongeacht leeftijd en spelniveau. Deelnemers kunnen op deze manier ook kennis maken
met overige leden van onze vereniging.
Er doen nu zo’n 30 leden mee aan de Klim Competitie. In eerste instantie is bij de opzet uitgegaan van
twee niveau-klassen voor de enkelspelers, Groep A en Groep B. In Groep C spelen dubbel-teams. Op
dit moment (1 sept. 2016) zijn er 20 enkelpartijen en
22 dubbelpartijen gespeeld. Kijk voor meer informatie op
http://www.janronday.nl/klimcompetitie_tvdz.html.
De spelregels waren eenvoudig: u daagt een speler of team uit dat boven u staat op de ranglijst. Wint u,
dan neemt u de plaats in van de deelnemer(s) die u heeft uitgedaagd. U klimt op de ranglijst. In dat
geval neemt de verliezer de plaats op de ranglijst in van de uitdager en daalt dus.
In het begin van het seizoen werkte deze opzet goed. Echter, niet alle deelnemers hebben nog tegen
iedereen gespeeld en het waren toch vaak dezelfde deelnemers die tegen elkaar speelden. Ook viel op
dat de nummers 1 van de groepen bijna nooit werden uitgedaagd. Fred en ik hebben een andere opzet
van de interne competitie bedacht om iedere deelnemer de kans te geven om tegen alle andere
deelnemers te kunnen spelen. Want dat blijft toch ons uitgangspunt.
Nieuwe opzet: gewonnen games
Er komen twee poules, een voor enkelspelers en een voor dubbelspelers. Het is de bedoeling dat u
iedere deelnemer uit uw poule uitdaagt om een partij te spelen. U hoeft niet meer te kijken op welke
plaats zij op de ranglijst staan. U daagt een deelnemer uit, maar u wordt zelf ook uitgedaagd. Het
resultaat is dat u dus twee keer tegen iedere deelnemer speelt. Zie het als een voetbalcompetitie met
uit- en thuiswedstrijden.
De ranglijst wordt bepaald aan de hand van het totaal aantal gewonnen games. Dit heeft als voordeel
dat als u een set verliest met een hoog aantal gewonnen games, u dan hoger op de ranglijst komt staan
dan wanneer u verliest met een laag aantal gewonnen games. Het loont dus om in een set niet op te
geven als u een paar games achter staat, maar te ‘vechten’ voor iedere gewonnen game. Dat zal een
partij alleen maar leuker en spannender maken. Het gaat om twee gewonnen sets van zes behaalde
games.
Hieronder ziet u een voorbeeld van
het speelschema. In dit geval van de
dubbel-teams. Als u de partij van 3
augustus bekijkt: team 1 heeft 16
games gewonnen en team 5 heeft 13
games gewonnen. Op 5 september
spelen ze weer tegen elkaar, nu met
team 5 als uitdager. Team 5 heeft 14
games gewonnen en team 1 heeft 13
games gewonnen. De twee partijen
opgeteld laat zien dat team 1 samen
29 games en team 5 samen 27
games gewonnen hebben. In dit
rekenvoorbeeld ziet u dat de
onderlinge sterkte tussen deze teams
iets in het voordeel is van team 1.
Deze puntentelling geeft een veel
betere onderlinge krachtsverhouding
weer dan de Klim Competitie. En als u
de partij verliest ziet u hier hoe
belangrijk het is om met een zo hoog
mogelijk aantal games te verliezen.
Dat kan hogere plaatsen op de ranglijst opleveren.
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Klimcompetitie

(vervolg)

Ik hoop dat u het een beetje kunt volgen. Mijn advies: maak u nergens druk over. In de praktijk zal het
heel eenvoudig zijn. U geeft als uitdager de stand aan mij door en ik verwerk deze in de totaalscores en
op de ranglijst. Het enige dat u hoeft te doen is leuke partijen spelen en uw best doen om zoveel
mogelijk games te winnen.
Enkel en dubbel
De ene speler speelt graag enkel, de ander dubbel. Of allebei. U mag in beide poules meedoen. Speelt
u het liefst dubbel, maar u heeft geen speelpartner, dan is mijn advies om u voor de enkelpartijen op te
geven om op die manier andere leden te ontmoeten die ook graag dubbel willen spelen en misschien
wel met u.
Interne Club Competitie seizoen 2016 – 2017
Het nieuwe seizoen loopt van 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017. U heeft dus een heel jaar de tijd
om al uw partijen te spelen. Alle leden kunnen meedoen, ongeacht leeftijd of spelniveau. U kunt ook
gedurende het seizoen instappen.
Doet u ook mee?
Het afgelopen seizoen heeft laten zien dat veel deelnemers met plezier op sociaal en sportief vlak aan
de interne competitie hebben meegedaan. Ik hoop dat de nieuwe opzet voor komend seizoen dit zelfs
gaat vergroten. Hoe meer deelnemers hoe groter de kans dat dit lukt. Bent u enthousiast geworden door
het lezen van dit verhaal en wilt u meedoen, stuur dan een E-mail naar jaro@telfort.nl of bel naar 0647093129. Ook als u meer informatie wilt hebben kunt u mij altijd bellen of mailen.
Graag tot ziens als deelnemer in de nieuwe interne competitie van TVDZ.
Jan Ronday

TVDZ Klusactiviteiten - Tafels en stoelen
Eindelijk zijn onze gammele plastic terrastafels vervangen door stevige gietijzeren onderstellen met een
robuust tafelblad met parasolgat.
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Het witje
Er zat een vlindertje op de linkerpaal van het net op de tennisbaan.
Ik wilde mijn zonnepet daar even ophangen om petloos koffie te gaan
drinken.
Net op tijd zag ik hem zitten, en hoe kon ik hem storen?
Ik tuurde naar de rechterpaal aan de overkant van de baan. Daar zat
geen vlinder, maar mijn petje zou die plaats vast als een verbanning
voelen.
Ik legde het hoofddeksel ondersteboven onder de houten bank, die vol
tassen stond.
We gingen op het terras zitten en een van ons, Lajos, haalde consumpties bij Gerard.
Hij gaf me mijn blikje bier.
“Waar staar je toch zo naar”, vroeg hij wat geïrriteerd.
Ik keek hem aan, maar ik zag hem niet. “Die vlinder, het was een witje”, zei ik wat verwezen.
“Nou èn?”
Ik liet mijn hoofd wat zakken; “Nou, èn?”, zei mijn broer in mijn oor. “Wat geeft het? Ze zijn dood hoor”.
We waren net uit een jeep gestapt die ons vanuit Makassar omhoog had gevoerd. Dit was dus
Bantimurung en mij waren vlinders beloofd. Maar toen ik een voet op de grond zette trapte ik op
tientallen vlinders tegelijk.
“Oh, help!”, riep ik. Ik keek hulpeloos omlaag terwijl een enorm schuldgevoel mijn maag langzaam
vulde en ik om mijn evenwicht te bewaren ook mijn andere voet neer moest zetten.
“Ze zijn dood”, herhaalde mijn broer. “Dit is het vlinderkerkhof maar. Je moet even doorlopen hoor, kijk!,
til je hoofd op, daar vliegen ze!”
We waren vroeg gekomen, de vlinders waren net wakker en begroetten elkaar met veel
vleugelgewapper. Ze draaiden om elkaar heen en toen we dichterbij kwamen naderden ze ook ons
zonder schroom – ik voelde een enkele keer mijn wimpers trillen door een vleugje wind terwijl
nieuwsgierige oogjes pal in de mijne keken.
Ik probeerde zo licht mogelijk te lopen over het dikke tapijt van afgevallen vleugels. Terwijl het wemelde
om mijn zesjarige blote benen in het groene shortje, huilde ik inwendig, gefascineerd door de
schoonheid van het tapijt, dat bestond uit kleine kunstwerkjes: gouden strepen, paarse driehoekjes met
zwarte ogen, azuren golfjes uitlopend in bruine punten, zoveel tinten en patronen, ik kon ze niet
benoemen.
En dezelfde kunstwerkjes dansten om ons heen, ze flapten hun vleugeltjes naast onze oren, gleden
tussen de bomen door en wipten over de fluwelen vloer. Af en toe zag ik er een langzaam neerfladderen
en deel worden van het tapijt.
“Sta stil!”, fluisterde mijn broer opeens. Hij keek naar mijn rechterarm. Daar was ie. Van hem had ik een
plaatje gezien voordat we hierheen gingen: de grootste en zeldzaamste zwaluwstaartvlinder vond mijn
blote bovenarm een prettige plaats om te rusten !
Heel even had ik net zo weinig zwaartekracht als deze schoonheid.
“Nou èn”, herhaalde Lajos. “Drink op, we gaan weer.”
Ik viel uit de hemel. Ik keek mijn partner aan en zou zo dadelijk een kans grijpen om hem terug te
betalen. De hufter. Zo ging je niet met vlinders om.
Het witje zat niet meer op de paal. Ik bukte me om mijn pet te pakken van onder de houten bank en daar
zat hij, op de klep. Vleugeltjes netjes recht omhoog.
De rest van de match had ik veel last van de zon.
Reiziger
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Zomaar een verhaaltje

18

Mijn eerste judolessen kreeg ik bij de sportschool Lou Spel op de Plantage Middenlaan 19 in
Amsterdam. De dojo (oefenzaal) was op de eerste etage, waar ook de kleedkamers en douches waren.
Nu waren de 2 douches nogal oubollig en wanneer je op de bank ging staan, keek je op de kruin van de
douchende medeleerling. Groot was de hilariteit, wanneer iemand zijn haar stond te wassen en wij druppel voor druppel - de shampoo op zijn hoofd lieten neerdalen. Er kwam geen eind aan het schuim
en vaak duurde het zo lang, dat wij het uitproestten van het lachen, waarna ook het 'slachtoffer'
begreep, dat er toch iets mis was met zijn shampoo! Enfin, we konden er later weer een fris pilsje op
nemen.
Loek Biesbrouck

Ingezonden Brief
Stijlloos
Op dinsdagavond wordt er al jaren een ‘wilde mix' gehouden. Altijd erg leuk, omdat je telkens met
anderen ingedeeld wordt. Tref je een betere als maat, dan win je ook wel eens.
Maar zie wat er nu gebeurde: op baan 1 was om 20 uur nog steeds een partij aan de gang en het
duurde tot 20.25 uur voordat dit potje afgelopen was. Als er dan eindelijk begonnen kan worden, hoor je
iemand zeggen: “Nee, mij niet gezien, want ik ben hier al vanaf half zes” en een ander al vanaf 7 uur.
Allemaal heel aardig, maar stijlloos voor de mensen, die denken om 8 uur met de wilde mix te beginnen.
Als er dan vervolgens een half uur getennist is, scheidt ook nog eens negentig procent er weer mee uit
en blijven er nog maar 3 mensen over. Vóór 9 uur zit men al aan de ‘borrel’. Ik wil dan ook voorstellen,
dat er door het bestuur strikt de hand aan wordt gehouden, dat alle spelers om 8 uur de baan verlaten.
Potje af, of niet af!
Het is veel leuker voor iedereen, als men op dinsdag alle energie voor de ‘wilde mix’ bewaart en deze
NIET verspeelt door al om half zes te beginnen. Op andere avonden kun je beginnen, wanneer je wilt,
maar de dinsdagavond is er voor de ‘wilde mix’.
Loek Biesbrouck
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Geboortegolf bij TVDZ
Onze onvolprezen secretaris Janny de Boer heeft er weer 2 kleinkinderen bij gekregen van beide
dochters, die met een maandje verschil zijn bevallen. Op de linkerfoto de zoon van Stephany en Patrick
met de naam Samuel Tygo, en de rechterfoto is de zoon van Peggy en Kayo luisterend naar de naam
Tyfoon Jason. Wij wensen Janny en haar kroost veel plezier met deze nieuwe aanwinsten!

Weer beter
Ans van Kalveren heeft onlangs een operatie ondergaan, maar we hebben haar op een mooie
maandagochtend al weer als particulier chauffeur van Ed mogen bewonderen. We hopen echter dat ze
spoedig weer mee kan tennissen.
Nieuwe aanwinsten - speelplaats
Over nieuwe aanwinsten gesproken… TVDZ heeft voor al dit grut een speelplaatsje met glijbaan en
wipolifant gekregen, waar onze jongste (aspirant-)leden zich kunnen uitleven. De kinderen van Lonneke
en Etienne waren er niet weg te slaan!!!

Altijd pasjes ophangen - ook voor tennislessen
Er zijn enkele leden die steevast “vergeten” om hun pasje op te hangen en dan
verbaasd zijn dat ze hierover worden aangesproken door een bestuurslid.
Opmerkingen zoals: "Ik ben hier al jaren lid" helpen niet (wij kennen niet alle
leden persoonlijk), op een correcte wijze je pasje ophangen helpt wel. En dat
geldt ook voor de lessers op baan 6.
Er blijken soms “zwartspelers” op de baan staan die geen lid zijn.
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht…. Vervolg
Ook oudere TVDZ-leden ontdekken de nieuwe speelplaats
Enkele wat oudere TVDZ-ers konden de verleiding niet
weerstaan om ook even te wippen. Ons oudste lid
Frans Heinsius moest er werkelijk vanaf getrokken worden
door Ben Berklou (of was het er op helpen?)
In ieder geval wordt er door jong en oud dankbaar gebruik
gemaakt van het nieuwe speeltuig!
Wat is dit nu weer?
Is dit een obsceen gebaar naar iemand op het terras? Nee,
dit is Evert, die zijn gewonde vinger toont (zie pleister) als
reden voor het verloren partijtje.

Sitdown actie van Berry Good!
Slokje op… laat je van je stoel afglijden?
Berry wilde gaan zitten… maar de stoel bleek verder weg
dan gedacht! Gelukkig niks aan de hand.

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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TVDZ in het Nieuws
Diemernieuws 7-7-2016

Diemernieuws 11-8-2016
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Bericht van Meneer de Mol

. . . . . . . september 2016

Tja lieve mensen, het bericht van juni kwam te laat, omdat Meneer
de Mol toevallig eens een vakantie gepland had bij zijn mollenfamilie
in Spanje. Wat hebben die het daar toch moeilijk! De zon brandt er
de hele dag en daardoor gaan de wormen ook nog eens een paar
meter lager zitten. Hoewel de mollen daar op zich flink geschapen
zijn met grote voorpoten, valt het hen toch niet mee om steeds dieper
in die harde grond te graven en mij al helemaal niet.
Dus dat was eens, maar nooit meer. Wat was ik blij om weer onder
het clubhuis van de tennisvereniging te zitten en te genieten van mijn
dagelijkse portie vette regenwormen! Tjonge, wat heeft het gegoten!
Om de haverklap werd het tennissen afgelast en was dat voor mij
uiteraard heerlijk rustig. Toch heb ik nog een aantal leden lustig zien
rondspringen, zoals ene Lonneke en ene Corrie, hoewel de laatste
wat aan de mopperige kant was, terwijl ik toch nog nooit gehoord heb, dat zij op Wimbledon getennist
heeft. Nee, dan ene Jan, die dol enthousiast aan het meppen was en dus 90% uit sloeg. Ook zat er een
brandweerman op het terras, die tussen het tennissen door zijn luchtpijp trainde door rook in te ademen.
Toch jammer, want normaal gesproken kan hij nog wel een aantal jaren mee.
Wat me erg tegenviel was, dat ik op 21 augustus dacht een rustige dag te hebben, omdat er ergens bij
de Arena een Strandvliettoernooi zou plaatsvinden. Maar omdat ze daar waterbanen blijken te hebben,
kwamen ze toch maar deze kant op. Bij die club horen stand en water niet bij elkaar! Tot mijn grote
verdriet, had ik toch nog herrie boven mijn kop.

Tot slot nog een paar gevleugelde uitspraken:
-

Een stelletje ligt in bed. Zegt de man: “Ik ga je de gelukkigste vrouw ter wereld maken.” Zegt de
vrouw: “Ik zal je missen.”

-

Een vrouw krijgt assistentie van de computerservice: ''Klik op het icoon ‘mijn computer' aan de
linkerkant van het scherm.” Vraagt ze: “Bij u links, of bij mij?”

-

Er was laatst een stroomstoring in Heerlen. Drie Limburgers hebben uren vastgezeten …. op de
roltrap!

Nou dat was het dan weer. Ik hoop echter wel, dat er niet zoveel geheid gaat worden om die snertschool
te bouwen. Door het trillen nemen mijn wormen ‘de benen’!

Tot de volgende keer maar weer. Doei............................

Theodorus Victorianus
Dimitri Zacharias de Mol

Alias Meneer de Mol
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Tennislessen 2016
De inschrijving voor de tennislessen voor de jeugd en
volwassenen is weer mogelijk!
De tennislessen worden verzorgd door onze ervaren
zelfstandig werkende leraar Fred Groen.
Afspraken en betalingen van tennislessen hebben
betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid
en de tennisleraar.
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat
tennislessen wil een inschrijfformulier invult / instuurt.
Ook bestaande lessers die door willen gaan, dienen
voor iedere volgende periode een inschrijfformulier in te
sturen.

Aanmelden gaat via TVDZ bij voorkeur per e-mail: tennislessen@tvdz.nl - Hierdoor is er een totaal beeld
mogelijk van alle lesnemers bij de administratie, het bestuur en de tennisleraar.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
Aanmelden tennislessen:
Hiervoor dient het “Inschrijfformulier tennislessen” ingevuld te worden. Dit formulier geldt zowel voor de
winter- als zomerlessen. Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op
Tennislessen).
Lesvoorwaarden 2016:
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
- Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaarsvakantie en zomervakantie.
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan.
- Een lesuur duurt 50 minuten.
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.
De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les.
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet
ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. tot maximaal 6 lessen;
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet;
Lesgeld:
- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 lessen);
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 lessen);
- privéles (twee personen, € 306 per persoon voor 18 lessen);
- privéles (één persoon, € 34 per les).
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 lessen leeftijd t/m 12 jaar)
Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden:
1e Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl
2e Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.
3e Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen
Als de inschrijvingen binnen zijn, zullen de indelingen worden vastgesteld en
worden de lessers door de tennisleraar op de hoogte gesteld.
De tennisleraar - Fred Groen
Tel: (06) 55824186 - fred-groen@live.nl
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Activiteitenkalender 2016
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

OKTOBER
2 okt.
9 okt.

zondag
zondag

Tennistoernooi Pink
Haloween toernooi Jeugd

13.00
15.00

TC
JC

NOVEMBER
6 nov.
10 nov
27 nov.

zondag
Soeptoernooi
donderdag Algemene Ledenvergadering
zondag
Oliebollentoernooi

13.00
20.00
13.00

AC/TC
Bestuur
AC/TC

zondag

15.00

BEST

DECEMBER
JANUARI
8 jan

Nieuwjaarsreceptie
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