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TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID
Sportpark “De Diemen”, Postbus 110, 1110AC Diemen
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Van de voorzitter
Het was deze zomer een beetje wisselend qua weer, maar
tijdens onze toernooien was het weer prima!
Er is in de tussentijd weer veel gebeurd:
We kijken in deze ACE met een tevreden gevoel terug op de
gezellige en geslaagde toernooien, zoals het Avondtoernooi, het
Barbecuetoernooi, en 2 uitwisselingstoernooien met
tennisvereniging LTC Strandvliet.
Ook staan we even stil bij de aanschaf van een AED en training
van een tiental TVDZ-leden. Er is tijdens deze training niet alleen
verteld hoe AED bediend moet worden, maar ook hoe je kunt
reanimeren en mond-op-mondbeademing kunt toepassen.
Alle aanwezige leden vonden het een nuttige bijeenkomst.
Tevens kan gemeld worden dat inmiddels de laatste hand
gelegd wordt aan het nieuwe parkeerterrein. De eerste paal voor
de bouw van de nieuwe school voor ‘de Kersenboom’ is
inmiddels geslagen.
Het bestuur heeft - zoals elk jaar - weer acte de présence gegeven op de kramenmarkt van het
Diemerfestijn om nieuwe leden te winnen voor TVDZ.
Ook op het personele vlak is er het een en ander gebeurd:
Ida Nelemans heeft onlangs de verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie overgedragen aan
Janny de Boer. Ida heeft zich helaas moeten terugtrekken wegens gebrek aan tijd in de privésfeer
voor deze activiteiten.
Wij danken haar hartelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging!
Door deze overgang zal de incasso voor de contributie voor de winterleden waarschijnlijk iets later
plaatsvinden dan normaal. Ook de productie van de ledenpasjes zal hierdoor iets zijn vertraagd,
waarvoor op voorhand onze excuses.
Op 9 november 2017 om 20:00 uur zijn alle leden uitgenodigd om de Algemene Leden
Vergadering (ALV) bij te wonen.
Dat is hét moment voor de TVDZ-leden om mee te denken en praten over het wel en wee van onze
vereniging.
Tevens kunnen wij met plezier aankondigen dat Jan Ronday het bestuur komt versterken. Jan heeft
zich beschikbaar gesteld voor de taken rond de promotie en PR van onze club (zie ook verderop in
deze ACE). Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 9 november zal het bestuur zijn
kandidatuur inbrengen.
Hoewel het fijn is dat er weer een bestuurslid bij komt, zouden wij het nog meer op prijs stellen als
meer mensen zich zouden aanmelden voor een rol in het bestuur. Want vele handen maken licht
werk!
In wie schuilt er nog een penningmeester?
Last-but-not-least kan ik u nog melden dat er op zondag 1 oktober een Taart-toernooi wordt
gehouden. Dus lekkerbekken: schrijf je vooral in!
Op zondag 26 november - ten slotte - zal weer ons befaamde Oliebollen- en Appelflappentoernooi
plaats gaan vinden! Reserveer deze data alvast in jullie agenda!
Ik wens u allen een prettige herfstperiode en tot ziens op de tennisbaan!
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 - Facebook: https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
Bestuur:
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer (secretaris) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (ad interim penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: 06-53713377
- vacature (promotie en PR)
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Janny de Boer - Tel: (020) 6979437
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
Het gaat weer richting oktober en we hebben de eerste herfstregen er al
op zitten. Nee! Niet alleen die nattigheid die u voelde, maar ook die
regenvloed aan kopij om te verwerken. Klaagde ik vroeger wel eens over
uw schrijflust, nu is dat absoluut niet meer nodig. Kopij genoeg! Het is
zelfs de vraag of de email zo’n dik nummer van de ACE wel aan kan,
maar dat is ons probleem en niet het uwe. Flink wat foto’s er uit en de
zaak is weer gepiept.
Zoals altijd bestaat een deel van de kopij uit mededelingen van het
bestuur en omdat de Algemene Ledenvergadering op donderdag 9
november nadert, wordt die kopij ineens relevant. Want daar wordt aan de
leden duidelijk gemaakt wat het bestuur van TVDZ het komende jaar gaat
doen en hoe het wordt samengesteld.
Wat die samenstelling betreft is er trouwens nieuws te vinden in deze ACE. Jan Ronday, die al op
verschillende terreinen binnen de vereniging activiteiten heeft ontplooid, stelt zich kandidaat voor de
functie Promomotie, Sponsoring en PR van het bestuur en geeft in deze ACE aan waarom. We
steunen hem graag in deze missie, en niet alleen in deze missie maar ook in zijn hoop dat zich nog
een nieuwe penningmeester beschikbaar stelt. Kom allemaal op donderdag 9 november naar de
Algemene Ledenvergadering om het bestuur en nieuwe bestuursleden aan te moedigen hun taak te
tot een goed einde te brengen.
TVDZ is de laatste maanden trouwens wel geteisterd door de werkzaamheden aan het parkeerterrein
en de nieuwe school. Hoewel de ellende tot een minimum beperkt zou blijven en de banen altijd
bereikbaar zouden zijn, viel het ‘im grossen Ganse’ niet altijd mee. Hans de Jong geeft in dit nummer
een objectief verslag van de werkzaamheden, maar ik zal toch vooral de klauterpartijen onthouden die
nodig waren om de tennisbanen te bereiken met mijn e-bike.
Behalve dit alles waren er uiteraard ook de toernooien, met als toptoernooi ongetwijfeld het BBQtoernooi met meer dan 35 deelnemers. Maar ook de andere toernooien mochten er zijn. Lees en
geniet lekker na.
Geruststellend voor niet alleen oudere leden is uiteraard ook de AED-apparatuur, die het bestuur heeft
aangeschaft en de training van een aantal eerste hulpverleners om dit toestel te gebruiken. Zoals het
bestuur zegt: “We hopen het nooit nodig te hebben.”
Gelukkig is niet mijn functie, om het met alle kopij eens te zijn. Mijn taak is slechts om de geschreven
mening zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht te brengen. Maar omdat ik zo van Gotische kathedralen
houd, laat ik in dit nummer toch een tegengeluid horen bij het stukje van Reiziger met een detailfoto
van de kathedraal van Straatsburg. Volgens Reiziger zou die niet de moeite waard zou zijn om te
bezichtigen. Oordeel echter zelf. Ze is nagenoeg even mooi als de kathedraal van Den Bosch,
Nederlands mooiste kathedraal.

Veel leesplezier

Godfried van den Wittenboer
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Mededelingen bestuur - Algemene ledenvergadering
Op 9 november 2017 om 20.00 uur is onze algemene
ledenvergadering (ALV).
Alle leden worden van harte uitgenodigd om hun stem
te laten horen over het reilen en zeilen bij TVDZ.
Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden
over het afgelopen verenigingsjaar 2017.

Het bestuur neemt tijdens deze vergadering afscheid van Ida Nelemans die de
afgelopen jaren de ledenadministratie van TVDZ heeft verzorgd. Zij heeft zich
helaas moeten terugtrekken wegens gebrek aan tijd in de privésfeer voor deze
activiteiten.
Wij danken haar hartelijk voor deze jarenlange inzet voor onze vereniging!
Janny de Boer neemt deze activiteiten van Ida Nelemans over vanaf eind
september.
Door deze overgang zal de incasso voor de contributie iets later zijn dan
gepland. Ook de productie van de ledenpasjes zal hierdoor iets zijn vertraagd,
waarvoor excuses.
Tevens zal tijdens deze vergadering Jan Ronday worden voorgedragen als
nieuw bestuurslid voor de vacature PR en Promotie.
Wij zijn nog op zoek naar meer mensen die het bestuur komen versterken, zodat niet alle activiteiten
door slechts enkelen hoeven te worden verricht. Ook mag men niet verwachten dat de huidige
bestuursleden hun huidige rol tot in eeuwigheid blijven vervullen. Zo zoeken wij nog steeds mensen
die de rol van penningmeester kunnen invullen. Maar ook als gewoon bestuurslid kun je hele nuttige
dingen doen voor de club. Dus meld je aan bij het bestuur en doe met ons mee!
De agenda en notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering zijn een week voor de vergadering
te verkrijgen in het clubhuis.
Het bestuur

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsport- en cultuurfonds!
Jeugdsport- en cultuurfonds
Invoering regeling Jeugdsport- en cultuurfonds
Vanaf 1 januari 2017 gaat de gemeente Diemen een samenwerkingsverband aan met het
Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. Met dit fonds kunnen zogenaamde ‘overige minima’ met kinderen
een jaarlijkse bijdrage krijgen voor sport en cultuur.
Wat zijn overige minima?
Overige minima in het kader van deze regeling zijn inwoners van Diemen met een inkomen tussen
100% en 140% van de bijstandsnorm. In onderstaande tabel staan de bedragen (norm: 1-1-2017)
Inkomensgrenzen
Alleenstaande Ouder
Gezin

100%
€ 982,79
€ 1403,98

140%
€ 1375,91
€ 1965,57
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Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds (vervolg)
Niet voor mensen in de bijstand
Ouders/verzorgers met kinderen van 4 tot en met 17 jaar met een bijstandsuitkering kunnen geen
gebruik maken van het fonds. Zij kunnen net als in 2016 eenvoudig een beroep doen op de
participatieregeling van de gemeente Diemen voor kinderen. (zie verder in deze ACE).
Deze participatieregeling is ook bedoeld voor sport en cultuur en wordt door team Sociale Zaken van
de gemeente uitgevoerd.
Kortom: Kosten voor sport en cultuur voor overige minima worden vergoed via het Jeugdsport- en
cultuurfonds en voor mensen in de bijstand via team Sociale Zaken van de Gemeente Diemen.
Hoe wordt de vergoeding Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds aangevraagd?
Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds /
Jeugdcultuurfonds. Dit wordt gedaan door een intermediair.
Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging
van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, buurtsportcoach, jongerenwerker,
huisarts of een maatschappelijk werker.
Dit betekent in de praktijk dat TVDZ doorverwijst naar een intermediair in de gemeente Diemen (bijv.
de buurtsportcoach van Stichting Welzijn Diemen - Dionne Tool).
Waarom deze verandering voor de overige minima?
Momenteel doen in Diemen 30 gezinnen “overige minima” een beroep op “de participatieregeling voor
kinderen”. Het betreft circa 45 kinderen. Om het recht te kunnen vaststellen moet de ouder/verzorger
elk jaar opnieuw inkomens- en vermogensgegevens inleveren die worden gecontroleerd door team
Sociale Zaken.
In deze nieuwe werkwijze blijft deze uitgebreide controle achterwege. Er vindt een eenvoudige toets
door een intermediair plaats. De verwachting is dat hiermee de regeling voor “de overige minima” een
stuk toegankelijker wordt en de gemeente een impuls kan geven aan deelname aan sport en cultuur.
Ook wordt de huidige inkomensgrens voor deze regeling van 130% verhoogd naar 140% en kunnen
ook ouders/verzorgers, die een WSNP traject of een minnelijke schuldregeling hebben, gebruik maken
van deze regeling.
Welke kosten worden vergoed
De volgende kosten worden vergoed uit de twee fondsen:
 Contributie / cursusgeld
 Zwemles
 Attributen
De vergoeding
De vergoeding is net zo hoog als in “de participatieregeling voor kinderen” die geldt voor mensen in de
bijstand :
 € 300 per kalenderjaar voor kinderen van 4-11 jaar
 € 420 per kalenderjaar voor kinderen van 12-17 jaar
Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de sportvereniging of culturele
organisatie.
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
Voor vragen kunt u ook dagelijks contact opnemen met de helpdesk van het
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.
U kunt ook mailen naar:
noord-holland@jeugdsportfonds.nl.
De nodige informatie is ook terug te vinden op de volgende website: www.jeugdsportfonds.nl
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?
Misschien kan deze regeling helpen!
Participatieregeling Gemeente Diemen voor mensen in de bijstand
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen:
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten,
muziekles etc.

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,-Een alleenstaande ouder hoeft het kindgebonden budget van de belastingdienst niet als inkomen mee
te tellen.
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen:
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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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.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl

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 jeugden 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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Uitwisselingstoernooi TVDZ - Strandvliet

2 juli 2017

Op 2 juli was het weer zover, Tennisvereniging Strandvliet kwam bij TVDZ
voor het jaarlijkse uitwisselingstoernooi.
Een weekje later dan oorspronkelijk gepland omdat Strandvliet te weinig
mensen kon inzetten, maar dat mocht de pret niet drukken!
Uiteraard was dit toernooi voorzien van de nodige soepjes en hapjes die
door de activiteitencommissie (Rita van Leeuwen en Mylène Smits) weer
prima waren klaargemaakt.
De sfeer was goed en het weer ook!

De tennisrally’s waren stevig maar sportief. Uiteindelijk bleek
e
echter dat TVDZ helaas slechts de 2 plaats behaalde en de
eerste prijs wederom naar Strandvliet ging. Dat mocht daarom
de beker ontvangen uit de handen van de wedstrijdleiding, die
bij Wim van den Haak lag.
Het bestuur van TVDZ gaat er nu hard aan werken om voor de
uitwedstrijd in september een sterker team in te zetten!
Hans de Jong
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Diemer festijn kramenmarkt.

TVDZ was erbij.

Op zaterdag 9 september 2017werd de Diemer Festijn kramenmarkt gehouden. Deze kramenmarkt is
bedoeld voor verenigingen, instanties en particulieren. TVDZ presenteerde zich met een eigen kraam,
met als doel het werven van nieuwe leden. Hans, Janny en ik vertegenwoordigden de vereniging.
Het was mogelijk om al vanaf 09:00 uur de kramen te bemannen. maar vanwege de regen zijn we wat
later begonnen. Volgens de weersvoorspelling zou het tegen 10:30 uur droog worden. En dat is
uitgekomen. Het bleef de hele dag droog en dat was al heel wat, gezien de verschrikkelijke
regenbuien van de dag ervoor.
De TVDZ marktkraam werd voorzien van
foto’s, posters met de speciale aanbieding
en informatie over de vereniging. Een
spandoek met een mooie foto van ons
prachtige tennispark werd aan de
voorkant van de kraam gehangen om
duidelijk te laten zien dat het hier om een
tennisclub ging.
Nieuw dit jaar was de tennispaal die we
hadden meegenomen. Dat is een paal
met een tennisbal aan een touw die je met
een racket in de rondte kunt slaan. Dit
bleek een schot in de roos. Veel kinderen
konden de verleiding niet weerstaan om
een balletje te slaan. Dat was heel erg
leuk en gaf ons de gelegenheid om met de ouders te praten over een eventueel lidmaatschap van
TVDZ voor hun kind of voor henzelf.
We hebben best wel veel bezoekers
gesproken die interesse hadden om
eventueel lid te worden, of er in ieder
geval over te gaan nadenken. We
mogen natuurlijk niet de conclusie
trekken dat we nu al daadwerkelijk
nieuwe leden hebben binnengehaald,
maar we zijn inmiddels wel bekend
geworden bij deze mensen.
Wat ook opviel was, dat veel mensen
denken dat TVDZ aan de Willem de
Zwijgerlaan ligt. Dat is echter ATVD.
Dit misverstand hebben we dus ook uit
de wereld geholpen.
Al met al kunnen we stellen dat we, door met een kraam op het Diemerplein te staan, de nodige
aandacht hebben getrokken. Het is inderdaad belangrijk dat wij als vereniging op dit soort
evenementen ons gezicht laten zien. Of het ook leden op gaat leveren moet nog blijken. Wij hebben in
ieder geval ons best gedaan.

Jan Ronday
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AED-training bij TVDZ
Het bestuur heeft onlangs besloten tot de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator).
Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon.
Bij TVDZ hangt de AED in het voorportaal van het clubgebouw naast de Herentoilet, achter de deur
van de ingang van de bar.
Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer
er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert het
hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te
dienen.
Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen
of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing. In een ingebouwde display kan men de
gesproken opdracht ook aflezen. De AED leidt je op een veilige wijze door de reanimatie heen tot de
professionele hulpverleners het van u overnemen.
TVDZ heeft een tiental leden uitgenodigd om aan een AED-training mee te doen, zodat ze in staat zijn
om eerste hulp te verlenen met dit apparaat.
Door de training is de gebruiker van een
AED in staat zijn om de tekenen van een
vermoedelijke hartstilstand te kunnen
herkennen (geen ademhaling en geen
polsslag).
Ook is het hierbij van belang te weten
wanneer en hoe professionele hulp in te
schakelen en hoe reanimatie toe te
passen. Daarnaast is het belangrijk dat
de gebruiker vertrouwd raakt met het
apparaat dat hij/zij mogelijk zal moeten
gaan gebruiken.
Ook is het noodzakelijk je de nodige
theoretische kennis eigen te hebben
gemaakt over de achtergronden van een circulatiestilstand en het veilig gebruik van een AED.
Het apparaat vertelt zelf wat je moet doen, zodat je niet in paniek hoeft te raken over “wat moet ik nu
doen?” Het is ook belangrijk om zo snel mogelijk 112 te (laten) bellen voor een ambulance.
Er is deze ochtend niet alleen verteld
hoe de AED bediend moet worden,
maar ook hoe je kunt reanimeren en
mond-op-mondbeademing kunt
toepassen.
Alle deelnemers vonden het een zeer
nuttige training en zijn nu in staat om de
eerste hulp te verlenen.
Het bestuur hoopt dat wij het apparaat
nooit hoeven de gebruiken…. ;-)
Hans de Jong
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TVDZ Club Competitie draait op volle toeren
De interne Club Competitie 2016-2017 telt op het moment van schrijven 8 dubbel-teams. Elk team
daagt de andere teams een keer uit. Dit betekent dat je als team twee keer tegen elkaar speelt. Zie
het als een soort uit- en thuiswedstrijd. Met acht teams heeft ieder team zeven tegenstanders en
speelt ieder team dus 14 partijen. Op dit moment is er nog geen enkel team dat alle 14 partijen heeft
gespeeld. Er zijn twee teams die nog geen enkele partij hebben gespeeld, omdat zij later aan de
competitie mee zijn gaan doen. Dus voor die spelers ligt er een mooie uitdaging om dit seizoen nog
veel partijen te spelen.
De spelregels zijn eenvoudig. Je speelt 2 sets en iedere set bestaat uit 6 gewonnen games. De stand
in de competitie wordt bepaald door het gewonnen aantal games. Door alleen de gewonnen games
mee te nemen in de score krijg je een duidelijk beeld van de onderlinge krachtverhoudingen tussen de
teams. Het tweede voordeel van het tellen van gewonnen games is, dat het de spelers stimuleert om
binnen een set zoveel mogelijk games te winnen, ook al lijkt het dat je de set niet zult winnen. Hoe
hoger het aantal gewonnen games in een set, hoe hoger je op de ranglijst komt staan.
Het seizoen loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Het loopt dus een compleet jaar door, zodat
de teams de tijd hebben om al hun partijen te spelen. Na afloop van het seizoen ontvangen de spelers
van het team met de meest gewonnen games een leuke prijs.
Heb je interesse om ook aan de Club Competitie mee te doen? Je kunt tijdens het lopende seizoen
altijd met een team instappen. Het maakt niet uit wanneer, alleen zul je dan misschien niet alle partijen
op tijd hebben kunnen spelen. Maar dat heeft alleen invloed op de stand op de ranglijst. En dat is
natuurlijk niet het belangrijkste onderdeel van deze interne competitie. Het uitgangspunt bij het
opzetten van deze competitie was dat leden ook eens tegen leden kunnen spelen waar ze normaal
gesproken nooit tegen spelen en die ze ook niet kennen. Dit bezorgt juist een unieke ervaring, zowel
in spel, als in kennismaking. Dat maak ik trouwens ook op uit de reacties die ik van de spelers
ontvang. Over je spelniveau hoef je je niet zo druk te maken, dat is in deze interne competitie heel
verschillend: van goed tot minder goed. Winnen is leuk, maar in dit geval niet het belangrijkste.
Iedereen mag meedoen.
Alle informatie, standen en speelschema kun je bekijken op:
http://www.janronday.nl/clubcompetitie_tvdz.html.
Wil je met een team meedoen dan kun je je bij mij per email opgeven: jaro@telfort.nl .
Met meer teams wordt de Club Competitie nog leuker en spannender.
Jan Ronday

Hevige strijd om de bal om de bal
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Barbecue toernooi - 27 augustus 2017
Op 27 augustus vond het vertrouwde BBQ toernooi
plaats, met een ongekend aantal deelnemers, meer
dat 35 personen hadden zich voor dit toernooi
ingeschreven!
Uiteraard had Ans haar lijntje naar boven weer
ingezet deze dag en de weergoden waren ons dan
ook goedgezind.
Er hing een gezellig sfeer en de spanning op de
baan was weer zeer hoog, hoewel gemoedelijk.
Slagerij Piepenbrock had weer fantastisch vlees
geleverd en Hans had het heel lekker gebakken.

Ook de dames van de activiteitencommissie (Rita en Mylène) hadden weer hun uiterste best gedaan
en er waren verschillende salades gemaakt die op een zeer hoog culinair niveau stonden. Hulde
hiervoor.
De samenwerking met de toernooicommissie was ook weer uitstekend te noemen.
Iedereen die meegewerkt heeft om dit jaarlijkse hoogtepunt van ons tennisseizoen weer tot een
succes te maken, dan ook hartelijk dank!
Janny de Boer
(foto’s: Jan Ronday en Evert Strubbe)
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Barbecue toernooi - 27 augustus 2017 - vervolg
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TVDZ Avondtoernooi - 18 augustus 2017
Onze grote vriend Ahmed Yasar kwam met de suggestie om eens
een avondtoernooi te organiseren en na veel vijven en zessen
was het dan uiteindelijk zover op 18 augustus.
Het leuke van dit vrijdagavond toernooi was, dat we ook onze
jongere leden eens ontmoetten en wat minstens zo belangrijk is:
zij kwamen ook elkaar tegen.
Ahmed had heerlijke (zelfgekochte) Baklava meegenomen en die
was van zeer hoge kwaliteit.
Verder kwamen er ook nog de nodige andere versnaperingen aan
te pas - zoals lekkere Hollands Kaas en worst - en ging Gerard
rond met de overheerlijke Amsterdamse bitterballen. Het tennis
was van zeer hoge kwaliteit en we hebben kunnen genieten van
een paar leuke potten tennis. Ook zelf hebben we even lekker
weer een balletje kunnen rammen.

De winnaars zijn hieronder te bewonderen:

De Toernooicommissie in actie:

Kortom een goed idee van onze Ahmed
en deze houden we erin. Op naar het
volgende vrijdagavond toernooi. Als het
zo’n succes blijft moeten we er maar eens
over denken (heel hard over nadenken)
om er het Ahmed-Toernooi van te maken.
Dus wie weet.......
Janny de Boer
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Uitwisselingstoernooi TVDZ - Strandvliet (uit) 10 sept.
Om 11:00 uur verzamelde de leden van
TVDZ en Strandvliet zich bij het
clubgebouw in Zuidoost.
Onze onvolprezen secretaris Janny de
Boer had diverse cracks van onze club
weten over te halen om met een versterkt
team de strijd aan te gaan met Strandvliet.
De partijen werden ingedeeld door
Strandvliet en er werden beslist vreemde
combinaties van spelers gemaakt,
Hierdoor kregen wij het vermoeden dat ze
nu een beetje bang voor ons waren.
Na de eerste partij heeft onze secretaris
zich hoogstpersoonlijk bemoeid met de
indeling, zodat er een wat evenwichtiger
verhouding ontstond op de banen. Dit vertaalde zich direct in zeer interessante partijen, waar echt
werd gevochten om de punten. Tot ver na de voortreffelijke tomatensoep met Indische touch en de
lunch gingen TVDZ en Strandvliet in elke serie ongeveer gelijk op qua aantallen punten.
Dat beloofde dus een spannende eindstrijd te worden! Voorgaande uitwisselingstoernooien was het
dan zo, dat de TVDZ-ers een beetje aan het eind van hun Latijn waren gekomen. Maar dit keer
hadden we ons goed voorbereid op de eindstrijd, wetende waar onze valkuil lag….
Na de laatste serie werden de punten geteld en moest de voorzitter van Strandvliet aankondigen dat
TVDZ dit keer het toernooi had gewonnen! Het was een redelijke close finish, waarbij TVDZ 153
games won tegen Strandvliet 138. De beker mag dus dit jaar bij TVDZ bivakkeren.
Het bestuur dankt alle TVDZ-spelers voor hun inzet en vechtlust! Volgend jaar weer winnen?
Hans de Jong
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Uitwisselingstoernooi TVDZ - Strandvliet - vervolg -

Foto’s: Godfried van den Wittenboer / Evert Strubbe
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Kandidaatstelling bestuursfunctie TVDZ
Bij TVDZ is al geruime tijd een bestuursfunctie vacant voor Promomotie, Sponsoring en PR. Maanden
terug begon mijn interesse voor de functie te groeien. Ik ben al een paar keer betrokken geweest bij
promotie- en pr-activiteiten van de club. Dat is echt mijn ding.
De taken en verantwoordelijkheden voor deze functie zijn onder andere het up-to-date houden van de
website en het facebook en de inhoud van ons clubblad ACE. Ook belangrijk is het onderhouden van
de contacten met sponsors en het werven daarvan. Maar het belangrijkste is toch wel het aantrekken
van nieuwe leden, in het bijzonder de jeugd. Het ledenaantal moet omhoog en ik wil mijn deel
bijdragen om dat te realiseren.
Als fotograaf voor de gemeente Diemen en Diemer Nieuws ken ik veel mensen, winkeliers,
verenigingen en bedrijven in Diemen en heb goede contacten met medewerkers op het gemeentehuis
en de journalisten van de krant. Het onderhouden van goede contacten is belangrijk als je dingen
gedaan wilt krijgen.
In de afgelopen maanden hebben Janny de Boer en Hans de
Jong regelmatig laten weten dat zij het een goed idee zouden
vinden als ik mij voor deze bestuursfunctie kandidaat zou
stellen. Onze voorzitter doet nu de taken voor deze functie
erbij. Dat hoort niet zo te zijn en legt een extra zware druk op
hem.
In april had ik voor mijzelf besloten om mij kandidaat te stellen.
Tijdens de bestuursvergadering van 3 juni heb ik het bestuur
op de hoogte gesteld van mijn kandidaatstelling, hetgeen
unaniem werd goedgekeurd. Ik moest wel minstens 10
handtekeningen van leden verzamelen die mijn
kandidaatstelling steunden. Ik ben daar direct mee begonnen
en had in korte tijd het dubbele aantal.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering in november zal het
bestuur mij voordragen voor deze bestuursfunctie. Ik hoop dat
er veel leden aanwezig zullen zijn die hun positieve stem
uitbrengen en daarmee hun vertrouwen in mij uitspreken. Ik
zal mij inzetten voor de toekomst van de vereniging.
Zoals voor iedere vereniging geldt, kan ik niet alles alleen
doen. Dat is ook zeker niet wenselijk. Ik zal mijn ideeën en
plannen eerst met het bestuur bespreken. Samen zullen we dan bepalen wat we daadwerkelijk gaan
uitvoeren en wanneer. Het zal best wel eens voorkomen dat ik tijdelijk een beroep op een aantal leden
moet doen om mij bij de uitvoering te assisteren. Het zou zonde zijn om de kennis en ervaring die bij
leden op een bepaald vlak aanwezig is niet in te zetten. En juist door samen met de leden iets voor de
club te doen, wordt de club sterker.
Ik wil ook even melden dat er nog een andere bestuursfunctie vacant is, namelijk die van
penningmeester. Misschien dat er leden zijn die door het lezen van dit stukje enthousiast zijn
geworden om de club te helpen in haar voortbestaan en mijn voorbeeld willen volgen. Denk er dan
eens over om je kandidaat te stellen voor deze bestuursfunctie. Ik heb begrepen dat deze functie veel
minder tijd in beslag neemt dan je misschien zou denken. Ik ben er van overtuigd dat er best wel leden
zijn met boekhoudkundige kennis die er wat tijd aan zouden willen besteden. Dat zou geweldig zijn.
Wil je meer weten, neem dan contact op met Gerard Roosien.
Tot ziens op de Algemene Leden Vergadering.
Jan Ronday
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Werk in uitvoering - Sportpark de Diemen
Vanaf juni 2017 zijn de werkzaamheden gestart voor het nieuwe parkeerterrein op sportpark de
Diemen, zoals reeds in de vorige ACE werd aangekondigd met onderstaand plattegrondje.
Elke week was er wel een wijziging in de situatie met allerlei
verwijsbordjes naar de diverse sportclubs. Het was elke keer een
verrassing, waar je nu weer je auto kon parkeren….
Op sommige momenten was het tennispark nauwelijks te
bereiken, via kleine blubberige paadjes, of na een eindje omlopen
via tijdelijke noodplanken. Ook heeft het bestuur enkele malen de
gemeente Diemen en de uitvoerder er op moeten aanspreken om
ons tennisperk bereikbaar te houden, zowel lopend als per fiets
en uiteraard voor de auto en eventuele hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer. Op het moment
dat deze ACE verschijnt zal het nieuwe parkeerterrein waarschijnlijk net zijn voltooiing bereiken.

Niet dat dan alle bereikbaarheidsproblemen zijn
opgelost, want ook wordt de toegangsweg van
de Sportlaan nog een tweetal avonden
afgesloten (en zal er dus omgereden moeten
worden).
Ook zullen er nog diverse asfalteerwerkzaamheden gaan plaatsvinden in oktober (Keulsevaart
em Muiderstraatweg), waardoor de bereikbaarheid van TVDZ en sportpark De Diemen tijdelijk
wordt bemoeilijkt (zie het kaartje hieronder).
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Een vergissing in een verre stad.
Deze keer hadden we ja gezegd op een uitnodiging voor een wedstrijd in Straatsburg.
Moeilijk te bereiken plaats trouwens, Straatsburg. Als je met de trein wilt, moet je veel overstappen en
met het vliegtuig ernaar toe is relatief duur.
We gingen met de auto dus, meer dan zes uur rijden.
Lajos heeft de neiging heel slaperig te worden, als hij door een saaie omgeving als die van de
Autobahn moet rijden. Dan moet ik op tijd ingrijpen, een stop van een kwartier afdwingen en daarna
zelf het stuur nemen.
Zes uur lang constant alert blijven is een hele opgave en ik was dan ook uitgeput toen wij ons hotel in
het centrum van de stad bereikten.
Pas aan het eind van de middag sloften we op ons gemak door de volle straten. We bekeken de stad.
Maar waarom was het hier toeristisch?
Er was een kleine kathedraal, niet de moeite van het bezichtigen waard, vonden we blasé en het
parlement van Europa was op reces. Waar zouden al die leden dan wel uitrusten van hun indringende
overlegsessies? Niet hier, in ieder geval, dus konden we ze niet aan het werk zien. We gaven ons
daarom over aan een heerlijke maaltijd en dronken de wijn die altijd zo lekker smaakt, als je in een
zonnige streek op een terras van een groot plein lui de voorbijgangers bekijkt.
Toen we de volgende dag aankwamen op het adres dat ons was opgegeven, bleek daar een grote
sporthal te staan – dat werd dus zaaltennis, dachten we.
We maakten kennis met een zestal opponenten en verwonderden ons over de ietwat vreemde blikken
die ze ons toewierpen. Vooral onze grote tassen leken hun aandacht op te eisen, maar beleefd al ze
waren stelden ze geen vragen.
De oplossing kwam echter snel: men had ons niet voor een tennistoernooi uitgenodigd, maar voor een
squashwedstrijd.
Onbegrip alom! Maar we werden allervriendelijkst op een stoel gezet om een wedstrijd te bekijken en
reden daarna weer zes uur noordwaarts, onvoldaan en geërgerd.
“Het is niet altijd feest,” zei mijn vader al.
Reiziger.
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Zomaar een verhaaltje
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De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Want wat is het geval?
Zo een keer per week eet ik met mijn vrouw in het bejaardentehuis De Diem in de Arent Krijtsstraat.
We hebben daar een paar maal aan tafel gezeten met een stel, dat elkaar pas op latere leeftijd
ontmoet had en wat aan de eenzaamheid gesleuteld had. Hij is 80 en zij 72. Zij is erg doof en kan
nauwelijks aan het gesprek deelnemen, maar zo goed en zo kwaad als het gaat, probeer je haar toch
bij het gesprek te betrekken.
Vorige week zien we de man alleen lopen, waarop wij vriendelijk vragen of er iets met de vrouw was?
Het antwoord was ietwat verbijsterend: ze had een nieuwe minnaar van 35!
Uiteraard vonden wij het sneu voor deze vriendelijke man, maar zijn laatste opmerking was toch
werkelijk om te schateren: “Als ze genoeg van hem heeft en denkt aan terugkomen, vist ze
waarschijnlijk achter het net, want ook ik heb enkele andere dames op het oog".
Zo zie je maar weer - er is altijd hoop.
Loek Biesbrouck

Kom maar op!
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TVDZ in het nieuws
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Meest populaire TVDZ-toernooi
Wist je dat het meest populaire tennistoernooi het jaarlijkse
Barbecue Toernooi is?
En dat dit toernooi gehouden werd op 27 augustus 2017?
En dat er meer dan 35 deelnemers waren?
En niet alleen om te tennissen, maar vooral ook voor het
lekkere eten?
En dat de toernooicommissie daar geen problemen mee
had?

Tennisbier???
Er zijn tennisverenigingen die er een eigen (feest)bier op nahouden….
Onlangs gespot bij tennisvereniging Strandvliet.
Blijkt een bier van brouwerij de Prael uit Amsterdam te zijn.
Misschien een ideetje voor TVDZ?
;-) vette knipoog naar Gerard Terweij…

Creatief met tennisballen
Stop eens een tennisbal tussen de deksel van de kliko. Beluchting voorkomt stank. Het werk echt!
Of voor onder de schoolstoelen (dan maken ze geen lawaai meer bij het verschuiven)

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. Dus hang altijd je kaartje op het planbord!
Geen Digitale ACE ontvangen?
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken.
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing of een ander
bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar.
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 2017

Eindelijk wat rust in die clubtent. De vrouw van de barman, ene Da,
Do of Ding begint al goed te integreren, want als er een speler
binnenkomt, vliegt zij erop af en roept: ''Koffie?" En je kunt haar
dan geen groter plezier doen, dan YES terug te roepen. Maar zo
blijft haar Nederlands vooruit gaan in het tempo van een
stoomtrein. zullen we maar zeggen. Niettemin is zij is een
uitbreiding van de gezelligheid.
Vorige week zondag heb ik de benen genomen en ben in een grote
sporttas meegelift naar een tennisclub aan het strand, Strandvliet
genaamd. Wel een rare naam, want ik heb noch strand, noch vliet
(een rivier toch!) gezien.
Ik blijf trouwens zomaar steeds denken, dat het aan mijn
aanwezigheid heeft gelegen, dat onze club TVDZ weer eens eindelijk die beker gewonnen heeft.
Gelukkig waren er hapjes genoeg en ook Meneer de Mol heeft zijn buikje vol gegeten!
Nou weer wat verhaaltjes toch?
Zegt een Limburger tegen een Amsterdammer: “Awel Karel, waar ben je deze zomer op vakantie
geweest?” Zegt Karel: “Naar Mauritius.” “Verhip” zegt de Limburger, “Waar ligt dat?” en Karel zegt:
“Géén idee, we zijn er naartoe gevlogen.”
Een man zegt tegen een vriend: ''Ik heb een drieling gekregen". Zegt de vriend: ''Gefeliciteerd man!"
De man vervolgt: ''En dat gebeurt maar 1 keer op de 2 miljoen!" Zegt de vriend: ''Dan zul je wel
helemaal kapot zijn, van dat eindeloze gevrij".
Er stond in het Limburgs Dagblad: “Vier rechercheurs vermoord in Limburg. Twee bij een overval en
twee bij de reconstructie.”
Dan de hamvraag: “Hoe noem je een intelligente, uiterst knappe en gevoelige man?” Antwoord: “Een
gerucht.”

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

Theodorus Victorianus
Dimitri Zacharias de Mol
Alias Meneer de Mol
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Tennislessen 2017 - Fred Groen
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 2017:
- 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
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar. Opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap
uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
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TVDZ - Activiteitenkalender
ACTIVITEITEN KALENDER 2017
Datum
25 jun

Dag
zondag

Evenement
Jeugdtoernooi Enkel dubbel

Tijd
10.00

Organ.
JC

OKTOBER
1 okt.
29 okt.

zondag
zondag

Tennistoernooi Taart
Haloween toernooi Jeugd/volw/Soep

13.00
15.00

TC
JC

NOVEMBER
9 nov.
26 nov.

donderdag Algemene Ledenvergadering
zondag
Oliebollentoernooi

20.00
13.00

BESTUUR
AC/TC

zondag

15.00

BESTUUR

DECEMBER
JANUARI
7 jan

Nieuwjaarsreceptie
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