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Van de voorzitter
Het was me het zomertje wel dit jaar!
Maandenlang een zonovergoten tennispark met een gezellig en vol
terras en idem tennisbanen!
Er is weer een hoop gebeurd deze zomer;
- Het druk bezochte Taartentoernooi op 27 mei.
- Uitwisselingstoernooi met TV Strandvliet (thuis) op 10 juni.
- Het Ahmet vrijdag avondtoernooi op 3 augustus.
- het Barbequetoernooi op 26 augustus.
- Nogmaals ‘t uitwisselingstoernooi met TV Strandvliet (uit) op 2 sept.
- Kramenmarkt op het Diemerfestijn op 8 september.
Van dit alles zijn er uiteraard verslagen gemaakt voor in deze ACE!
En uiteraard weer vergezeld van prachtige foto’s van Evert Strubbe,
Godfried van den Wittenboer, Jan Ronday en Hans de Jong.
Ook heeft ons tennispark een upgrade gekregen door een geknipte heg, nieuwe scoreborden, een
poster bij de ingang van het sportpark en - last but not least - een grote welkom-spandoek van 5 bij 2
meter op onze tennismuur.
Ook valt te melden dat er met ingang van september 2018 ook
een andere sport dan tennis wordt beoefend op de banen van
TVDZ.
Op woensdagmiddagen van 15:00 - 18:00 uur is de jeugd van
Hockeyclub Diemen te gast bij TVDZ. Zij kunnen dan hun
jeugdleden trainen op baan 1 t/m 3.
Dit is gelukkig een tijdelijke aangelegenheid.Wij hopen dan ook
dat de gemeente Diemen de Hockeyclub Diemen op niet al te
lange termijn kan helpen aan een eigen accommodatie, zodat
ze daar hun competitiewedstrijden kunnen spelen.
De interne TVDZ competitie van dit jaar loopt binnenkort af en
de laatste wedstrijden worden heel fanatiek gepland en
gespeeld. Het zal mij benieuwen wie dit seizoen de winnaars
zullen zijn…
Doe volgend jaar ook mee!
Op 8 november 2018 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.
De komende tijd worden ook nog allerlei leuke activiteiten georganiseerd zoals:
- tweemaal het Ahmet vrijdagavondtoernooi om 20:00 uur (28 sept. en 26 okt.)
- het Taartentoernooi op zondagmiddag 7 oktober om 13:00 uur.
- en natuurlijk het onvolprezen, befaamde Oliebollen- en Appelflappentoernooi dat op 25 november
gaat plaatsvinden!
Reserveer deze data alvast in uw 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” – Sportlaan 7, 1111 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Algemeen e-mailadres: publicrelation@tvdz.nl
Bestuur
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (penningmeester-ad-interim) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377
- Jan Ronday (promotie, sponsoring en PR) Tel: 06-47093129
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden)
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Janny de Boer - Tel: (020) 6979437
Activiteiten-Commissie
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Jan Ronday
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199
- Evert Strubbe (fotograaf)
- Jan Ronday
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl en 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
Kas-commissie
- Wim van den Haak
- Tineke van der Kroon
- 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
fred3groen@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
- Ans van Klaveren
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Van de Redactie
Soms beleef ik veel plezier aan het maken van dit blad. Het houdt me niet
alleen van de straat, want daar heeft hij toch al niets meer te zoeken, hoor ik
sommigen van u al hardop denken, maar ik word er blij van. Als ik door al die
mooie foto’s van Evert, Jan, Hans en mijzelf blader om de leukste er uit te
halen, dan kom ik vaak foto’s tegen die echt goed getroffen zijn en daar wordt
ik blij van. Helaas kunnen we die foto’s niet allemaal in dit blad afdrukken,
maar gelukkig is het merendeel terug te vinden op facebook.
Ik wordt er ook heel blij van, als ik mensen zich voor TVDZ zie inspannen en ik
zelf niets doe. Dat gevoel kennen sommigen van u waarschijnlijk ook wel. Het
is lekker relaxed.
Maar zei ik: “Sommigen” en “Waarschijnlijk?”, dan moet dat toch echt een pertinente onjuistheid zijn.
Ik zou me moeten schamen! Dat moet natuurlijk: “Bijna iedereen” en “Uiteraard” zijn, want ik zie bijna
nooit iemand iets doen voor het ‘algemeen nut’ van TVDZ. ‘Kaartjes schudden en indelen’ kan er nog
net mee door om het clubwelzijn te bevorderen, maar je uitsloven als Hans de Jong, Jan Ronday, of
die andere bestuurs- en commissieleden? Je zult maar zo gek zijn!!
Maar waar is die blijheid van hierboven nou weer gebleven? Zojuist was ik nog blij en nu ben ik weer
boos. Het lijkt wel op de wisselvalligheid, die ik ten toon spreid, wanneer ik aan het tennissen ben.
Dat komt simpelweg, realiseer ik me nu, door mijn optimistische instelling. Ik ruik, bij wijze van
spreken, dat u ook stiekem zit te azen op ook zo’n bestuurplaats of commissielidmaatschap. Welnu,
als u er snel bij bent, hebt u zelfs nog kans op een plek in het bestuur. Voor een plaats in een van de
commissies, kunt u altijd terecht bij een van de commissieleden.
Behalve deze aanmoediging bevat deze ACE ook veel andere lezenswaardige stukken, of
gedenkwaardige foto’s, zoals onderstaande foto bewijst. Wie de speler is, is bekend bij de redactie.
Veel leesplezier.
Godfried van den Wittenboer
P.s. Wilt u ook iets kwijt in de ACE? Mail naar: aceredactie@tvdz.nl

Handicaptennis?
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Mededelingen bestuur - Algemene Leden Vergadering
UITNODIGING AAN ALLE LEDEN
Op donderdag 8 november om 20:00 uur wordt de Algemene Leden
Vergadering gehouden.
Dat is hét moment voor de TVDZ-leden om mee te denken en praten
over het wel en wee van onze vereniging.
Het bestuur stelt het op prijs uw mening te horen.
Dus: komt allen!
AGENDA LEDENVERGADERING TVDZ DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening voorzitter/mededelingen
Notulen Algemene Ledenvergadering 9 november 2017
Samenvatting activiteiten/jaarverslagen commissies
Financieel jaarverslag 2018 / verslag kascommissie 2018 en benoeming kascommissie 2019.
Vaststelling begroting 2019.
Rondvraag
Uitslag Interne competitie en bekendmaking winnaar.
Sluiting

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.

Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen:
Bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsport- en cultuurfonds!
Jeugdsport- en cultuurfonds - Niet voor mensen in de bijstand
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
Voor vragen kunt u dagelijks contact opnemen met de helpdesk van het
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.
U kunt ook mailen naar
noord-holland@jeugdsportfonds.nl .
en op de website is de nodige informatie te vinden:
www.jeugdsportfonds.nl
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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,
Sportlaan 7, 1111 PX 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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Uitwisseling TVDZ - Strandvliet (thuis) 10 juni 2018
Het was weer een drukte van jewelste bij dit uitwisselingstoernooi. Het weer was dan ook erg
uitnodigend en prima qua temperatuur (Hartelijk dank Ans!). Dat was ook hard nodig, want de
tennissers van Strandvliet waren er erg op gebrand de beker weer te heroveren op TVDZ.
Zoals vaak bij deze wedstrijd ging het lange tijd weer gelijk op, maar bij de laatste partijen werd door
Strandvliet de genadeklap uitgedeeld…. Zou het iets met de verrukkelijke lunch te maken hebben?
Helaas moest de beker weer aan voorzitter Pim van Strandvliet worden overhandigd.
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Uitwisseling TVDZ - Strandvliet (Uit) - 2 september 2018
De afvaardiging van TVDZ naar dit toernooi was wat minder qua
aantal dan gebruikelijk, wegens afwezigheid van een aantal leden
door vakanties e.d. Maar met deze 11 spelers hebben we onze huid
duur verkocht. Het weer was prima en de sfeer ook! Normaal
gesproken verzorgt Ed van Lingen de wedstrijdindeling, doch hij
moest dit keer verstek laten gaan, omdat hij een paar dagen in het
ziekenhuis lag. Via de telefoon hebben we een verbinding met hem
tot stand gebracht en met Skype allemaal even naar hem gezwaaid
en beterschap gewenst. Voorzitter Pim van Strandvliet heeft toen de wedstrijdindeling verzorgd, en hij
hield het tempo er goed in! Je was nog niet van de baan af, of je moest alweer een volgende wedstrijd
spelen! TVDZ ging goed van start en wist veel partijen in haar voordeel te beslechten.
Gelukkig konden we na enige tijd even pauze nemen bij een goed verzorgde lunch.
Wij werden verrast met heerlijke satéstokjes die supervers waren klaargemaakt.
Toen onze buiken goed gevuld waren, gingen we weer verder met het toernooi. Maar de scherpte en
de scores van TVDZ namen zienderogen af…

Kortom: TVDZ moest helaas weer het onderspit delven… Wederom de laatste twee rondes die ons de
das omdeden. Toch kijken we met plezier terug op deze zonnige dag
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Het Taarten toernooi

27 mei 2018

Het Taarten Toernooi begon uitstekend. Het weer was fantastisch. Er waren veel
leuke mensen, die allemaal veel zin hadden om eens lekker te gaan tennissen.
Drie dames hadden zich extra ingespannen om ons van heerlijke taarten te
voorzien, die alle drie voortreffelijk smaakten. Hulde dames!!! (Een vierde taart
kwam er naderhand bij. Die was echter niet zelf gemaakt, maar werd - tussen neus
en lippen door - aan het deelnemersveld geschonken. Geweldig toch, zo’n goede
gever.)
Er werd ingedeeld en het spel begon. Direct echter
was er iets vreemds aan de hand! Wim van den Haak
deed mee. Leuk om te zien natuurlijk, want het was al
heel wat jaartjes geleden, dat ik Wim had zien tennissen en tegen hem
getennist had, maar hij viel nu in om een laatste dubbel mogelijk te maken.
Niet alleen vreemd, besefte ik, maar er klopte gewoon iets niet. Er viel
geen bestuurslid te bekennen!
Van Hans, Jan en Koos wist ik dat die verhinderd waren, maar waar was Janny? Ons zo trouw op alle
toernooien aanwezig bestuurslid? En waar was Ineke? Er klopte iets niet in mijn fotografisch
geheugen van alle vorige toernooien. Een vertrouwd beeld ontbrak!
Maar juist toen ik dat zat te bedenken, kwam Janny opeens opdagen. Ze zou
Ineke ophalen, maar had zich in de woonplaats van Ineke vergist en had wel
100 km omgereden. Pas anderhalf uur na het begin konden de dames voor
het eerst meedoen aan het opeten van de overheerlijke taarten en konden ze
hun kwaliteiten op tennisgebied tonen aan het aanwezige publiek.
Die kwaliteiten waren hard nodig, want er werd
flink gestreden op alle banen. Hoe hard is goed
te zien aan de bijgevoegde foto’s van de strijd.
Foto’s van de winnaars zijn er uiteraard ook. Hartelijk dank aan de
dames voor het bakken van de heerlijke taarten, aan Frans voor de
mooie poster en aan Ans en Wim voor de puike organisatie.
Godfried van den Wittenboer
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Upgrade Tennispark TVDZ
Op 3 en 4 juni heeft gemeente Diemen de laurierhaag laten knippen. (en dat was hard nodig!)

Scoreborden vervangen en spandoek opgehangen.
Het was een productieve dag bij TVDZ op vrijdag 14 september. Hans de Jong was 's morgens
begonnen met het vervangen van onze scoreborden. Die waren duidelijk aan vervanging toe!

Hans had er ’s morgens al drie
vervangen, om 's middags samen met
mij eerst ons welkom-spandoek op te
hangen dat ik heb ontworpen.
Het bleek een zwaardere klus te worden
dan vooraf gedacht. Zo'n frame in elkaar
zetten en op te hangen vergt best veel
tijd en is secuur werk.
Vervolgens het zware spandoek erin
hangen vraagt ook nog eens om veel
spierkracht en behendigheid.
Het is uiteindelijk gelukt en Hans en ik
zijn er best trots op.
Als je nu aan komt rijden zie je duidelijk
waar het tennispark van TVDZ ligt.
Na vier uur werken moesten nog de resterende drie scoreboren worden vervangen. Het was inmiddels
al vijf uur. Hans en ik hebben dat maar meteen gedaan. Deze acties hebben tot een upgrade van ons
tennispark geleid.
Jan Ronday
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TVDZ weer vertegenwoordigd op de Kramenmarkt Diemer Festijn
Op de laatste dag van het Diemer Festijn wordt verenigingen, instanties en
particulieren de kans geboden om zich te laten zien en horen op de Kramenmarkt.
TVDZ was er dit jaar ook weer bij met een leuke opvallende kraam. Hans, Janny
en ik vertegenwoordigden onze vereniging en hebben ons best gedaan om TVDZ
aan voorbijgangers te presenteren en zo meer leden aan te trekken.
De opbouw van onze kraam begon rond negen uur. Ik was samen met mijn vrouw
Els begonnen met het vastmaken van de opvallende aanbiedingsflyers. Onze
penningmeester Gerard had voor prachtige A3 lijsten gezorgd. Hans kwam
aangereden met een auto vol attributen en samen gingen we verder met het
inrichten van onze kraam. Na ongeveer een half uurtje was de eerste missie
voltooid en was Janny inmiddels ook gearriveerd.
Dit jaar stonden we met onze kraam op een best goede
strategische plek bij de ingang van het winkelcentrum. Mensen die
(nog) niet de kramenmarkt wilden bezoeken maar alleen
boodschappen gingen doen, moesten langs onze kraam lopen. We
waren dus al direct in beeld. Over de aanloop van
belangstellenden hadden we niet te klagen. Het was best druk.
Aandachttrekkers waren ons spandoek met een mooi overzicht
van het tennispark en de opvallende tennispaal die op kinderen
een aantrekkingskracht uitoefende om een balletje te slaan. Dat
was meteen ook een mooie gelegenheid om onze club aan de
ouders onder de aandacht te brengen. We hebben aan best veel
mensen ons verhaal gedaan.
Wat dit jaar opviel was dat vaak om informatie werd gevraagd hoe het
gaat met lessen door ouders die hun jonge kinderen misschien op
tennissen wilden doen. Het is trouwens leuk om op zo’n dag veel
mensen aan te spreken. Bekende en onbekende mensen, jonge
gezinnen en mensen die uit het buitenland komen maar in Diemen
wonen en in de omgeving werken en erover denken om te gaan
tennissen. De burgemeester samen met zijn vrouw en de wethouder van
onder andere sport Jeroen Klaasse hebben ook onze kraam bezocht om
te informeren hoe het met de belangstelling stond. Het is goed, dat wij als vereniging ons gezicht laten
zien op een evenement als dit en dat we actief bezig zijn met
het promoten van onze club en het werven van leden.
Het is lastig in te schatten wat al deze inspanningen TVDZ
aan leden gaan opleveren. Aan belangstelling hadden we in
ieder geval geen gebrek en een aantal bezoekers kwam best
serieus over. Aan Hans, Janny en mij zal het niet liggen. Wij
hebben met groot enthousiasme en vol overgave geprobeerd
TVDZ aan de man de brengen. Ik hoop dat we onze
penningmeester blij kunnen maken met een goed resultaat.
Het is belangrijk dat wij ervoor zorgen dat TVDZ een gezonde
vereniging blijft en doorlopend onder de aandacht wordt
gebracht.
Jan Ronday
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Goddelijke BBQ-Toernooi op zondag 26 augustus 2018
Ans had haar lijntje voor het mooie weer met boven aangesproken, dus het
succes van het toernooi was daarmee al voor 75% geslaagd. De deelnemers
zorgden nog eens voor 25%, zodat het toernooi voor100%
geslaagd was.
Maar dit maal zorgde Erans met het prachtige
uitnodigingsbord voor 25% extra,
het duo Ans en Wim (de Toernooicommisie) door hun
indeling voor nog eens voor 25%,
Rita, Milène en Gerard (de Activiteiten Commissie) ook
goed voor 25% door de verzorging van hun heerlijke
salades en Hans (de voorzitter) voegde nog eens 25% toe,
daar hij het vlees verrukkelijk beetgaar bakte op de hete platen.
Kortom: het tournooi was letterlijk dubbelendwars geslaagd.
Er waren deze keer ook weer zeer aardige deelnemers, die
hun punten voor het grootste deel weggaven. Dit wordt bij
TVDZ altijd beloond. Marga en Marijke kregen als dank een
doosje met chocolaatjes.
Vier deelnemers hadden drie keer gewonnen, dus vielen in
de prijzen. De eerste tot en met de vierde prijs werden
bepaald door telkens het hoogste aantal positieve games in aflopende volgorde.
Zo kwam Mark in aanmerking voor plaats nummer 1, Piet voor nummer 2, Ecio
voor nummer 3 en Alice voor nummer 4. Zij kregen een doos met chocola naar
grootte van hun behaalde plaats.
Alle deelnemers aan het toernooi en de BBQ worden nog eens hartelijk bedankt voor hun
aanwezigheid, want zonder deelnemers geen toernooi en geen BBQ.
Natuurlijk ook alle mensen, die dit mogelijk hebben gemaakt, heel hartelijk bedankt.

Wim van den Haak.
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TVDZ Ahmet vrijdagavondtoernooi - 3 augustus 2018
Ahmet Yasar was de initiatiefnemer voor dit toernooi.
Omdat hij ook ´s avonds aan het eind van de week
wel eens een toernooi wilde voor werkende leden,
stelde hij voor dat hij de deelnemers dan zou
verrassen met Turks gebak: Baklava.
Dit toernooi werd dus een succes….
Het Ahmet vrijdagavondtoernooi is inmiddels een
vast onderdeel van de activiteitenkalender
geworden.
Op 28 september en 26 oktober staand de volgende
vrijdagavondtoernooien gepland, dus schrijf deze
data dan alvast in je agenda!

De winnaar van het toernooi op 3 augustus 2018 was Fred met 19 punten en met slechts 1 punt
verschil wist Charles de tweede plaats voor zichzelf op te eisen.

De wedstrijdleiding en de prijsuitreiking werd verzorgd door Janny de Boer.
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TVDZ Club Competitie 2017-2018
Het seizoen van de TVDZ Club Competitie is bijna gespeeld….

Onze interne competitie 2017/2018 loopt op zijn eind. Tot 31 oktober 2018 hebben de
deelnemers de tijd om te proberen al hun partijen te spelen. Zij kunnen op het
speelschema zien welke partijen dat zijn. Zoals het er nu naar uitziet zullen niet alle
partijen worden gespeeld.
Daarom geldt voor dit seizoen dat het team dat op 31 oktober als eerste eindigt wel
twee keer tegen minimaal zes van de acht tegenstanders gespeeld moet hebben om
de prachtige prijs in ontvangst te mogen nemen.
Het enthousiasme waarmee ook dit seizoen wordt gespeeld is groot. De teams doen hun best om hun
tegenstanders uit te dagen, wat niet altijd even makkelijk is. Daar is een verklaring voor. Niet iedereen
kan op een willekeurige dag van de week of op een willekeurig dagdeel spelen. Daardoor kan het
voorkomen, dat je een team uitdaagt dat niet op de dag of dagen kan dat jij wilt. In dat geval moet je
er onderling dan toch zien uit te komen wanneer de partij uiteindelijk gespeeld zal worden.

Het volgende seizoen van de Club Competitie begint op 1 november 2018. Vind je het leuk om samen
met een tennispartner mee te doen dan kun je je bij mij opgeven. Dat kan trouwens het hele lopende
seizoen door. Stuur dan een e-mail naar jaro@telfort.nl. Wil je meer weten, dan kun je ook de speciale
webpagina bekijken: http://www.janronday.nl/clubcompetitie_tvdz.html.
Je hoeft niet op een hoog niveau te spelen om mee te doen. Als je een leuk balletje kunt slaan, dan
kun je in deze competitie lekker meedraaien.
De spelregels van de Club Competitie zijn eenvoudig. Als team daag je de andere deelnemende
teams uit. De partij gaat over twee sets. Het team dat als eerste zes games heeft gewonnen wint ook
de set. De stand op de ranglijst wordt bepaald door het aantal gewonnen games. Dit betekent dat als
je als team een set niet kunt winnen, maar toch probeert zoveel mogelijk games te winnen, je dan
hoger op de ranglijst komt staan dan wanneer je met weinig gewonnen games een set verliest. Dit
moet de spelers motiveren om er een leuke en spannende partij van te maken en niet op te geven als
ze een paar games achter komen staan.
Winnen is leuk, maar het is ook de bedoeling dat je samen met de andere leden veel plezier beleeft
aan het tennissen en aan deze Club Competitie.
Ik hoop dat we in seizoen 2018/2019 met nog meer teams kunnen spelen.
Jan Ronday
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Tennissen tijdens de Ramadan
Tot onze grote verbazing werden Lajos en ik uitgenodigd om op een zaterdag, aan het eind van de
dag, te komen spelen met bezoekers van een moskee.
Maar het was dan toch ramadan? Hadden de mensen in het weekend-zonder-eten dan nog genoeg
energie om te kunnen tennissen?
Lajos besloot op te bellen.
“Spreek ik met moskee T.Z.?
Meneer, mijn partner en ik kregen een uitnodiging om te komen tennissen bij u.
Wij begrijpen niet goed in welke context dat zou moeten. Kunt u wat meer vertellen?”
Vertegenwoordiger moskee:
“Wij hebben gehoord dat u een tennismiddag hebt georganiseerd voor de bezoekers
van het Leger des Heils. Wij denken dat ook onze jeugd graag wat afleiding zou hebben,
op een zaterdagmiddag. Vandaar, ziet u.”
Lajos.
“Maar tennis is een vrij intensieve bezigheid en ik heb begrepen dat het nu ramadan is, zodat de
mensen dan niet veel energie meer hebben door het vasten.`
Vertegenwoordiger moskee.
“Dat klopt wel. Maar ze hebben wel beweging nodig en toen we hoorden dat de middag
bij het Leger zo goed bevallen was, wilden we dat ook wel eens proberen.”
Goed! We kwamen tot overeenstemming en die zaterdag meldden we ons om zeven uur ´s avonds bij
de moskee en haalden een groepje jongeren op, die klaarstonden met een racket in de aanslag. Met
zijn allen liepen we naar de dichtstbijzijnde openbare tennisbanen. We deelden de groep in in tweeën
en namen ieder een helft onder onze hoede.
Er werd heel wat afgerend en tot onze geruststelling ook afgelachen. Na anderhalf uur lagen de
meesten uit te hijgen langs de kant. De zes overgeblevenen waren fanatiek en lieten ons hard werken.
Maar om 21.00 uur kwam er een nieuwe groep aanlopen: wat oudere mannen die meteen meededen
en wat vrouwen die ons aanmoedigden.
Ik vroeg waarom er zo laat nog gesport moest worden en kreeg te horen dat dit het Inloopuur was, en
dat de vasten om 21.55 uur verbroken zou worden. Daarom kwam iedereen maar even bij de
tennisbaan kijken, heel vrolijk en opgewekt want de maaltijd zat er aan te komen !
Wij werden ook uitgenodigd om na de sport aan de iftar maaltijd deel te nemen. Hoewel ik niet
gewend ben om zo laat ’s avonds nog te eten, was ik redelijk uitgehongerd na die drie uur tennis. Wij
voegden ons in de hal van de moskee bij de jongeren, die met gekruiste benen op een mat zaten,
rondom vijf schalen met heel verschillende, verrukkelijk ruikende gerechten.
We voelden dat we nieuwe vrienden hadden gemaakt en een rijke ervaring hadden opgedaan.
Reiziger.

Ik zei nog …………!

Maar ik zei toch …….!
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Zomaar een verhaaltje

26

Het was 1963 en ik had voor het eerst een eigen woning gekregen - nou ja gekregen - gekraakt.
Daarvoor was ik inwonend bij de buurvrouw. Ik was dus verhuisd van de 3e Oosterparkstraat 92 naar
nr. 93 aan de overzijde - 3e etage en de woning opgeknapt en ingericht.
Recht tegenover mij woonde mijn vriend Rob de Vries. Op een middag belde hij bij mij aan en kwam
naar boven. We dronken een biertje, toen hij vertelde dat hij de dag ervoor voor het eerst telefoon
gekregen had.
Hij gaf mij het nummer en ik zag zijn vrouw aan de overkant in de voorkamer scharrelen.
Ik belde het nummer en zijn vrouw pakte op: ''Met mevrouw de Vries''.
Alsof het zo gepland was, zei ik dat ze met de PTT sprak en dat ik haar belde om de telefoonlijn te
controleren.
''Oh'' zei ze, ''wat moet ik dan doen?''
“Wilt u de hoorn even van uw oor halen en vooruit steken.” Ze deed wat gevraagd werd en wij waren
al aan het grinniken.
Toen ik daarna zei dat we ook de hoogte moesten testen, ging ze op een stoel staan en hield de
hoorn naar alle kanten.
Ik heb haar namens de PTT bedankt en gezegd, dat alles in orde was. Je zult begrijpen, dat wij slap
lagen van het lach.
Later hebben we haar verteld, hoe dat idee van die grap zo plotseling was opgekomen en ook zij kon
er toen hartelijk om meelachen.
Loek Biesbrouck

Eerst even inlopen …………………………….en dan? Vroem..!
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TVDZ in het nieuws

Tennis in het nieuws
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Ingezonden:

AED kan leven redden van tennisser!

Ballen Harry:
Een bekend TVDZ-lid, ene Harry, staat bekend als een enorme
liefhebber van gefrituurde ballen, bitterballen, gehaktballen, maar wij
wisten niet dat hij er ook nog een snackwagen op nahield…..
Maar het is wel de gezelligste bal van Nederland!

De ACE in Marokko gespot!

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 2018

Wel grappig eigenlijk, dat ik in het vorige clubblad geschreven
heb over ene Willempie en Janny. Laten die nu allebei jarig zijn
geweest en daarom werden er door beide op die zogenaamde
''Wilde Mix'' avond bij de borrel bitterballen geserveerd. Ene
mevrouw Ding Dong noemde ze ''bibberballen'' of zo. Maar die
krengen waren zo heet, dat Meneer de Mol er maar niet van
gesnoept heeft. Stel je voor dat zijn snorharen in de fik zouden
gaan.
Tja, en als je zo onder dat clubhuis bivakkeert, dan hoor je wel
eens wat. Zo drinken enkele tennisbroeders bier van het merk
Leffe. Nou schijnt het, dat dit woord ergens op rijmt, maar
Meneer de Mol kwam niet verder dan ‘effe’ of 'kleffe'. Men had
kennelijk lol over iets, dat Meneer de Mol niet snapte. De slogan
was: ''Met een slok bier in je snor van Leffe kun je het beste
........” en dan lachen. Ik snap het nog steeds niet.
Nou, dan nu weer een paar vragen en opmerkingen.
Wat is een Limburger met een zak zaagsel op zijn rug? Antwoord: dat is een Limburger met een
extern geheugen.
Twee vriendinnen bespreken elkaars liefdesleven. De eerste is tevreden, maar de tweede moppert en
vindt het voortplantingsdeel van haar partner veel te klein. De eerste raadt haar aan om het eens
buiten de deur te zoeken en vertelt dat je aan de schoenen van de man kunt zien of het groot of klein
is.
Enfin, vrouwtje twee bekijkt de schoenen van de melkboer en groenteman - allemaal niks. Dan
komt de postbode en die heeft toch een paar grote schoenen! Ze nodigt hem uit voor een kop koffie
en daarna een borrel. Dan zegt ze: ''Zullen we dan maar.'' en ligt in bed op hem te wachten. Hij heeft
er echter moeite mee om het boordje van zijn overhemd los te krijgen en zij zegt: ''Wat duurt het toch
lang.''
''Ach,'' zegt de postbode: '' 't is altijd wat met die uniformen van de Posterijen. Het overhemd is
twee maten te klein en de schoenen zijn drie maten te groot!''
Als laatste: Een eenzame weduwe van 70 jaar besloot zich nog één maal op het huwelijkspad te
begeven en zette een advertentie in het lokale blad: “Gezocht: echtgenoot van ca. mijn leeftijd, die mij
niet slaat, die niet om me heen rent en...die nog steeds goed is in bed. Gegadigden in persoon
melden.”
Op de tweede dag hoort zij de deurbel. Ze opent de deur en ziet een grijsharige heer in een
rolstoel. zonder armen en benen!
De dame zegt: ''Je bent niet precies de man, die ik in gedachten had, je hebt geen benen!” De
man glimlacht en zegt: ''Daarom kan ik niet om je heen rennen'' Ze mompelt vervolgens: ''Maar je hebt
ook geen armen''. Weer glimlacht de man en zegt: ''Daarom kan ik je niet slaan!'' Ze fronst haar
wenkbrauwen en vraagt hem indringend: ''Ben je nog goed in bed?'' Zegt de man met een brede lach:
''Ik heb de bel toch laten rinkelen!''.
Nou beste tennissers, tot de volgende keer maar weer.
Doei..................

Theodorus Victorianus
Dimitri Zacharias de Mol
alias Meneer de Mol
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Tennislessen 2018 - Fred Groen
De inschrijving voor tennislessen van de jeugd en
voor volwassenen is weer geopend!
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.
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 2018:
- 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 2 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.

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 - fred3groen@gmail.com
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de tennisleraar. Opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap
uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
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Activiteiten kalender TVDZ 2018

Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

28 sept

vrijdag

Ahmet Avondtoernooi IV

20.00

AY

OKTOBER
7 okt.
26 okt.

zondag
vrijdag

Tennistoernooi Taart
Ahmet Avondtoernooi V

13.00
20.00

TC
AY

NOVEMBER
8-nov
25 nov.

donderdaqg Algemene Leden Vergadering (ALV)
zondag
Oliebollentoernooi

20.00
13.00

BESTUUR
AC/TC

zondag

15.00

BESTUUR

DECEMBER
JANUARI
6 jan

Nieuwjaarsreceptie
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