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Van de Voorzitter - Marcel Manshanden
Einde van het jaar in zicht.
In het afgelopen herfstnummer heb ik al melding gemaakt van de grote temperatuurschommelingen
van dit jaar. Het lijkt wel of er geen einde aankomt. Half november hebben we weer een nieuw record
gehaald.
Abnormaal hoge temperatuur voor half november. Niet alleen in Nederland worden records gebroken,
maar ook om ons heen. Ethiopië, land van droogte, wordt nu geteisterd door hevige overstromingen;
Nieuw-Zeeland wordt bestookt door ijsbergen.
Twee weken geleden was ik in Finland getuige van abnormale sneeuwstormen met alles erop en
eraan. Waar houdt het op?
De vereniging heeft een redelijk normaal jaar achter de rug. Nog steeds
een groot punt van aandacht is de renovatie van ons kantinegebouw.
De activiteiten tot aanzet van deze renovatie hebben in 2006 nagenoeg stil
gelegen. Dit zal in 2007 anders moeten zijn. Er zijn een aantal ideeën en
mogelijkheden geopperd.
Bij het lezen van dit blad is de vrijwilligersavond al weer achter de rug. Een
traditie om alle vrijwilligers van TVDZ een leuke avond te bezorgen als
dank voor hun inzet voor onze club.
Als voorzitter hoop ik dat dit vrijwilligerskorps zich zal uitbreiden. Vaak
trekken dezelfde mensen de kar. Nieuwe mensen zijn zeer welkom!
Onze Jeugdcommissie is dringend op zoek naar vervanging en aanvulling
van deze belangrijke commissie. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Fred Groen of de huidige JC-leden.

De Redactiecommissie is dringend op zoek naar iemand die de geleverde kopij kritisch kan
beoordelen op taalfouten en zinsopbouw. Voor informatie kunt u terecht bij de Redactiecommissie.
Ik wens alle leden en familieleden een heel prettige decembermaand toe. Zoals ook de afgelopen drie
jaar hoop ik u de nieuwjaarswens voor 2007zelf te kunnen overbrengen op onze nieuwjaarsreceptie
op 7 januari 2007 in het clubhuis..
Marcel Manshanden – Voorzitter

UITNODIGING

U bent van harte welkom op onze

Nieuwjaarsreceptie
op zondag 7 januari 2007
in het Clubhuis TVDZ
15.00 uur – 18.00 uur, Tot dan!
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Postbank: rek.nr. 54.88.445 – E-mail: info@tvdz.nl – Website: www.tvdz.nl
Bestuur: bestuur@tvdz.nl
- Marcel Manshanden (voorzitter) – Tel: (020) 69 52 196
- Frans Schuckmann (vice-voorzitter)
- Job Schouten (secretaris) – Tel: (020) 69 95 582
- Niels Honcoop (penningmeester)
- Peter Stuifzand (ledenadministratie)
Activiteiten-Commissie:
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770
- Janny van Diemen
- Lia Houthuijzen
- Gerard Terwey
Toernooi-Commissie / Technische commissie: toernooicommissie@tvdz.nl
- Job Schouten
- Sylvia Sierhuis
- Edo van der Zouwen
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186
- Monique Bernhard
- Janneke van Steenbergen
- Monique Wevers
Public Relations & Redactie-Commissie ACE: ace-pr@tvdz.nl
- Winny Gontha-Lucardie (voorzitter) - Tel: (020) 69 03 192
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710
- Greetje Oosting
- Marcel Manshanden
Webmaster Website- www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Peter Stuifzand
Kascommissie:
- Jaap Reijnoudt en Wim van den Haak
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- Marcel Manshanden
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- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857
Baanbeheerder:
- Theo Nieuwenhuizen
Trainers - Tennislessen:
- Fred Groen - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186 - fred-groen@planet.nl
- Tiberiu Bratianu - Mobiel Tel: (06) 40023804 - ttvdz@hotmail.com
Ereleden:
- Janny van Diemen-Bruin, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen
- Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt
Leden van verdienste: - Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek
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Mededelingen van het Bestuur
Belangrijke Data:
Het bestuur nodigt de leden uit voor de Nieuwsjaarsreceptie op 7 januari 2007 in het Clubhuis,
aanvang: 15.00 uur, einde: 18.00 uur.
De Algemene ledenvergadering (ALV) staat dit jaar eerder gepland en vindt plaats op 14 februari
2007 in het Clubhuis, aanvang 20:00 uur.
De officiële uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering wordt medio januari verzonden naar de
leden.
Marcel Manshanden, Voorzitter TVDZ
ONVOLDOENDE VEGEN VAN BANEN KOST TVDZ € 2.500,00 !
Helaas moeten wij vaststellen dat de banen nog steeds onvoldoende worden geveegd.
En dat vinden wij verbazingwekkend als men zich realiseert dat vroeger de banen na elke wedstrijd
geveegd moesten worden. Dit was nooit een probleem, terwijl men nu met het kunstgras slechts na de
laatst gespeelde wedstrijd de baan moet vegen.
De veegdiscipline is afgelopen seizoen weliswaar verbeterd, maar toch is er een belangrijke groep die
kennelijk nog steeds niet beseft dat ook kunstgrasbanen regelmatig geveegd moeten worden. Daarom
veegt de Gemeente de banen regelmatig met een tractor waarvoor € 2.500,00 in rekening wordt
gebracht.
Daarop kunnen wij besparen, dus beste mensen, veeg na de laatst gespeelde wedstrijd even de baan
en laten wij er met elkaar opletten dat het ook gebeurd, het kan ons € 2.500,00 op jaar basis schelen!
Het Bestuur.

Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Nu opgeven voor tennislessen 2007
Het inschrijfformulier voor tennislessen TVDZ (zomer 2007) is te downloaden via de TVDZ website
http://www.tvdz.nl – pagina Tennislessen. Geef je nu al op, want vol = vol!
Licht in donkere dagen
Stoort u zich aan de donkere kantine? Neem dan zelf het voortouw en trek de luxaflex omhoog.
Hulptroepen
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat onze Gerard de beschikking krijgt over hulptroepen die
hem op gezette momenten een helpende hand kunnen toesteken. Een heel goed initiatief; vele
handen maken licht werk.
De beste stuurlui staan aan wal.
Soms is er kritiek op het onderhoud van de banen. Onze banen krijgen regelmatig een
onderhoudsbeurt. Dit onderhoud komt altijd ongelegen. Het is niet anders. TVDZ moet zich schikken
naar de leverancier die het onderhoud uitvoert. Een beetje meer begrip en geduld mag toch wel
worden verwacht van onze leden.
Nieuwe website TVDZ
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een hele nieuwe TVDZ-website. Als alles volgens plan
verloopt, is deze website begin 2007 klaar.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten. Mail naar: ace-pr@tvdz.nl
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Van de Redactie – Winny Gontha-Lucardie
Wintertennis bij TVDZ is in volle gang. Bij aangename temperaturen en volop zon waanden de
tennissers zich in een ander jaargetijde. Toch ontkomen wij er niet aan, het einde van het jaar 2006
staat voor de deur.
De deelname aan de KNLTB-competitie heeft vruchten afgeworpen. Ons gemengd dubbelteam is
kampioen geworden! Van harte proficiat, op naar het volgende succes. Dit moet een stimulans zijn
voor de andere deelnemende teams.
Voor de jeugdleden ziet het er somber uit. Enkele jeugdcommissieleden stoppen ermee om diverse
redenen. Hun kinderen tennissen niet meer of vanwege drukke werkzaamheden. Het mag toch niet zo
zijn dat onze jeugdleden hier onder lijden? Wie o wie van de ouders willen ons bij staan?
De volgende leden hebben het clubblad ACE, dat viermaal per jaar gratis aan de leden wordt
verstrekt, rondgebracht: Koen van der Heijden, Maria van Eijk, Jeroen Damman, Nick van der Heide,
Dolly Andries, Lia Houthuijzen en ondergetekende. Heel hartelijk dank voor jullie medewerking!
Tot ziens op onze Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2007 of op de Algemene Ledenvergadering
van woensdag 14 februari 2007 in ons clubhuis. Maar eerst wenst de redactiecommissie iedereen
prettige Kerstdagen en een heel gezond, sportief en gelukkig Nieuwjaar 2007!!!
Namens de redactiecommissie, Winny Gontha-Lucardie

Vacature Redactiecommissie
De voorzitter doet in zijn voorwoord een oproep aan jullie om het team van vrijwilligers uit te breiden.
En terecht, want zonder enthousiaste vrijwilligers kan een vereniging als TVDZ wel inpakken.
Het verenigingsleven draait vooral om vrijwilligers.
En het is ook best leuk om je een tijdje in te zetten voor de club. Ik heb zelf drie jaar lang de
eindredactie van het clubblad ACE gedaan, maar vind dat iemand anders de kar nu weer eens mag
trekken. En zo zwaar is die kar nu ook weer niet. Vier maal per jaar alle teksten controleren op
grammaticale en spellingsfouten. En heel soms rigoureus de rode pen er door, maar daar heeft een
enkel dier alleen last van gehad. Per editie een paar uurtjes van je vrije tijd. Welke enthousiasteling
durft het aan? Alle vrijwilligers worden aan het eind van het jaar voor hun inzet beloond met een lekker
etentje. Heel gezellig, maar daar doe je het natuurlijk niet voor. Het gaat om die club waar je altijd kunt
tennissen. Het hele jaar door en dat willen we zo houden.
Nog vragen? Bel me gerust: T 06-11101014. Of mail naar ace-pr@tvdz.nl
Greetje Oosting

De Grote Clubactie 2006
Op 16 november 2006 heeft de trekking plaats gevonden van de Grote Clubactie 2006.
De lotnummers die TVDZ heeft gekocht lopen van 3240976 t/m 3241225.
Klik op: www.groteclubactie.nl om te zien of je in de prijzen bent gevallen.
Enkele jeugdleden zijn weer op pad gegaan om de loten aan de man te brengen. Heel veel dank aan:
Tom van den Berg, Steven Biervliet, Jorik Damman, Arthur Diepenhorst, Tim van der Heide, Airen
Louman en Sven Versteeg!!!
Voor elk verkocht lot mochten de lotenverkopers 25 cent voor zichzelf houden en ze kregen ook nog
een aardigheidje van het bestuur.
Fred Groen en Winny Gontha-Lucardie
Grote Clubactie 2006 coördinatoren
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Diemen Tennist Samen Toernooi – 15 oktober 2006 bij TVDZ
THE RETURN - bij TVDZ
Al ruim van tevoren hing de aankondiging op het mededelingenbord: Diemen Tennist Samen 15
oktober 2006. De aanmeldingen kwamen druppelsgewijs binnen maar op de sluitingsdatum hadden
we uiteindelijk dertien koppels, dus een ruime opkomst onzerzijds.
ATVD levert acht koppels dus Job en ik moesten met een oneven getal een schema maken.
Na enig puzzelwerk hebben we het toch weer voor elkaar en het schema is klaar. Zoals we al
voorspelden was het op de dag zelf weer heel anders….
De TVDZ-ers waren allemaal op tijd, de ATVD-ers kwamen één voor één binnen. Zonder tegenbericht
kwamen twee koppels van ATVD niet opdagen, dus moest Job weer een nieuw schema maken. De
dag begint al met stress.
Om 11.00 uur gaan de eerste partijen van
start. We hebben drie poules en spelen
veertig minuten. De uitslagen kwamen na
de partijen niet goed door. Dit bleek pas
later omdat de mensen vaak niet meer de
eindstand wisten. Kortom veel verwarring.
Job, die zelf niet speelde heeft de hele
dag schema’s moeten aanpassen om
iedereen tevreden te stellen. Hij heeft dit
uitstekend gedaan. Tegen 16.00 uur zijn
alle partijen gespeeld. We zaten allemaal
op het terras, de beloofde zon kwam ook
eindelijk door. Gerard voorzag ons van
heerlijke hapjes en drankjes.
Van elke poule hadden we een winnaar
die een fles wijn kreeg en we feliciteerden
de opvolgers met hun tweede plaats.
De winnaars:
Poule 1 : Piet en Jolanda
Poule 2 : Jim en Dolly en Chris en Coby (gedeelde eerste plaats)
Poule 3 : Wim en Lida
We zaten allemaal gezellig aan de borrel
en ineens kwam Johan Jaegers (ATVD)
met onze puntenlijst en zei dat de uitslag
niet klopte.
In plaats van een punt in de eerste ronde
hadden zij tien punten. De uitslag was per
ongeluk omgedraaid.
Het was allemaal zo verwarrend; Johan
en Ria hadden vier partijen gespeeld, de
anderen drie.
Om het recht te trekken hebben wij
beiden een flesje wijn aangeboden. Het
was zeker niet de bedoeling om de winst
alleen aan TVDZ toe te kennen.
Ondanks alle tegenslagen en verwarring
was het weer een geslaagde dag.
Namens de toernooicommissie, Sylvia Sierhuis
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Najaarscompetitie – Gemengd Dubbel – cat. 5-6-7
Teamleden:
Peter Stuifzand, Dennis Aarts, Raymond Vuyst, Patrick de Vries, Jolanda Bruinsma, Sylvia Sierhuis
Voor het eerst heeft de KNLTB een najaarscompetitie georganiseerd. Vijf zaterdagen met als
startdatum 15 oktober. Voor ons team betekende het drie uitwedstrijden en twee thuiswedstrijden.
De wedstrijdindeling op zo’n dag is: een dames dubbel, een heren dubbel en twee gemengd dubbels.
Aangezien we vier heren hadden en twee dames, wisselden de heren elkaar telkens af.
Onze eerste dag sloten we af met een 4-0 overwinning, wat we met redelijk veel gemak hadden
behaald. Hierna hadden we twee uitwedstrijden die we weer met 4-0 wonnen.
De vierde uitwedstrijd was in IJmuiden. Het zag er naar uit dat het afgelast zou worden vanwege het
slechte weer. Toen we daar aankwamen waren de banen goed bespeelbaar en begonnen we aan
onze zwaarste partijen. We moesten deze partijen tactisch gaan indelen omdat de speelsterktes van
onze tegenstanders allemaal 5 en 6 waren.
Na een klein teamberaad hadden we ons geld gezet op de dames dubbel en de twee gemengde
partijen. We offerden de heren dubbel op wat uiteindelijk een goede keuze was. We wonnen ook dit
keer maar moesten helaas een puntje inleveren.
We wisten op onze laatste dag al dat we kampioen zouden worden, ook al zouden we alles verliezen.
Ondanks dat wilden we toch weer met 4-0 winnen wat ons uiteindelijk weer lukte.
Aan het eind van de dag werden we door Marcel met bloemen en champagne verrast en hebben we
ons kampioenschap met nog meer champagne en heerlijke hapjes uitgebreid gevierd.
Het waren weer vijf hele leuke zaterdagen. Het weer zat mee en we waren toch wel heel trots dat we
als nieuwkomers bij de KNLTB een kampioenschap hadden behaald.
Sylvia Sierhuis

Najaarscompetitie – Heren Dubbel
Om te voorkomen dat wij van de baan zouden worden geveegd hadden wij ons voorgenomen om een
paar keer stevig met elkaar te gaan trainen. De trainingen waren misschien al te heftig, want op de
tweede trainingsavond moest Henk Hoogeveen met een knieblessure de baan verlaten. Gelukkig was
Jan Heystee bereid om in te vallen in de eerste wedstrijd tegen de bezoekende tegenstander
Hillegom. En dankzij onze trainingen werden we niet helemaal weggespeeld: 1-3.
Ook de tweede wedstrijd uit tegen Nieuwveen, met als invaller Franco Bus, ging met 3-1 verloren. Het
ene punt werd moeizaam veroverd na een drie-setter van Chris Heuckeroth & Job Schouten. Achteraf
gezien en na consumptie van een paar pilsjes waren wij er zeker van dat er meer in had gezeten. Bij
Nieuwveen wordt overigens op hardcourt banen gespeeld en we mogen als TVDZ-ers blij zijn dat wij
daar nooit voor hebben gekozen. Aanvankelijk waren de banen spekglad omdat ze nog vochtig waren,
maar na opdrogen veel te stroef. Ook onze volgende wedstrijd speelde zich af op hardcourt tegen de
Bollenpark in Noordwijk, met wederom Franco als invaller. Ook hier een drie-setter die door Chris &
Job in winst werd omgezet, met als eindstand 2-2.
De laatste wedstrijd zou dan op een ondergrond gespeeld worden waarop tennis eigenlijk gespeeld
moet worden: op gravel bij Festina in het Vondelpark. Helaas maakte de ontvangende partij niet de
indruk graag te willen spelen. In tegendeel, men keurde alle 11 banen i.v.m. plasvorming af. Het rollen
van twee kleine plasjes was uit den boze, en de enige droge baan vond men te glad. Ons voorstel om
de wedstrijd in Diemen te spelen werd resoluut afgewezen, met o.a. als argument dat men dan
helemaal naar de auto moest lopen. Onze invaller Jim Kerstens onthield zich, tussen al deze keurig
formulerende heren, wijselijk van enig commentaar. Zijn blik sprak echter boekdelen; allen getiteld
‘eikels’! Zo ging ons toernooi als een nachtkaars uit, met als eindstand:
1 Nieuwveen 13 punten
2 Hillegom
12 punten
3 Diemen Zuid 4 punten
4 Festina
4 punten
5 Bollenpark
3 punten
Job Schouten
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Senioren Toernooi - 6 september 2006
Het bijna verregende Senioren Toernooi op zondag 6 september.
Een regenachtige ochtend was de oorzaak dat 50% van de deelnemers niet is komen opdagen of op
het allerlaatste moment heeft laten afweten.
De Toernooi-Commissie voelde zich echter gesterkt door de prognoses van de buienradar (voor de
thuisblijvers: www.buienradar), zodat er na een uur van overvloedig cafeïne gebruik we alsnog aan het
toernooi konden beginnen.
Door de grote uitval van deelnemers kon er slechts in één kleine poule gespeeld worden, waarin de
onderlinge sterkte per team soms te groot was. De poedelprijs ging daarom ook terecht naar Ineke
Blinkhoff & Godfried v/d Wittenboer, die beiden heel sportief bleven door te knokken tegen veel te
sterke tegenstanders (2-11; 2-11; 1-11 en 3-11).
Jammer was het dat Sylvia Sierhuis (samenspelend met Wim Brouër) halverwege de wedstrijd tegen
Peter Stuifzand en Claudia van den Pangaard de strijd moest opgeven vanwege een lichte
schouderblessure.
Het is dan ook niet helemaal verwonderlijk dat Peter & Claudia uiteindelijk de eerste prijs pakten (6-3,
11-2, 4-1 en 9-6). Ondertussen had zich in de kantine een klein wonder voltrokken: door Quantum
Touch van Marijke van Hilten was de pijn in Sylvia’s schouder geheel weggetrokken. “Ik voel helemaal
niets meer, ik kan weer een glas wijn optillen”, sprak onze Syl stralend.
Inmiddels was ook de zon gaan schijnen. Verdere deelnemers aan dit toernooi waren: Chris & Coby
Heuckeroth; Cor & Ria Hoop en Jolanda Bruinsma & Job Schouten.
Job Schouten

Jeugd versus Bestuur Toernooi – 5 november 2006
De eerste zondag van november bleek achteraf een perfecte dag voor een toernooi te zijn.
Het was alleen jammer dat meer dan 50% van het bestuur verstek liet gaan (meest door blessures),
zodat alleen de voorzitter Marcel Manshanden en ondergetekende het moesten opnemen tegen zes
A-jeugdleden.
Gelukkig was Cyril Reestman bereid om een dubbel samen met Marcel te spelen tegen Robbert van
Gelderen en Ruben Smit. Het ging hier om de eerste zeven gewonnen games; het werd een
bloedstollende wedstrijd met messcherpe services van Robbert. Maar na een gelijke stand van 5-5,
pakten de senioren (ofwel het bestuur) de uiteindelijke winst: eindstand Jeugd/Bestuur 5-7.
Cyriel bedankt! Het herendubbel-team op de zondag heeft je inmiddels genoteerd als reserve.
Vervolgens was het de beurt aan Tim van Gelderen en Stan Reestman om het op te nemen tegen
Marcel & Job. De services van Tim vlogen het bestuursduo om de oren, maar door listig spel wist dit
senioren-koppel de 4-4 om te buigen naar een eindstand van 4-7.
Daarna traden Thomas Swiers en Valodia Lukachov in het strijdperk. In deze partij was Thomas
weliswaar de sterspeler, maar bij de gelijke stand van 5-5 wist Valodia Lukachov een belangrijke punt
te scoren door een bal dwars door het midden alsnog terug te brengen: eindstand 7-5. Tot slot
volgden nog twee enkel partijen.
Hierover kunnen wij kort zijn; de batterijen bij de senioren waren op, met als resultaat een eindstand
van 3-2 voor de junioren. Proficiat jongens!!!
Samenvatting:
Robbert van Gelderen & Ruben Smit
Tim van Gelderen & Stan Reestman
Thomas Swiers & Valodia Lukachow
Robbert van Gelderen
Tim van Gelderen

- Marcel Manshanden & Cyriel Reestman
- Marcel Manshanden & Job Schouten
- Marcel Manshanden & Job Schouten
- Marcel Manshanden
- Job Schouten

Job Schouten
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5-7
4-7
7-5
7-1
7-3

SMASHJE – JEUGD – Halloweentoernooi – 28 oktober 2006
Hallo, hallo, hallo,
Het laatste toernooi voor de jeugd is ook al geweest. Dit keer in de vorm van een Halloween-toernooi.
Dit toernooi had wel een staartje. We hadden het eigenlijk op zeven oktober gepland, maar de
weersvooruitzichten waren dramatisch. Kortom wij aan de telefoon met elkaar overleggen wat we
moesten doen. Ja, laten we het verplaatsen. Maar wat bleek nu achteraf, het zonnetje scheen die dag
lekker hoewel er wel erg veel wind was. De regen, hagel en onweer die voor die dag voorspeld was
had het laten afweten. Dan baal je natuurlijk als een tierelier. Gedane zaken nemen geen keer dus
keken wij uit naar 28 oktober.
Achteraf gezien hebben we een
schitterende dag gehad. De laatste
wedstrijd was nog niet gespeeld of
het begon te regenen.
Voor ons was dat niet erg want het
feest vond toch binnen plaats.
Flemming stond achter de disco en
had wat spelletjes bedacht om
iedereen binnen te houden.
Wat een succes was dat!
Met name het “al dansend onder
een stok door”. Ik weet echt niet
meer hoe jullie dat noemden.
Het enige dat ik nog weet is dat de
leden van de Jeugdcommissie
moesten helpen om de stok vast te
houden.
Dat was al zwaar genoeg. Die avond is er ook goed gegeten en gedronken. We hadden gevraagd om
verkleed te komen en, ja wat waren we blij, drie kinderen kwamen verkleed. Ga dan maar eens een
winnaar aanwijzen.
Dat vonden wij zo moeilijk dat we de feestende kinderen hebben laten beslissen. Degene die het
meeste en hardste applaus kreeg had gewonnen. Er waren twee meiden en een jongen. Maar bij de
feestende kinderen waren er meer jongens dan meisjes. Ja, inderdaad u raadt het al wie heeft
gewonnen….. Sommige dingen kan je maar beter uitbesteden, of niet?
Kortom, wij als Jeugdcommissie
hebben een geweldige dag gehad.
Wij bedanken iedereen die
meegedaan heeft en wij hopen dat
het volgende toernooi weer zo’n
succes zal gaan worden.
Helaas niet meer met Janneke,
Monique en Monique. Wegens
onverwachte verplichtingen zijn wij
genoodzaakt ermee op te houden.
WIE O WIE GAAT ONS
OPVOLGEN?
MELD JE AAN. HET KOST NIET
ERG VEEL TIJD EN JE MAAKT
DE KINDEREN ERG BLIJ EN
DAARMEE OOK JEZELF.
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Ondanks dit minder leuke nieuws toch nog de uitslag van het Halloween toernooi:
GROEP 1
1. Robbert en Piet met 12 punten
2. Stan en Frank met 10 punten
3. Steven en Tim met 8 punten
GROEP 2
1. Bram en Lauro met 12 punten (15 games)
2. Thijs en Mikal met 12 punten (13 games)
3. Jesse en Arthur met 12 punten (12 games)
Wat een spannende groep was dit.
GROEP 3
1. Luka en Danny met 12 punten
2. Dave en Dennis met 10 punten (116 puntgames)
3. Danny en Salim met 10 punten (1010 puntgames)
Ja, Danny die nummer 1 werd, werd ook Danny nummer 3. Wat heeft die jongen gelopen. Van de ene
wedstrijd naar de andere. Echt onze complimenten. De laatste wedstrijd konden we Danny niet tegen
Danny laten spelen, dus hebben we voor Danny, nummer 3, een vervanger gezocht.
Wat een prestatie. Al deze winnaars kregen een mooie beker. Ouders kunnen die lekker weer gaan
afstoffen en kinderen genieten ervan.

Jong geleerd is oud gedaan…

Jeugd Zomercompetitie:
Het is gebruikelijk dat tijdens het laatste jeugdtoernooi ook de prijzen van de zomercompetitie worden
uitgereikt. Ja, dat is dus ook gebeurd. Deze zomer was het overwegend warm. Soms veel te warm om
te tennissen. Koelde het wat was dan kwam de regen ook even zijn gezicht laten zien. Meer een
waterig gezicht dan wat anders. Maar er zijn toch veel wedstrijden gespeeld.
GROEP A
1. Daan
2. Steven
3. Bram

18 wedstrijdpunten
12 wedstrijdpunten
8 wedstrijdpunten

GROEP B
1. Mikal
2. Thijmen
3. Arthur

17 wedstrijdpunten
16 wedstrijdpunten
15 wedstrijdpunten

GROEP C
1. Fleur
2. Mirthe

21 wedstrijdpunten
16 wedstrijdpunten

Namens de Jeugdcommissie, Monique Bernhard
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Nog meer plezier in Tennis! – Tennislessen 2007
Terugblikkend op het tennisseizoen 2006 kunnen we spreken van een zeer geslaagd seizoen. Vooral
wat betreft de deelname aan de KNLTB-voorjaarscompetitie waaraan maar liefst acht teams hebben
deelgenomen. Aan de najaarscompetitie hebben vier teams deelgenomen, waarvan een team zelfs
kampioen is geworden! Zie het verslag hiervan verderop in dit nummer. Maar ook de andere teams
hebben het niet slecht gedaan.
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven is nog niet bekend hoeveel teams vanuit TVDZ aan de
voorjaarscompetitie zullen deelnemen en is een aantal teams van samenstelling gewijzigd, maar ook
nu weer lijken de vooruitzichten positief.
Om een nog beter resultaat neer te zetten en daarmee nog meer plezier te beleven aan competities
en toernooien, is het raadzaam om als team een paar lessen te volgen bij één van onze trainers.
Vooral nieuwe teams, maar ook bestaande teams met weinig wedstrijdervaring, zullen veel baat
hebben bij een aantal praktische tips en/of correcties over je speelwijze en je positionering in het veld.

De nadruk van de lessen zal, naast de positionering in het veld, op verschillende aspecten van het
(wedstrijd)tennis liggen. Een van de belangrijkste aspecten is om op een anatomisch verantwoorde
manier in het veld te bewegen. Op deze manier voorkom je blessures en kun je, gepaard met een
goede timing, ballen harder slaan zonder daarbij extra kracht te gebruiken.
Als de beweging goed voelt, zal iedere tennisser meer plezier beleven in het raken van de bal. En dit
heeft een positief effect op het wedstrijdelement.
Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om het plezier in het spelletje, maar dat plezier kun je vergroten
door af en toe ook eens te winnen. Dus ook als je geen competitie of toernooien speelt, kunnen
tennislessen het plezier in het spelletje vergroten waarbij we het voorkomen van arm-of
schouderblessures hier even buiten beschouwing laten.
Job Schouten & Roderik Bratianu.
NB. Het inschrijfformulier voor tennislessen TVDZ (zomer 2007) is te downloaden via de TVDZ
website http://www.tvdz.nl – pagina Tennislessen.

Oliebollen- en Appelflappentoernooi 29 oktober 2006
Ook dit jaar werd het zomerseizoen weer afgesloten met het traditionele Oliebollen- en
Appelflappentoernooi.
De vele vrijwilligers hebben zich weer goed van hun taak gekweten, want ze waren weer overheerlijk.
En het wilde mixtoernooi was weer uiterst gezellig! Deze traditie moeten we in stand houden!
De activiteitencommissie.
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Ingezonden - Bericht van Meneer de Mol….
Wat een snertweer voor de mensen!
Regen, regen en nog eens regen. Er wordt dus niet zoveel getennist
als voorheen. Voor mollen is dit prima weer. Til maar eens een tegel
op en de lekkerste smulwormen zitten hoog in de aarde. En onder
de kantine is het lekker droog en warm.
Meneer de Mol is enigszins molleblind, maar kan dus twee keer zo
goed horen. Vandaar dat hij weer het een en ander opgevangen
heeft!

Weet u trouwens dat er nog een dier rondloopt? Dat is een duizendpoot. Pardon, duizendhetero….
Gerard, die lijsten op de deur gehangen heeft wat hij zoal doet. Tjongejonge, wat een druk baasje
moet dat wel zijn. Ik denk dat hij amper tijd heeft om een uiltje te knappen op de bank bij de TV.
Oh ja, dan was er nog een oliebollen- en appelflappen toernooi onder leiding van Dolly. Ene dame uit
Diemen met dezelfde naam en Lia Houtwol hebben dat spul gebakken. Erg lekker, want er was zo
veel dat meneer de Mol ook z’n buikje rond gegeten had. Er waren zelfs lieden bij die je iedere tien
minuten zag happen. Wat kunnen bepaalde mensen toch bunkeren.
Op een dag zat er een man aan de bar en zette een zwarte kever uit Zuid-Afrika op de toonbank en
zei: ‘Voor mij een biertje en voor hem een coladopje met jenever.’ Dat gaat zo een paar keer door
waarna de barkeeper zei: ‘Dat heb ik nog nooit gezien. Wat is er hier aan de hand?’ Zegt de man
tegen de kever: ‘Zal ik hem vertellen Jo, dat jij klootzak zei tegen die Afrikaanse tovenaar?’
En wat stond er laatst in het Mollentijdschrift? Een Antilliaan loopt op de Keizersgracht en ziet een
oranje mutsje drijven. Hij denkt, dat ziet er nog knap uit en vist het mutsje uit de gracht. Zit er een
kabouter onder, die hem uitgebreid bedankt voor het redden van zijn leven. De kabouter zei toen: ‘Je
mag een wens doen.’ ‘Wel’, zegt de Antilliaan, ‘dan wens ik een brug van Nederland naar de Antillen.
Dan kan ik per auto, want ik heb vliegangst’. Hierop zegt de kabouter: ‘Nou dat is me nogal wat. Heb
je geen eenvoudiger wens?’ Zegt de Antilliaan: ‘Geef mij dan maar een vrouw die niet zeurt.’ Zegt de
kabouter: ‘Wil je ook licht op die brug?’
Trouwens weet u dat Talpa het Latijnse woord voor Mol is? Het nieuwe spreekwoord is nu dan ook:
Veni, Vidi, Talpa of ‘Ik kwam, zag en meneer de Mol.’
Oh en dan nog wat. Laatst was er ene Piet (Peter Pan?) en die smeet zijn racket op de grond. Toen
riep ene Gerard R: ‘Hé, dat is aan mij voorbehouden! Anders vertel ik het aan meneer de Mol.’ Nou
dat hoeft echt niet hoor, want meneer de Mol hoort (bijna) alles.
En dan nog iets. Ik hoorde dat ene Wimpie B, kennelijk de broer van Bob de Bouwer, met zijn bootje
uit varen ging, maar niet op de klok had gekeken. Om 19.00 uur kwam hij bij een sluis die de volgende
morgen pas weer open ging. Daarom moest hij er zo lang blijven liggen.
Tot slot een dierenmopje. Ik zag twee vuurvliegjes waarvan een in het verband. Nieuwsgierig vroeg ik
wat er gebeurd was. Zegt de gewonde: ‘Tja, ik was nogal in ‘the mood’ en zag iets vurigs gloeien. Ik
dook erop, maar ontdekte al snel dat ik op een brandende peuk zat!
Tot zover maar weer lieve mensen.
Prettige Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar 2007!

Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
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Theater de Omval
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./fax.: (020) 600 18 97
FILM: ELKE DONDERDAGAVOND OM 20.00 UUR.
Elke maand geven wij een filmkrant uit met informatie over de
geprogrammeerde films. U vindt deze bij De Omval en bij de
bibliotheek.
Tevens staat de programmering in de Filmkrant, de Uitkrant, Het
Parool en de Diemer Courant.
Zie ook: http://www.theaterdeomval.nl
(On-line reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl

Programma

2007

vrijdag

12-jan

20:30

Henk van Ulsen - Dood in Venetië

toneel (try out)

zondag

14-jan

11:00

Band Krijgt Kinderen - Goed dat je d'r bent

muziek 2+

zondag

14-jan

14:00

Band Krijgt Kinderen - Goed dat je d'r bent

muziek 4+

vrijdag

19-jan

20:30

muziek
cabaret
poppentheater 6+

zaterdag

20-jan

20:30

Ot Azoj Klezmerband - Express Oriënt
Ernesto, Marcellino, Wilfried Finkers - Wat hebben wij het dan
goed, hè!

zondag

21-jan

14:00

Theater Leeuwenhart - Nero Corleone

zaterdag

27-jan

20:30

Jim Speelmans - Komiek zonder meer

cabaret

zaterdag

3-feb

20:30

Het Volk - Wat niet mag

toneel

zondag

4-feb

14:00

Het Blauwe Huis - Jip en Janneke

toneel 3+

zaterdag

10-feb

20:30

Comedy Explosion

stand up comedy

zaterdag

17-feb

20:30

Kasper van Kooten & Band - Zangzaad

muziektheater

vrijdag

23-feb

20:30

NUHR - Natuurlijke selectie

cabaret (try out)

zaterdag

24-feb

20:30

NUHR - Natuurlijke selectie

cabaret (try out)
muziektheater 4+

zondag

25-feb

14:00

Taptoe - Eentje

donderdag

1-mrt

20:30

Wereldband - Keet

muziek

vrijdag

9-mrt

20:30

Niet Schieten! - Loverboys

cabaret
cabaret

zaterdag

10-mrt

20:30

Wilko Terwijn - Upgraded

zondag

11-mrt

14:00

Cees Brandt - Over de rand

jeugd 3+

vrijdag

16-mrt

20:30

Jacqueline Kerkhof - Angsthaas

cabaret

vrijdag

23-mrt

20:30

Freek de Jonge - Try-out tournee

cabaret (try out)

zaterdag

24-mrt

20:30

Joep Onderdelinden - Worst

cabaret

zondag

25-mrt

14:00

Ila vd Pouw - Het Mysterie van Villa Fantoom

poppentheater 6+

vrijdag

30-mrt

20:30

St. MAM - Judas

toneel

zaterdag

31-mrt

20:30

Micha Wertheim - Voor Gevorderden

cabaret (try out)

THEATER DE OMVAL - FILM - 2007
datum

tijd

titel

regisseur

dinsdag

2-jan

14:00

Piet Piraat en het Vliegende Schip

Bart van Leemputten

donderdag

11-jan

20:00

The Devil Wears Prada

David Frankel
Dana Nechustan

donderdag

18-jan

20:00

Nachtrit

donderdag

25-jan

20:00

Ober

Alex van Warmerdam

donderdag

1-feb

20:00

An Inconvenient Truth

Davis Guggenheim

donderdag

8-feb

20:00

Borat

Larry Charles

donderdag

15-feb

20:00

Little Miss Sunshine

J. Dayton & V. Faris

28-feb

14:00

Arthur en de Minimoys (NL)

Luc Besson

woensdag

geen film op 04 jan en 22 feb
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