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Van de Voorzitter – Job Schouten
Een meteorologische terugblik.
Behalve een maand van de vele feestdagen, is december ook de
maand dat men terugkijkt op het afgelopen jaar, dus naast een maand
van feesten is het er ook een van reflectie. Terugblikkend op het
afgelopen seizoen van TVDZ kan ik vaststellen dat wij een mooie
lente hebben gehad, met leuke competitiewedstrijden en interne
toernooien. Vooral de jeugdtoernooien zijn dit jaar een groot succes
geweest. Ik wil daarom graag voor de zoveelste keer Fred Groen te
bedanken voor zijn immer tomeloze inzet de jeugd te
enthousiasmeren om deel te nemen aan deze toernooien.
Daarnaast verdienen ook de leden van de jeugdcommissie alle hulde
voor de manier waarop zij deze toernooien elke keer weer tot
succesvolle evenementen weten te maken.
Het hoogtepunt van deze zomer en in feite van het jaar 2009 is
natuurlijk het Jubileumfeest geweest, voorafgegaan met een receptie
ter ere van Winny Gontha, waarbij Winny werd benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.
Maar ook aan deze mooie zomer moest eens een einde komen. De
herfst deed zijn intrede, aanvankelijk nog zonnig en zacht. Maar toen
begon de wind op te steken en plots zaten we in de storm van een
tumultueus verlopende jaarvergadering met een bestuursverklaring,
die insloeg als de donderslag bij een heldere hemel.
Alle leden hebben deze verklaring, hetzij via de e-mail, hetzij in een
schrijven, kunnen lezen, dus lijkt het mij overbodig om er hier nog
eens inhoudelijk op in te gaan.
In deze stormachtige Algemene Ledenvergadering is de boodschap duidelijk overgekomen: de leden
willen Gerard behouden als kantinebeheerder en verlangen tegelijkertijd het aanblijven van dit
bestuur. Na de vergadering heeft het bestuur daarom na rijp beraad alsnog besloten aan het
dringende verzoek van de leden te voldoen, namelijk het benoemen van een mediator om in het
gerezen conflict te bemiddelen.
Twee weken later zijn de leden tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering akkoord gegaan
met de aanstelling van de volgende bemiddelaars: Jaap Reijnoudt, Roderik Meeder en Jacob van
Gorkum. Hierna is de wind in kracht afgenomen en is de storm geluwd.
Ik ga bewust niet verder op deze problematiek in, want ik wil niet onnodig deze “Raad van Wijzen”
voor de voeten lopen, omdat die geheel onafhankelijk van dit bestuur moet kunnen handelen.
Tevens doe ik op alle leden een beroep om negatieve uitlatingen over Gerard of bestuur te staken; wij
moeten met elkaar de neerwaartse spiraal van negativisme zien te doorbreken. Zijn er werkelijke
klachten, deponeer die dan in de welbekende brievenbus in de hal van het clubhuis of stuur een email. Het bestuur zal er altijd aandacht aan besteden; ook klachten tegen het bestuur worden serieus
genomen. Steek echter ook eens de hand in eigen boezem en ga eens voor de spiegel staan met de
vraag: “Wat doe ik eigenlijk voor TVDZ?”
Zal de winter 2009 / 2010 de geschiedenis ingaan als een strenge winter, of als een hele zachte,
kwakkelende winter, waaraan we zo langzamerhand gewend zijn geraakt? Om de beeldspraak nog
even aan te houden: ik persoonlijk ga voor een strenge winter met veel schaatsplezier.
Ofwel: ik hoop dat de bemiddelaars erin zullen slagen een oplossing voor het gerezen conflict te
vinden die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.
Laten wij daar op de Nieuwjaarsborrel, zondag 10 januari gezamenlijk op toasten!
Job Schouten - Voorzitter.
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Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek, Dolly Andries, Hans de Jong, Theo
Nieuwenhuizen, Gerard Terwey.
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

U bent van harte welkom op onze

Nieuwjaarsreceptie
op zondag 10 januari 2010
In het Clubhuis TVDZ
15.00 uur – 18.00 uur, Tot dan!
Het Bestuur
Mededelingen Penningmeester - Contributie
De Algemene Ledenvergadering van TVDZ heeft op 11 november 2009 onderstaande
contributiebedragen vastgesteld voor 2010:

Contributie:
Senioren
Dagleden
Jeugdleden
Studenten (18-25 jaar)
55+ lid (niet actief) *

2009
31-12-2010 31-12-2010
was
verhoging Contributie Incasso
€ 193,00
€ 7,00
€ 200,00
€ 185,00
€ 156,00
€ 7,00
€ 163,00
€ 148,00
€ 116,00
€ 4,00
€ 120,00
€ 105,00
€ 145,00
€ 5,00
€ 150,00
€ 135,00
€ 106,00
€ 7,00
€ 113,00
€ 98,00

WT Senioren
WT Senioren Competitie
WT Junioren
Introducés 18 jaar en ouder
Introducés onder 18 jaar

€ 90,00
€ 110,00
€ 80,00
€ 10,00 € € 3,00

Het inschrijfgeld bedraagt

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,00

€ 7,50 € -

1-10-2010
€ 95,00
€ 115,00
€ 85,00
€ 10,00
€ 5,00

31-3-2011
€ 80,00
€ 100,00
€ 70,00

€ 7,50

Contributiebedragen voor nieuwe leden worden via machtiging tot automatische incasso geïnd.
Deze machtiging geldt tot wederopzegging. Uit het verleden zijn er nog leden die er de voorkeur aan
geven de contributie zelfstandig over te maken naar de bankrekening van TVDZ onder
nummer 39.36.37.964. Voor nieuwe leden kan dat sinds enkele jaren niet meer.
De wijzigingen van vorig jaar en dit jaar betreffende boekjaar en contributiejaar zijn afgerond.
De redenen lagen in aanpassingen bij de KNLTB van peildata voor leden, zoals wij u in diverse
Ledenvergaderingen en in de ACE hebben uitgelegd.
Na deze veranderingen geef ik u nu de data, zoals ze hopelijk, nog lang zullen blijven:
Contributiejaar: 1 januari (2010) - 31 december (2010)
Contributiejaar Winterleden: 1 oktober (2009) - 31 maart (2010)
Boekjaar (Balans, V&W, Begroting): 1 oktober (2009) - 30 september 2010
Opzeggen Lidmaatschap: VOOR 15 december 2009, schriftelijk aan de Ledenadminstrateur
Ledenadministratie@tvdz.nl of per adres Postbus 110, 1110 AC Diemen.
Deze informatie kunt u ook terugvinden op www.tvdz.nl
Met sportieve groet, Niels Honcoop – Penningmeester
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Van de Redactie – Hans de Jong
In deze najaareditie van de ACE komen weer veel onderwerpen aan
bod.
Uiteraard de redactionele bijdragen over de afgelopen toernooien, zoals
de jaarlijkse klassieker - het Oliebollentoernooi -, alsook de altijd
goedbezochte jeugdtoernooien, zoals het Ouder-Kind toernooi en het
Haloweentoernooi.
Ook de resultaten van TVDZ in de KNLTB competitie ontbreken niet.
Tevens is er een impressie van de Algemene Leden Vergadering en de
ingelaste Bijzondere Algemene Leden Vergadering. Dit jaar ging het er
wel heel heftig aan toe en laaide de emoties veelvuldig op.
Hoewel ik bepaald geen voorstander ben van dit soort “hommeles”, geeft het toch wel aan dat veel
leden toch erg betrokken zijn bij het wel en wee van onze club. Graag zou ik deze betrokkenheid van
onze leden terugzien in het op constructieve wijze meehelpen met allerlei activiteiten voor onze club,
bijvoorbeeld om mee te helpen als vrijwilliger in de diverse commissies. Want vele handen maken licht
werk. Als er meer vrijwilligers zijn, dan kunnen er ook meer leuke activiteiten worden georganiseerd.
En daar hebben wij allemaal plezier van! Met een paar uurtjes per jaar kunnen we samen een hoop
bereiken.
De jaarwisseling staat er aan te komen en we maken weer goede voornemens voor het volgende jaar.
Laat dan één van je voornemens zijn: je aanmelden als vrijwilliger voor een van de commissies!
Veel leesplezier en alvast prettige kerstdagen en een voorspoedig 2010 gewenst!
Namens de redactie, Hans de Jong

TVDZ – Jaarlijkse wintersluiting
Het tennispark is zondag 20 december tot en met zaterdag 9 januari gesloten.
In de week van maandag 14 december t/m zaterdag 19 december en in de week van maandag 11
januari t/m zaterdag 16 januari zijn alleen de toiletten en de kleedkamers toegankelijk, de bar blijft
gesloten, i.v.m. vakantie van Gerard Terwey.
In die weken kan er alleen gespeeld worden tot zonsondergang, ’s avonds is het tennispark gesloten.

Aankondiging: Jeugd – Wintertoernooi – 17 januari 2010
Wintertoernooi
Nu ook een wintertoernooi voor de jeugd!
Kom allemaal op zondag 17 januari naar ons
wintertoernooi.
Het begint om 10:00 uur,
maar het zou fijn zijn als iedereen om 09:45 uur
aanwezig is.
Er zijn weer bekers te winnen!
Dus meld je aan bij Fred Groen of Roderik
Bratianu,
En kom op zondag 17 januari naar de club!
Warme wintergroetjes van de
jeugdcommissie.
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Algemene Ledenvergadering – 11 november 2009
Altijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het onrustig in TVDZ. Het financiële
jaarverslag en de begroting komen daar aan de orde en meestal en meestal leidt dit tot een
noodzakelijke contributieverhoging die we geen van allen erg prettig vinden. Alle reden dus voor de
leden om eens goed naar de inkomsten en uitgaven te kijken en na te gaan of de inkomsten niet
verhoogd kunnen worden en de uitgaven niet verminderd. Dit jaar komt daar echter nog iets extra’s
bij: Gerard Terwey heeft het bestuur meegedeeld dat hij volgend jaar april gaat stoppen (inhoudende
dus dat we bardiensten moeten gaan draaien), om een week daarna op dit besluit terug te komen met
de eis dat het bestuur de hem onwelgevallige groep van leden moet aanpakken. Het bestuur is
hierover ‘not amused’.
Eerst zaken doen
Het topic leeft kennelijk wel in de
vereniging, want in plaats van de normaal
ongeveer 30 leden komen nu 50 leden
opdagen en krijgen er 9 van hen ook nog
een machtiging om te stemmen. Als de
achtergrond niet zo vervelend was voor
alle betrokken partijen, zou elke
vereniging juichen over zo’n opkomst.
De vergadering over het zakelijke deel, als
ik dat zo mag noemen, loopt zoals een
vergadering behoort te verlopen. Er wordt
kritisch op voorliggende teksten en
voorstellen ingegaan en er worden ook
nieuwe voorstellen gelanceerd. Bij de
mededeling over het onterechte negatieve
beeld ten aanzien van het Ledenbestand van TVDZ (er zijn 451 leden, waaronder 92 winterleden)
ontstaat er een diepgaande discussie over de contributievrijstelling van sommige leden. De voorzitter
maakt duidelijk dat de werkelijk gemaakte kosten veel hoger zouden liggen dan de contributiebijdrage
en oud-voorzitter Marcel Manshanden vult aan dat bestuursleden en leden van verdienste vijf tot zes
jaar geleden geen vergoeding kregen voor extra gemaakte kosten. Hierna wordt verder niets meer
ingebracht tegen de contributievrijstelling van leden van verdienste en leden van het bestuur.
Ook bij het financiële jaarverslag, de goedkeuring contributie en de vaststelling van de begroting
roeren de leden zich duchtig. Het punt dat hier het meeste zorgen baart is de hoge energierekening.
Maar veel is daar niet aan te doen volgens de penningmeester, want een deel van die veel hoger
uitpakkende rekening is te wijten aan het ‘safe spelen’ met een vast contract waartoe anderhalf jaar
geleden in de Algemene Ledenvergadering is besloten. Gelukkig loopt dat contract over anderhalf jaar
af, zodat we de situatie rond het energiebeheer dan opnieuw kunnen bezien. Gevraagd naar de
verhouding tussen gas en elektriciteit in de jaarrekening antwoordt de penningmeester, dat veruit de
hoogste kosten ten laste komen van de elektriciteit. De lichtmasten kosten gigantisch veel stroom. Het
is dan ook zaak dat ieder lid er goed op toeziet dat er slechts veldverlichting brandt waar dat echt
nodig is; dat kan behoorlijk schelen in de kosten.
Een opmerkelijke suggestie om meer inkomsten te verwerven voor de vereniging komt van een daglid,
dat zich afvraagt of de 34 dagleden als teken van clubliefde niet verplicht kunnen worden om volledig
lid te worden; dat levert de vereniging een hele boel meer contributie op. Het bestuur wil de dagleden
naar aanleiding van dit voorstel van de ALV graag de suggestie doen om volledig lid te worden, maar
wil dit in het komende jaar zeker niet verplicht stellen. Op de vraag of het dan volgend jaar verplicht
kan worden gesteld, antwoordt het bestuur dat het deze mogelijkheid eerst goed moet onderzoeken.
Overigens kan vragen stellen in een vergadering soms directe gevolgen hebben. Nog tijdens de
vergadering ervaart Tom van Rijn aan den lijve wat er met je gebeurt, als je een aantal goede kritische
vragen weet te stellen over het financiële jaarverslag. Zodra daar maar enigszins gelegenheid voor is,
nodigt de voorzitter je dan uit om zitting te nemen in de kascommissie vanwege je kundige
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commentaar tijdens de vergadering. Gelukkig wilde Tom dit met alle genoegen doen en voelde zich
daarbij gesteund door Dolly Andries, die al jaren met dit bijltje hakt.
Jaarverslagen commissies
Bij het jaarverslag van de commissies
valt het meeste op dat een klein aantal
mensen zoveel weet te presteren zonder
daar veel ophef over te maken.
Neem nou bijvoorbeeld de
activiteitencommissie die in feite slechts
uit Dolly Andries bestaat. Die heeft
samen met Job Schouten niet alleen het
Introducé- toernooi, het feest ter ere van
het 25 jarig jubileum en het afscheid van
Winny Gontha georganiseerd, maar daar
samen met Job ook alle inkopen voor gedaan. Daarnaast kan zij ook nog terugzien op een bijzonder
geslaagd Oliebollentoernooi dat door haar werd georganiseerd.
De jeugdcommissie zat qua personele bezetting weliswaar iets ruimer in haar vel, maar die heeft toch
ook heel mooi geboerd met het altijd weer leuke ‘vriendjes en vriendinnetjestoernooi, het door de
jeugd met veel moeite (ahum) gewonnen ‘Bestuur tegen Jeugd’ toernooi, het Beachtoernooi en het
Haloweentoernooi. Al die toernooien werden druk bezocht door enthousiaste jeugd en het was een
genoegen om ze te organiseren, aldus Janny de Boer, die de jeugdcommissie gaat verlaten om de
toernooicommissie te versterken.
Dat de toernooicommissie, bestaande uit Chris Heuckeroth, dit jaar door personeelsgebrek alleen de
deelname van in totaal 11 teams aan de drie KNLTB-competities heeft kunnen regelen is desondanks
een mooi resultaat. Daarnaast zijn er ook oefenavonden op donderdag georganiseerd, waarin alle
teams, dus ook de jeugdteams, tegen elkaar kunnen oefenen.
Last but not least is daar ook nog de redactiecommissie die voornamelijk draait op Hans de Jong.
Ondanks dat hij in zijn eentje alle kopij moet lostroggelen en daarna layouten, heeft hij toch vier
prachtige ACE’s doen verschijnen. Waarbij zaten twee hele bijzondere over het afscheid van Winny
Gontha met de 25 jarige fotosessie en die over het jubileum met het echte afscheid van Winny.
Daarnaast was Hans als onze ‘hoffotograaf’ met zijn camera bijna altijd aanwezig op alle TVDZgebeurtenissen en senior- en jeugdtoernooien en beheerde hij ook nog de website van TVDZ wat
neerkwam op zo’n 25 tot 30 nauwgezette updates per jaar.
Voor al deze mensen nemen wij diep onze pet af, want zij bezorgen de vereniging de dynamiek die
het voor mensen aantrekkelijk maakt om lid te zijn van TVDZ.
De ingelaste bestuursverklaring
De voorzitter leest namens het bestuur een
uitgebreide verklaring voor naar aanleiding
van de opzegging van Gerard Terwey op 1
april als barbeheerder en diens eis om
tenietdoening van deze opzegging een week
later met als voorwaarde dat iets wordt
gedaan aan de groep van hem
onwelgevallige leden. Deze verklaring komt
erop neer dat het bestuur door het gedrag
van Gerard geen verder heil meer ziet in het
barbeheer door Gerard na 1 april. Maar
omdat zo’n besluit er in feite op neer komt,
dat de leden dan bardienst zullen moeten gaan draaien, vindt het bestuur dat dit besluit door een
grote aanhang binnen de vereniging moet worden gedragen.
Omdat dit punt niet op de agenda van deze ALV was geagendeerd, wordt daarom een Bijzondere
Algemene Vergadering uitgeschreven op 24 nov. 2009.
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Is de uitkomst van deze vergadering dat Gerard moet blijven, dan treedt het huidige bestuur af, met
dien verstande dat het tot 1 februari 2010 zal aanblijven om de lopende zaken te behartigen,
waaronder het verlenen van alle medewerking aan de installatie van een nieuw bestuur.
Deze verklaring slaat in als een bom en hoewel de voorzitter probeert alle discussie te verschuiven
naar 24 november, waar deze thuis hoort, wil de vergadering daar geen gevolg aan geven. Mensen
gaan door elkaar heen praten en de vergaderorde is slechts nu en dan zichtbaar.
Een niet onaanzienlijke groep mensen vindt dat het bestuur niet met Gerard wil samenwerken en
chantage pleegt door af te treden als Gerard blijft. Het bestuur moet immers doen wat de leden willen;
ze moet het belang van de leden dienen en dat is dat Gerard blijft.
Marcel Manshanden krijgt de vergadering tot luisteren, als hij nog eens benadrukt dat Gerard degene
is, die weloverwogen begonnen is door zijn functie als barbeheerder op te zeggen. Hij vraagt zich
daarom af, waarom Gerard binnen een week tijd op een compleet tegenovergesteld besluit uitkomt en
vraagt dat letterlijk aan Gerard. Gerard zegt hierop dat hij dat aan de leden over laat.
Roderik Meeder lukt het ook even om de vergadering stil te krijgen als hij zegt, dat hij geschokt is door
de wijze van omgang met elkaar tijdens het gerezen conflict. Hij stelt daarom voor een mediator te
benoemen en zo het conflict tot een goed einde te brengen. Ofschoon nog steeds heel veel mensen
ook iets willen zeggen en dat ook doen, maar het bestuur nog steeds van mening is, dat dit op de
Bijzondere ALV dient te geschieden, sluit de voorzitter dit onderwerp af.
Daarna behandelt de vergadering nog even kort de ingediende motie van Ruben en Duco Smit over
uitbreiding van de tennislessen op woensdagmiddag. Het bestuur zegt toe er alles aan te zullen doen
dat er op woensdag tennislessen kan worden gegeven door beide trainers, conform de wens van de
leden, doch wil dit uiteraard in overleg met de trainers doen.
Daarna sluit de voorzitter de roerige vergadering onder vermelding dat er een Bijzondere Algemene
vergadering wordt belegd op 24 november 2009.
Daarna nemen veel leden nog even een drankje aan de bar….
Godfried van den Wittenboer - secretaris

Met hartelijke dank aan Jean-Marc van Tol voor de toestemming voor plaatsing van bovenstaande
Fokke & Sukke.
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Bijzondere Algemene Ledenvergadering – 24 nov. 2008
Met bijna zeventig aanwezige stemgerechtigde leden was de opkomst voor deze vergadering
ongekend hoog. Kwinkslagen als: “nou Gerard, eindelijk weer eens een mooie omzet” of “het bestuur
moet meer van dit soort vergaderingen uitschrijven” waren dan ook niet van de lucht. In feite was er
één agendapunt, namelijk het benoemen van drie mediators, om te bemiddelen in het ontstane
conflict tussen de kantinebeheerder en een aantal leden.
De voorzitter gaf meteen aan dat het een misverstand is als men mocht denken dat het bestuur van
de kantinebeheerder af zou willen en onderstreepte nogmaals het belang van Gerard Terwey voor
TVDZ.
Vervolgens wees hij de leden nog eens uitdrukkelijk op het feit dat het Gerard zelf is geweest die de
voorzitter gebeld heeft met de mededeling dat hij er per 1 april 2010 mee zou stoppen. Deze
mededeling is naar de voorzitter toe nooit herroepen. Zou Gerard dat wel gedaan hebben, dan had dit
alles misschien voorkomen kunnen worden.
Door de uitspraak van de algemene ledenvergadering dat zij zowel de beheerder wilden behouden en
tegelijkertijd wilde dat het bestuur moest aanblijven, maakte het dat dit bestuur zich in een soort
spagaathouding moest wringen. Door aan te blijven zou het een beleid moeten ondersteunen waar
het bestuur unaniem niet meer achter kon staan, maar met opstappen zou het belang van de
vereniging niet meer zijn gediend. Dat is de reden geweest waarom het bestuur tijdens de laatste
Algemene Ledenvergadering niet tot een besluit kon komen.
In rustiger vaarwater is het bestuur na de vergadering toch nog tot de conclusie gekomen om een
drietal bemiddelaars te laten benoemen om uit de gerezen impasse te geraken.
De boodschap van de voorzitter was duidelijk: het bestuur is er niet op uit om de beheerder weg te
werken, maar het wil wel een beheerder waarmee duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.
Hieraan zullen beide partijen zich ook daadwerkelijk moeten houden, zonder voortdurende
dreigementen om op te zullen stappen.
Na de voorzitter kreeg Jim Kerstens het woord. In een korte verklaring gaf hij zijn persoonlijke visie op
het conflict met de beheerder, waarbij hij o.a. een oproep deed aan de beheerder om het clubhuis niet
te gebruiken als woonhuis “… sluit de deur en ga naar huis om in je eigen bedje te slapen in plaats
van op de bank of op een stretcher…” . Maar de boodschap van Jim Kerstens werd niet bepaald
positief ontvangen, in tegendeel: de reacties waren overwegend negatief. Het overgrote deel van de
vergadering bleef achter Gerard staan, zonder inhoudelijk op de verklaring van Jim Kerstens in te
gaan. Dit was op zijn minst opmerkelijk na de opmerking van Janny de Boer, dat het Gerard was
geweest die ‘nee’ had gezegd na de overeenkomst in het laatste goede gesprek tussen welwillende
leden en Gerard en Jim.
Tijdens het daarop volgende onderlinge debat tussen de leden, speelde de voorzitter met verve de rol
van een strenge schoolmeester, zodat de vergadering uiteindelijk toch een ordelijk verloop had.
Ook Gerard trok de stoute schoenen aan en sprak de vergadering toe, waarbij hij o.a. uitspraken van
de voorzitter en de secretaris zoals weergegeven in de bestuursverklaring weersprak. Verder
onderstreepte hij de belangrijke rol die hij binnen TVDZ vervult en dat veel leden niet zullen begrijpen,
dat niet iedereen binnen de vereniging hem een ontzettend aardige man vindt.
Na een korte pauze, waarin het gele vocht weer rijkelijk vloeide, ging de vergadering over tot de
benoeming van drie bemiddelaars. Vooraf gaf de voorzitter een korte toelichting waarom er geen
vertegenwoordiger van de gemeente of van de KNLTB als bemiddelaar aangesteld kon worden.
De vergadering kon zich daarna vrijwel onmiddellijk vinden in de drie voorgestelde kandidaten Jaap
Reijnoudt, Jakob van Gorcum en Roderik Meeder; hun benoeming werd bij acclamatie bekrachtigd.
Dit driemanschap krijgt van het bestuur inzage van alle documenten die betrekking hebben op dit
conflict. Uiteraard zal ook Gerard gehoord worden en kunnen leden hun visie op het conflict schriftelijk
deponeren in de bestuursbrievenbus in het clubgebouw of mailen aan de onafhankelijke webmaster
van TVDZ. Na een paar huishoudelijke mededelingen en oproepen (zie elders in dit nummer) werd de
vergadering gesloten.
Godfried van den Wittenboer - Job Schouten.
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TVDZ – Oliebollentoernooi – 25 oktober 2009
Op 25 oktober vond weer het jaarlijks terugkerende Oliebollentoernooi plaats. Anders dan de naam
wellicht doet vermoeden, gaat hierbij om echte oliebollen en niet om oliebollen van de menselijke
soort, al is het uiteraard wel leuk om je die dag enigszins als zodanig voor te doen.
De organisatie lag in handen van Dolly Andries en
dat wekte meteen vertrouwen, want Dolly waren we
dit jaar al vaker tegengekomen bij de organisatie
van succesvolle activiteiten.
Ze had voor een grote berg oliebollen gezorgd, en
dat was maar goed ook, want de opkomst was
dienovereenkomstig.
Het weer zat gelukkig ook mee en het was een
gezellige drukte met al die oliebollen etende
mensen van TVDZ. Wat ik erg verheugend vond,
was dat iets oudere jeugd zich ook had opgegeven
voor het toernooi en leuk meespeelde met de
senioren.
Getennist werd er natuurlijk ook. Er werd in drie ronden gespeeld om de meeste gewonnen games in
de partijen van die dag. Het ging er behoorlijk fanatiek aan toe, want iedereen wilde kennelijk wel een
prijs.
Door hun grote inzet moesten sommige leden na een ronde plat, maar soms ook werden ze tot een
rustpauze gedwongen omdat er na een indeling geen viertal meer overbleef. Ik had zelf ook de pech
om een ronde te moeten wachten, maar dat verschafte me naast het genot van spannende partijen
ook mooi de mogelijkheid om twee mooie staaltjes van oliebollentaal te noteren. In een partij hoorde ik
een aantal keren: “Netbal” na een service. Ik snapte er geen snars van, want de bal had het net
absoluut niet geraakt. Eerst na een paar keer kreeg ik door, dat met “Netbal” werd bedoeld: “Net uit”.
Tennis lijkt wel volledig uit “Netballen” te bestaan. Het tweede staaltje werd me verteld. Het betrof een
speelster, die bij het uitslaan pleegde te roepen: “Maar hij was wel goed gemikt”. Eigenlijk een punt,
met andere woorden, of op zijn minst een half punt.
Omdat sommige mensen niet uit vrije wil een rustpauze namen, zou het gevolg zijn geweest dat deze
mensen vrijwel automatisch buiten de prijzen zouden zijn gevallen en dat vond de organisatie terecht
(je hoort mijn eigenbelang) niet eerlijk. Geen echte winnaars dus, maar iedereen was ‘eigen winnaar
van de dag’.
De door Bram van Eijk (Doos met 150
bloembollen) en Koos van Raalte
(verchroomde keukenklok) beschikbaar
gestelde prijzen werden daarom onder
de deelnemers verloot.
De prijzen gingen naar Margriet
Lucassen en Ineke Blinkhof, maar
memorabel was vooral dat Hans de Jong
die altijd zoveel tijd en aandacht besteed
aan ons blad ‘ACE’, ook eens in de
prijzen viel.
Bij dit gezellige toernooi viel inderdaad
geen eindstand te noteren, er waren
alleen maar winnaars.
Godfried van den Wittenboer

11

TVDZ – Oliebollentoernooi – 25 oktober 2009
De prijswinnaars van het Oliebollentoernooi:
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Winterzaken
Met de winter voor de deur is het misschien niet onverstandig om ons collectieve geheugen weer eens
op te frissen wat betreft bespeelbaarheid van de banen tijdens de wintermaanden.
Onze kunstgrasbanen mogen onder de volgende situaties niet bespeeld worden:
- bij vorst in de grond, bij bespelen worden de grasvezels afgebroken;
- bij opdooi; bij bespelen kan de grasmat plaatselijk verschuiven, waarna er hobbels en bulten
kunnen ontstaan;
- bij sneeuw op de baan, niet spelen en geen sneeuwruimen, dus laten ontdooien en opdrogen.
Ziekenboeg
De heupoperatie bij Wil Hagen is goed verlopen. Wil heeft nu een nieuwe heup en hoopt volgend jaar
weer “voorzichtig” een balletje te kunnen slaan. Janny de Boer is na haar geslaagde meniscusoperatie
weer actief aan het tennissen, maar nog wel een beetje voorzichtig met haar doen als je met haar
speelt…☺ Ook met Joost zijn schouder gaat het een beetje beter, hij heeft al een keertje weer
meegedaan met de wilde mix.
Uitdaging
Aan het eind van de bijzondere algemene ledenvergadering heeft Job Schouten als voorzitter
nogmaals gewezen op het kleine groepje actieve commissie- en bestuursleden die de kurk vormen
waarop onze vereniging drijft. Na de vergadering hebben een tweetal leden hun diensten
aangeboden. Tonny Duin wil in De Sniep de uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie deur aan deur
gaan verspreiden. Frans Heinsius is toegetreden tot de toernooicommissie om Janny de Boer te
ondersteunen in haar enthousiaste plannen voor het komende jaar. Dit getuigt van de juiste spirit die
wij juist nu zo hard nodig hebben!
Als de vraag opkomt: “Ik wil wel, maar wat kan ik dan voor TVDZ betekenen?”, dan wil Job iedereen
nogmaals verwijzen naar de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop (in goed Nederlands:
werkgroep) van de KNLTB. Deelname hieraan is geheel gratis, waarbij iemand van de KNLTB begin
volgend jaar naar TVDZ komt om ideeën aan te reiken en uit te werken wat individuele leden voor de
vereniging kunnen betekenen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Chris Heuckeroth of bij Job
Schouten.
Job Schouten daagt alle TVDZ-leden uit: “Twintig actieve vrijwilligers en ik doe een donatie ter
compensatie van mijn vrijstelling van contributie!”
Jeu de boulesbaan
Sinds de heropening van ons tennispark in 2004 beschikt TVDZ over een schitterende jeu de boules
baan, waarvan helaas nooit gebruikt wordt gemaakt. Al geruime tijd is er binnen en buiten het bestuur
discussie gaande over wat er met deze baan zou moeten gebeuren.
Een tennisbaan voor de kleintjes zou een optie zijn, ware het niet dat de voorzieningen die hiervoor
getroffen moeten worden onder de huidige omstandigheden niet haalbaar zijn.
Om de jeu de boules baan te vervangen door een fietsenstalling, lijkt ons geen aantrekkelijke
uitbreiding van het terras. Het bestuur speelt met de gedachte om een buitentennistafel te plaatsen, in
de verwachting dat deze meer gebruikt zal worden dan de huidige jeu de boules baan.
Ook aan een buitentennistafel hangt een belangrijk financieel plaatje, maar met een bouw- of
technische commissie bestaande uit een aantal actieve leden, die zich nauw betrokken voelen met het
wel en wee van TVDZ, moet dit geen probleem kunnen zijn. Alleen jammer dat wij een dergelijke
commissie niet hebben! Wie van de leden pikt dit op?
Geen Digitale ACE ontvangen?
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken.
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door
verhuizing) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft
dan zo schoon mogelijk.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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In Memoriam – Kees Schroot
Op 2 oktober 2009 is Kees Schroot overleden terwijl hij op vakantie was in Peru. De grote hoogte in
Puna (boven de 4000 meter) is hem fataal geworden.
De extra toegediende zuurstof in het hotel en intensive care in het ziekenhuis hielpen niet meer en
Kees overleed. Hoewel Kees bijna nooit mee tenniste met het ‘Geerdinkhofclubje’, dat elke Zondag
aantrad en waaraan zijn vrouw Ria altijd met volle inzet mee deed, was hij een heel enthousiast lid
van TVDZ.
Hij had de leiding van de technische commissie onder wiens kritische oog het clubhuis is gebouwd en
Kees stak daar veel tijd in, van tekening tot daadwerkelijke oplevering, want zo was hij. Wat je deed,
moest je goed doen.
Wat Kees binnen TVDZ echt leuk vond om te doen, was het organiseren van toernooien, want dan
straalde hij. Hoe meer mensen (toch vaak rond de veertig deelnemers en soms meer), hoe liever.
Als ingenieur kon hij zich dan kennelijk volledig uitleven in het opstellen van wedstrijdschema’s,
waarin iedereen binnen de categorie beginners en de categorie gevorderden gelijke kansen had om te
winnen. Als ik me goed herinner, hanteerde hij daar zo’n 15 tot 20 jaar geleden al de computer bij,
want dat ging zo handig.
We zijn Kees veel dank verschuldigd en wensen zijn vrouw Ria en zijn dochter Diana veel sterkte met
het verwerken van het verdriet.
Godfried van den Wittenboer

TVDZ – Jaarlijkse wintersluiting
Het tennispark is zondag 20 december tot en met zaterdag 9 januari gesloten.
In de week van maandag 14 december t/m zaterdag 19 december en in de week van maandag 11
januari t/m zaterdag 16 januari zijn alleen de toiletten en de kleedkamers toegankelijk, de bar blijft
gesloten, i.v.m. vakantie van Gerard Terwey.
In die weken kan er alleen gespeeld worden tot zonsondergang, ’s avonds is het tennispark gesloten.
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KNLTB – Najaarscompetitie 2009
De eindstanden van de najaarscompetitie Noord West:
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond- Najaarscompetitie Noordwest 2009
Heren (7/8/9) (0163) Geen klasse zaterdag
1
2
3
4
5
6

AMSTELHOF 1
Diemen Zuid 3
MARKEN 2
HOFGEEST 5
QUI VIVE 1
BALK 2

5
5
5
5
5
5

17
15
14
7
6
1

Datum

Thuis

Uit

Uitslag Status

19-09-2009
19-09-2009
19-09-2009
26-09-2009
26-09-2009
26-09-2009
03-10-2009
03-10-2009
03-10-2009
10-10-2009
10-10-2009
10-10-2009
17-10-2009
17-10-2009
17-10-2009

AMSTELHOF 1
BALK 2
MARKEN 2
QUI VIVE 1
Diemen Zuid 3
HOFGEEST 5
AMSTELHOF 1
QUI VIVE 1
MARKEN 2
QUI VIVE 1
Diemen Zuid 3
MARKEN 2
AMSTELHOF 1
BALK 2
HOFGEEST 5

Diemen Zuid 3
HOFGEEST 5
QUI VIVE 1
BALK 2
MARKEN 2
AMSTELHOF 1
BALK 2
Diemen Zuid 3
HOFGEEST 5
HOFGEEST 5
BALK 2
AMSTELHOF 1
QUI VIVE 1
MARKEN 2
Diemen Zuid 3

2-2
1-3
4-0
4-0
2-2
0-4
4-0
0-4
3-1
2-2
4-0
1-3
4-0
0-4
1-3

Datum

Thuis

Uit

Uitslag Status

19-09-2009
19-09-2009
19-09-2009
26-09-2009
26-09-2009
26-09-2009
03-10-2009
03-10-2009
03-10-2009
10-10-2009
10-10-2009
10-10-2009
17-10-2009
17-10-2009
17-10-2009

OUDERKERK 1
NIEUWVEEN 2
Diemen Zuid 2
DE MUNNIK 2
JONKERSPARK 3
HOFGEEST 4
OUDERKERK 1
DE MUNNIK 2
Diemen Zuid 2
DE MUNNIK 2
JONKERSPARK 3
Diemen Zuid 2
OUDERKERK 1
NIEUWVEEN 2
HOFGEEST 4

JONKERSPARK 3
HOFGEEST 4
DE MUNNIK 2
NIEUWVEEN 2
Diemen Zuid 2
OUDERKERK 1
NIEUWVEEN 2
JONKERSPARK 3
HOFGEEST 4
HOFGEEST 4
NIEUWVEEN 2
OUDERKERK 1
DE MUNNIK 2
Diemen Zuid 2
JONKERSPARK 3

2-2
4-0
0-4
4-0
4-0
1-3
4-0
3-1
3-1
4-0
3-1
1-3
3-1
1-3
4-0

Datum

Thuis

Uit

Uitslag Status

19-09-2009
19-09-2009
26-09-2009
26-09-2009
03-10-2009
03-10-2009
10-10-2009
10-10-2009
17-10-2009
17-10-2009
24-10-2009
24-10-2009

KATTENLAAN 1
MARKEN 1
ANONYMUS 1
Diemen Zuid 1
KATTENLAAN 1
Diemen Zuid 1
ANONYMUS 1
Diemen Zuid 1
KATTENLAAN 1
MARKEN 1
ANONYMUS 1
MARKEN 1

ANONYMUS 1
Diemen Zuid 1
MARKEN 1
KATTENLAAN 1
MARKEN 1
ANONYMUS 1
KATTENLAAN 1
MARKEN 1
Diemen Zuid 1
ANONYMUS 1
Diemen Zuid 1
KATTENLAAN 1

3-1
4-0
4-0
3-1
4-0
3-1
3-1
1-3
3-1
3-1
1-3
3-1

Datum

Thuis

Uit

Uitslag Status

20-09-2009
20-09-2009
20-09-2009
27-09-2009
27-09-2009
27-09-2009
04-10-2009
04-10-2009
04-10-2009
11-10-2009
11-10-2009
11-10-2009
18-10-2009
18-10-2009
18-10-2009

FESTINA 1
Diemen Zuid 1
HEB DURF 1
KADOELEN 1
OSDORP 1
TWISKE 1
FESTINA 1
KADOELEN 1
HEB DURF 1
KADOELEN 1
OSDORP 1
HEB DURF 1
FESTINA 1
Diemen Zuid 1
TWISKE 1

OSDORP 1
TWISKE 1
KADOELEN 1
Diemen Zuid 1
HEB DURF 1
FESTINA 1
Diemen Zuid 1
OSDORP 1
TWISKE 1
TWISKE 1
Diemen Zuid 1
FESTINA 1
KADOELEN 1
HEB DURF 1
OSDORP 1

3-3
2-4
0-4
5-1
6-0
0-6
6-0
0-6
1-5
3-3
6-0
0-6
6-0
2-4
2-4

-

Heren (7/8/9) (0166) Geen klasse zaterdag
1
2
3
4
5
6

DE MUNNIK 2
OUDERKERK 1
JONKERSPARK 3
Diemen Zuid 2
NIEUWVEEN 2
HOFGEEST 4

5
5
5
5
5
5

16
15
10
7
6
6

Niet komen opdagen

Heren (7/8/9) (0170) Geen klasse zaterdag
1
2
3
4

KATTENLAAN 1
MARKEN 1
Diemen Zuid 1
ANONYMUS 1

6
6
6
6

13
13
11
11

Niet komen opdagen
-

Jongens t/m 14 (0668) Geen klasse zondag
1
2
3
4
5
6

FESTINA 1
OSDORP 1
TWISKE 1
KADOELEN 1
HEB DURF 1
Diemen Zuid 1

5
5
5
5
5
5

27
25
14
12
5
5

16

-

Jongens t/m 17 (0764) Geen klasse zondag
1
2
3
4
5
6

ZAANDAM 1
OSDORP 1
KADOELEN 2
ELCKERLYC 1
Diemen Zuid 1
DE MEER 1

5
5
5
5
5
5

27
21
15
14
10
3

Datum

Thuis

Uit

Uitslag Status

20-09-2009
20-09-2009
20-09-2009
27-09-2009
27-09-2009
27-09-2009
04-10-2009
04-10-2009
04-10-2009
11-10-2009
11-10-2009
11-10-2009
18-10-2009
18-10-2009
18-10-2009

OSDORP 1
ELCKERLYC 1
KADOELEN 2
Diemen Zuid 1
DE MEER 1
ZAANDAM 1
OSDORP 1
Diemen Zuid 1
KADOELEN 2
Diemen Zuid 1
DE MEER 1
KADOELEN 2
OSDORP 1
ELCKERLYC 1
ZAANDAM 1

DE MEER 1
ZAANDAM 1
Diemen Zuid 1
ELCKERLYC 1
KADOELEN 2
OSDORP 1
ELCKERLYC 1
DE MEER 1
ZAANDAM 1
ZAANDAM 1
ELCKERLYC 1
OSDORP 1
Diemen Zuid 1
KADOELEN 2
DE MEER 1

5-1
1-5
4-2
3-3
0-6
6-0
5-1
4-2
1-5
1-5
0-6
1-5
6-0
3-3
6-0

-

Chris Heuckeroth - Verenigings Competitie Leider (VCL) - telefoon: 020-6991755
e-mail cprheuck@xs4all.nl

KNLTB – Najaarscompetitie 2010
Het lijkt misschien wat vroeg, maar we kunnen al iets melden over de data van de
NAJAARSCOMPETITIE NOORDWEST 2010
Woensdag (jeugd):
15 september 2010
22 september 2010
29 september 2010
6 oktober 2010
13 oktober 2010
20 oktober 2010 *
27 oktober 2010 *

Zaterdag (senioren):
18 september 2010
25 september 2010
2 oktober 2010
9 oktober 2010
16 oktober 2010
23 oktober 2010 *
30 oktober 2010 *

Zondag (jeugd):
19 september 2010
26 september 2010
3 oktober 2010
10 oktober 2010
17 oktober 2010
24 oktober 2010 *
31 oktober 2010 *

* Inhaaldagen
Nb.

Afdelingen met 4 ploegen spelen 6 wedstrijden (en hebben dus slechts 1 officiële inhaaldag)
Afdelingen met 5 ploegen spelen 4 wedstrijden
Afdelingen met 6 ploegen spelen 5 wedstrijden (= uitgangspunt & meest voorkomend)

KNLTB – Voorjaarscompetitie 2010
Voorjaarscompetitie 2010
Op de volgende pagina is het gehele schema opgenomen.
Chris Heuckeroth
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Voorjaarscompetitie 2010 - zie onderstaand schema.
SPEELDAGEN
WEEK

14

15

16

17

MAANDAG

5-apr

12apr

19apr

DINSDAG

6-apr

13apr

WOENSDAG

7-apr

DONDERDAG

18

22

17

18

INHAAL
DAGEN
19

31-mei

30-apr*

3 mei*

13-mei

24-mei

25-mei

30 apr*

4-mei*

13-mei

24-mei

1-jun

19-mei

26-mei

30 apr*

5-mei*

13-mei

24-mei

2-jun

20-mei

27-mei

3-jun

30 apr*

6-mei*

13-mei

24-mei

10-jun

21-mei

28-mei

4-jun

30 apr*

7-mei*

13-mei

24-mei

11-jun

29-mei

5-jun

30 apr*

8-mei*

13-mei

24-mei

12-jun

29-mei

30-apr*

8-mei*

13-mei

24-mei

5-jun

16-mei

30-mei

30 apr*

13-mei

24-mei

6-jun

16-mei

30-mei

30-apr

13-mei

24-mei

6-jun

19

20

26apr

10-mei

17-mei

20apr

27apr

11-mei

18-mei

14apr

21apr

28apr

12-mei

8-apr

15apr

22apr

29apr

VRIJDAG

9-apr

16apr

23apr

ZATERDAG

10-apr

17apr

24apr

1-mei

15-mei

ZATERDAG
(Regio hoofdklasse)

10-apr

17apr

24apr

1-mei

15-mei

ZONDAG

11-apr

18apr

25apr

2-mei

9mei

ZONDAG (Landelijk)

11-apr

18apr

25apr

2-mei

9mei

14-mei

22-mei

21

* 30-apr:

vrijwillige inhaaldag (behalve voor zondag Landelijk)

* 3 t/m 8 mei

vrijwillige inhaaldagen

Veel tenniswijsheid en plezier gewenst!
Chris Heuckeroth
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21

22

23
7-jun

1

SMASHJE – JEUGD – Ouder-Kind Toernooi – 6 sept. 2009
Zoals ik altijd weer geniet van het toernooi Jeugd tegen Bestuur & Commissies, ben ik eveneens een
grote fan van het Kind Ouder Toernooi. De reden hiervan is heel simpel: ik vind integratie van ouderen
en jongeren binnen een sportvereniging namelijk van heel groot belang voor de vereniging. Als
bestuurder hoop je dat je daarmee de jeugd bindt aan de vereniging. Verder lijkt het mij dat het als
ouder niets leuker is dan met je eigen zoon of dochter samen een toernooitje te spelen.
Aangezien ik als bestuursafgevaardigde zitting heb in de jeugdcommissie was ik zondag 6 september
als kinderloos ouder bij dit toernooi aanwezig.

In feite was mijn aanwezigheid als bestuursafgevaardigde geheel overbodig. Zoals vanouds was Fred
Groen er opnieuw in geslaagd voldoende deelnemers te vinden om een toernooi te kunnen spelen.
Jammer alleen dat er niet meer koppels zich aangemeld hadden, aan Fred Groen heeft het niet,
gelegen, ook dit keer heeft hij al het mogelijke gedaan om ouders voor dit toernooi te
enthousiasmeren.

Dankzij de inzet van Donna Reestman en Ruben Smit verliep de organisatie van meet af aan liep
gesmeerd. Ik voelde mij als een derde wiel aan de wagen en overwoog om weer snel huiswaarts te
keren. Tijdens de inschrijving bleek echter dat de vader van Ivo van Dijck afgelopen week een
schouderblessure had opgelopen, zodat Ivo zonder tennispartner zat. Ik voelde mij zeer vereerd toen
ik door Ivo werd benaderd met het verzoek of ik misschien met hem wilde samenspelen. En zo werd ik
die dag toch nog onverwachts “inval tennis ouder”.
Ik heb die dag genoten of Ivo mij de volgende keer weer zal vragen, waag ik te betwijfelen bij een
eindstand van: een wedstrijd winnen, maar drie verliezen. En dat lag niet aan Ivo.
Helaas is het briefje met de uitslagen zoekgeraakt, dus kunnen we helaas geen lijst met de winnaars
publiceren.
Job Schouten
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SMASHJE – JEUGD – Haloweentoernooi – 31 oktober 2009
Het was een gure maar gezellige dag en de belangstelling was (dankzij de inzet van Fred) toch weer
goed. Er waren drie groepen en we zijn natuurlijk vooral blij dat in de beginnersgroep er nieuwe
belangstelling was. Er werd natuurlijk op hoog niveau gepresteerd en de stemming was (zoals altijd)
fanatiek maar zeer sportief. Natuurlijk werd de dag afgesloten met een heerlijk 4-gangen diner zoals
daar is: kroket, met mosterd en patat met mayonaise.
Verder is er aansluitend aan dit toernooi besloten,
dat ik de jeugdcommissie per volgend jaar
ga verlaten om de toernooicommissie nieuw leven
in te blazen en te proberen met mijn
enthousiasme een aantal leuke toernooien te
organiseren.
Ik dank de jeugd hartelijk voor de leuke
toernooien, hun inzet en hun enthousiasme.
Janny de Boer (namens de Jeugdcommissie)

Uitslagen Jeugdtoernooi
Groep 1:
1. Harminder Machado
2. Andre Lopes
3. Stan Reesman
Groep 2:
1. Davy Schijffers
2. Danny Kuik
3. Annelinde Paans
Groep 3:
1. Tanya Singh
2. Esha Ramkisoensing
3. Bessie Slagt
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Activiteitenkalender 2009-2010
Datum
Dag
November
8-11-2009 zondag

Evenement

Tijd

Organisatie

KNLTB wintercompetitie 1e ronde
Gemengd Dubbel 35+ Diemen Zuid 1 (1508)
KNLTB wintercompetitie 2e ronde
Gemengd Dubbel Diemen Zuid 1 (1203)

12:00 uur

VCL

12:00 uur

VCL

KNLTB wintercompetitie 3e ronde
Gemengd Dubbel 35+ Diemen Zuid 1 (1508)

12:00 uur

VCL

KNLTB wintercompetitie 4e ronde
Gemengd Dubbel Diemen Zuid 1 (1203)
jeugdtoermooi
KNLTB wintercompetitie 5e ronde
Gemengd Dubbel 35+ Diemen Zuid 1 (1508)

12:00 uur

VCL

10:00 uur
12:00 uur

JC/TC
VCL

KNLTB wintercompetitie 6e ronde
Gemengd Dubbel Diemen Zuid 1 (1203)

12:00 uur

VCL

KNLTB wintercompetitie 7e ronde
Gemengd Dubbel 35+ Diemen Zuid 1 (1508)

12:00 uur

VCL

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag

KNLTB voorjaarscompetitie Noordwest
KNLTB voorjaarscompetitie landelijk
KNLTB voorjaarscompetitie Noordwest
KNLTB voorjaarscompetitie landelijk
KNLTB voorjaarscompetitie Noordwest
KNLTB voorjaarscompetitie landelijk

1e ronde
1e ronde
2e ronde
2e ronde
3e ronde
3e ronde

8:30 uur
10:00 uur
8:30 uur
10:00 uur
8:30 uur
10:00 uur

VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL

zaterdag
zondag
zondag
donderdag
zaterdag
zondag
zaterdag
maandag
zaterdag
zondag

KNLTB voorjaarscompetitie Noordwest
KNLTB voorjaarscompetitie landelijk
KNLTB voorjaarscompetitie landelijk
inhaaldag voorjaarscompetitie
KNLTB voorjaarscompetitie Noordwest
KNLTB voorjaarscompetitie landelijk
KNLTB voorjaarscompetitie Noordwest
inhaaldag voorjaarscompetitie
KNLTB voorjaarscompetitie Noordwest
KNLTB voorjaarscompetitie landelijk

4e ronde
4e ronde
5e ronde
hemelvaartdag
5e ronde
6e ronde
6e ronde
2e pinksterdag
7e ronde
7e ronde

8:30 uur
10:00 uur
10:00 uur

VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL

zaterdag
zondag

inhaaldag voorjaarscompetitie
inhaaldag voorjaarscompetitie

22-11-2009 zondag
December
13-12-2009 zondag
Januari
10-1-2010 zondag
17-1-2010 zondag
24-1-2010 zondag
Februari
7-2-2010 zondag
Maart
14-3-2010 zondag
April
10-4-2010
11-4-2010
17-4-2010
18-4-2010
24-4-2010
25-4-2010
Mei
1-5-2010
2-5-2010
9-5-2010
13-5-2010
15-5-2009
16-5-2009
22-5-2009
24-5-2010
29-5-2009
30-5-2009
Juni
5-6-2010
6-6-2010
Juli

8:30 uur
10:00 uur
8:30 uur
8:30 uur
10:00 uur

VCL
VCL

Augustus
Clubkampioenschappen
September
18-9-2009 zaterdag
19-9-2009 zondag

Knltb najaarscompetitie senioren 1e ronde
Knltb najaarscompetitie jeugd 1e ronde
4

10:00 uur
8:30 uur

VCL
VCL

25-9-2009
26-9-2009
Oktober
2-10-2009
3-10-2009
9-10-2009
10-10-2009
16-10-2009
17-10-2009
23-10-2009
24-10-2009
30-10-2009
31-10-2009
November

zaterdag
zondag

Knltb najaarscompetitie senioren 2e ronde
Knltb najaarscompetitie jeugd 2e ronde

10:00 uur
8:30 uur

VCL
VCL

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag

Knltb najaarscompetitie senioren 3e ronde
Knltb najaarscompetitie jeugd 3e ronde
Knltb najaarscompetitie senioren 4e ronde
Knltb najaarscompetitie jeugd 4e ronde
Knltb najaarscompetitie senioren 5e ronde
Knltb najaarscompetitie jeugd 5e ronde
Knltb najaarscompetitie senioren inhaaldagen
Knltb najaarscompetitie junioren inhaaldagen
Knltb najaarscompetitie senioren inhaaldagen
Knltb najaarscompetitie junioren inhaaldagen

10:00 uur
8:30 uur
10:00 uur
8:30 uur
10:00 uur
8:30 uur

VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL

Wintercompetitie 2010/2011

n.n.b

VCL

Wintercompetitie 2010/2011

n.n.b

VCL

December
NB. Data & tijden onder voorbehoud.
Kijk voor de laatste gegevens op internet: WWW.TVDZ.NL

Ingezonden: Bericht van een deelnemer
Interne competitie TVDZ
Er is een interne competitie gaande waar nu 17 personen hebben ingeschreven. De personen die
daar aan meedoen kunnen elkaar via een bellerlijst uitdagen en bepalen dan na een periode wie er de
beste is geweest.
De onderstaande personen hebben zich hiervoor opgegeven:
Thomas Dijkman, Robbert van Gelderen,Tim van Gelderen, Koen van de Heijden, Chris Heuckeroth,
Angelo Hooker, Peter Kranendonk, Guido v Ijsselstijn, Laurens Kromhout, Andre Lopes, Carlos
Lopes, Harminder Machado, Jeff Tjon, Johnny Sanwiradi, Ruben Smit, Caspar Staat, Slawek
Stanciewicz.
Als deze lijst je prikkelt om mensen uit te dagen, geef je dan op bij de spelleider :
Fred Groen – tel: 06 55 824 186 - fred-groen@live.nl
Chris Heuckeroth

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.
(On-line reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl

Theater de Omval – programma 2009: Zie: http://www.theaterdeomval.nl
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