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Van de Voorzitter – Hans de Jong
Het jaar 2013 zit er al bijna weer op en we gaan weer naar de
donkere maar gezellige feestdagen. Er is dit jaar weer een
hoop gebeurd bij TVDZ.
Onlangs heeft onze tennisleraar Roderick Bratianu
medegedeeld dat hij zijn trainerschap bij TVDZ niet meer kan
combineren met het trainen van zijn toptennisster die hij
frequent moet begeleiden in het buitenland. Wij zullen hem
missen en danken hem voor zijn inzet.
Onze andere tennisleraar Fred Groen heeft dit jaar een
jeugdwintercompetitie opgezet, waarover in deze ACE meer
informatie. Dus jeugdspelers doe mee!
Op donderdag 14 november 2013 is de Algemene Ledenvergadering weer geweest en deze heeft o.a.
vastgesteld dat de prijzen van het lidmaatschap voor 2014 niet zullen worden verhoogd. Zie in deze
ACE ook de bijdrage van Janny de Boer hierover.
Tijdens de algemene ledenvergadering is met een meerderheid van stemmen besloten om het
lidmaatschap van TVDZ bij de KNLTB op te zeggen aan het eind van dit jaar om puur financiële
redenen. Hierdoor kan er met ingang van 2014 geen KNLTB competitie meer worden gespeeld via onze
club. De rol van Verenigingscompetitieleider (VCL), die met verve is vervuld door Ruben Smit, is
derhalve ook opgehouden te bestaan. Wij danken Ruben voor het vele werk wat hij als VCL en ook als
Jeugdcommissielid heeft verzet.
Wij danken ook alle vrijwilligers die in de commissies weer allerlei activiteiten hebben georganiseerd in
het afgelopen jaar. Want zonder vrijwilligers geen activiteiten. Zo zoeken wij voor een aantal commissies
maar ook voor het bestuur nog nieuwe vrijwilligers die een paar keer per jaar de handjes laten
wapperen. Want eind 2014 zit de zittingstermijn van ALLE bestuursleden er op en het is nog niet
duidelijk of alle bestuursleden zich herkiesbaar stellen. Aangezien voor een vereniging continuïteit van
groot belang is, zoeken we nog uitbreiding met een aantal bestuursleden. Kijk dus niet vreemd op als je
gevraagd word voor zo’n functie….
Tijdens de feestmaand december wordt meestal door allerlei goede doelenorganisaties gevraagd om hen te steunen. Wist u dat TVDZ ook een goed doel is
om te steunen? Daarom wordt in deze ACE ook aandacht gevraagd voor de
Vriendenloterij. Want als u een lot koopt bij de Vriendenloterij en aangeeft dat u
TVDZ als club wilt steunen, dan gaat de helft van uw inleg naar het goede doel!
Voor de andere helft van uw inleg maakt u kans op geweldige prijzen….
Dus wat let u om 1 of meerdere loten te kopen?
Diegene die onze club al gesponsord hebben door aankoop van loten van de Grote Clubactie kunnen in
deze ACE checken of ze dit jaar in de prijzen zijn gevallen.
TVDZ bestaat 1 april 2014 alweer 30 jaar! Dit gaan we vieren met een groot feest. Heeft u goede ideeën
voor dit feest, of wilt u meehelpen dit te organiseren, dan hoort het bestuur dat graag.
Maar voordat het zover is gaan we dit voorjaar weer meedoen met de landelijke NL.DOET actie van het
Oranjefonds, waarbij we ons tennispark weer eens een grondige beurt gaan geven om ons 30 jarig
jubileum te kunnen vieren. Uiteraard gaan we weer onkruid wieden, de heg knippen, het clubhuis
opknappen, banen extra vegen, etc.
Vrijwilligers kunnen zich begin volgend jaar opgeven via de website van NL.DOET.
Last but not least, wil ik u namens het voltallige bestuur van TVDZ uitnodigen voor de
Nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2014, 15:00 uur om het glas te heffen op een voorspoedig tennisjaar
2014!
Hans de Jong - Voorzitter
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Rabobank rek.nr. 39.36.37.964 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl
Bestuur:
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer (secretaris) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333
- vacature (promotie en PR)
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855
Activiteiten-Commissie:
- Miléne Smits
- Marijke Biesbrouck
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Donna Reestman
- vacature
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck
- Evert Strubbe
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
- Rita van Leeuwen
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kascommissie:
- Wim van den Haak
- Adriane Velthuizen
- Joost Durville (reserve)
Barbeheerder:
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Tnnisleraar/Trainer:
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
Sportraad vertegenwoordiger: Hans de Jong
Ereleden: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman,
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt.
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek,
Dolly Andries, Hans de Jong, Gerard Terwey.
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Van de Redactie
Het is nog een heel gedoe zo’n blad! Maar de laatste puzzel voor dit
jaar zit er weer op. De eerste opzet voor de inhoud is af, alle ‘Verdana
10’ teksten die ik via de email heb ontvangen zijn omgezet in ‘Arial 10’,
omdat verschillende lettertypen het lezen bemoeilijken. Alle teksten zijn
geredigeerd – zoals dat zo mooi heet – en netjes op hun plaats gezet,
zodat de advertentie allemaal op even pagina’s terecht zijn gekomen. De
mooiste, best passende foto’s zijn toegevoegd en …. nu maar hopen dat
er niet nog meer tekst komt.
En … Ja hoor! Op de valreep krijgen we via het Diemernieuws te horen,
dat onze zustertennisvereniging in Diemen ATVD met Joke Bouma een
nieuwe voorzitter heeft. Als deze ACE in een eerder stadium van
productie zou hebben verkeerd, hadden we daar zeker een stukje aan
gewijd, al was het maar om de naam van de vorige voorzitter Ko Oostenrijk te memoreren, nu doen we
het maar met een succeswens op deze manier.
Het is een rijk geschakeerd winternummer geworden met veel mededelingen voor het volgende jaar, om
recht te doen aan de besluiten van de Algemene Ledenvergadering van 14 november, waarvan een
impressie te vinden is in dit blad. Als u daar in grote getale was komen opdagen, had u wellicht een
wending kunnen geven aan de geschiedenis. Helaas hebben we tot groot verdriet van het
competitieteam nu moeten besluiten om de KNLTB te verlaten vanwege de hoge kosten.
Maar er is méér dan de ledenvergadering. Er is een verslag van het eerste wijnproeftoernooi. Nu zie ik u
al denken: snel een slokje , dan weer de baan op, weer een slokje… en nog een slokje, maar zonder
baan, etc. Maar zo ging het beslist niet, zoals het verslag laat zien. Het tweede verslag gaat over het
traditionele Oliebollentoernooi, echt een toernooi om eens aan mee te doen en te genieten van heerlijke,
huisgebakken (zelfs dat moet je er tegenwoordig bij vermelden) oliebollen en appelflappen.
Uiteraard kunt u ook controleren of u iets gewonnen hebt bij de Grote Clubactie van dit jaar en wordt u
tevens uitgenodigd om uw geld opnieuw te investeren, maar nu in de Vriendenloterij. Ook die levert behalve prijzen - geld op voor de club. Verder heeft mijnheer De Mol weer zijn best gedaan en laat Loek
Biesbrouck zien, dat hij vroeger beslist niet heeft stilgezeten, of niet goed op de tijd lette. Het is maar
hoe je het bekijkt.
Het meest gecharmeerd ben ik echter van de bijdrage van ons oudste lid Frans Heinsius, nu eens niet
als commissielid, maar als privépersoon. Hij was Cees van de ochtendploeg nog een antwoord schuldig,
nu eens niet met smerig geplaatste rotballen of goed uitgevoerde returns, maar met een indrukwekkend
overzicht van zijn tachtigjarige leven tot nu toe. Ik hoop alleen, dat hij vóór zijn negentigste – want dat
wordt hij met deze conditie zeer zeker – ook nog eens iets slechter gaat tennissen. Dan valt er voor ons
meer te winnen.
Veel leesplezier!

Godfried van den Wittenboer

PS.
Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld!

7

8

TVDZ Wintersluiting
Het doet het Bestuur groot plezier om u te kunnen meedelen, dat de wintersluiting van dit jaar slechts
van korte duur is.
Het tennispark is gesloten van 23 december 2013 tot 6 januari 2014.
Vanaf maandag 6 januari 2014 kan er dus weer getennist worden.
Voorwaarde is uiteraard dat de weersomstandigheden dit toestaan. Voor up-to-date meldingen van
eventuele afkeuring van de banen verwijzen wij u naar onze website: www.tvdz.nl.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

U bent van harte welkom op onze

Nieuwjaarsreceptie
op zondag 12 januari 2014
In het Clubhuis TVDZ
15.00 uur – 17.00 uur, Tot dan!
Het Bestuur

Mededelingen Bestuur - Lidmaatschapsprijzen 2014
Lidmaatschapsprijzen:
Op donderdag 14 november 2013 is door Algemene Ledenvergadering vastgesteld dat de prijzen van
het lidmaatschap voor 2014 niet zullen worden verhoogd.
Voor nieuwe lidmaatschappen is inning van de contributie uitsluitend mogelijk door afgifte van een
Incassomachtiging.
Voor alle nieuwe leden wordt éénmalig een inschrijfgeld van € 7,50 in rekening gebracht.
JAARLID VOLWASSENEN
Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.
Contributie uitsluitend via incasso: € 196,- Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder.
Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot
22.30 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag:
09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang.
JEUGDLID (TOT 18 JAAR)
Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.
Contributie uitsluitend via incasso: € 112,Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar. Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober)
dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 19.00 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april)
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30
uur - zonsondergang.
(vervolg op p. 11)
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Mededelingen Bestuur - Lidmaatschapsprijzen 2014 (vervolg)
DAGLID
Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.
Contributie uitsluitend via incasso: € 158,Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder. Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) worden
getennist, van maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1
april) van maandag t/m zondag van 09.00 tot 17.00 uur.

STUDENTLID
Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.
Contributie uitsluitend via incasso: € 144,Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart of schoolpasje. Hiermee
kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 22.30 uur,
en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang.

WINTERLID / WINTERLID + KNLTB-PAS
Geldig vanaf 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2015.
Winterlid WTS met TVDZ-pasje - Contributie uitsluitend via incasso: € 65,Winterlid WTS+ met aanschaf KNLTB-pas - Contributie uitsluitend via incasso € 86,Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder. Hiermee kan alleen in het winterseizoen worden getennist op
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30
uur - zonsondergang.

WINTERJEUGDLID
Geldig vanaf 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2015. Contributie uitsluitend via incasso: € 54,Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar (WTJ). Hiermee kan alleen in het winterseizoen worden
getennist op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag &
zondag: 09.30 uur - zonsondergang.

DONATEURS
Donateurs hebben geen recht om te spelen, maar kunnen de digitale ACE krijgen na opgave van het Email adres. Vrijwillige bijdrage periodiek vanaf € 5 of hoger overmaken op de RABO rekening van TVDZ
- IBAN: NL12 RABO 0393 6379 64 onder vermelding van ondersteuningsbijdrage.

INTRODUCÉS
Introducés 18 jaar en ouder: € 10,- p.p / per dagdeel. Introducés onder de 18 jaar: € 5,- p.p. / per
dagdeel.

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, of verhuizing, 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).
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Incassodata lidmaatschap
Ter herinnering vermelden we weer de geplande Incassodata van de contributie voor TVDZ 2014. De
incasso geschiedt vanaf dit jaar door middel van de Euro-incasso opdrachten, SEPA. Het ID nummer
van TVDZ is NL86ZZZ405345230000. Dit nummer zult u ook aantreffen op uw bankafschrift.
- Jaarleden worden geïncasseerd omstreeks 28 januari 2014.
- Nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden, worden binnen één maand na inschrijving
geïncasseerd.
Houd rekening met voldoende saldo op uw rekening op de incassodatum!
De nieuwe lidmaatschappasjes van TVDZ worden pas aan de leden beschikbaar gesteld als de
contributie is betaald.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging vanhet lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie,
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl
In verband met de peildatum van de KNLTB en 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 heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.
Geef wijzigingen van uw e-mailadres tijdig door aan de ledenadministratie.
Alleen zo blijft het ledenbestand up to date. Bij voorbaat mijn dank.

Nooit opzeggen hoor! Het is hier ook leuk, als je achter staat!
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De Algemene Ledenvergadering

14 - 11 - 2013

Het aantal belangstellenden voor de Algemene
Ledenvergadering geeft toch een stijgende lijn te zien. Er
meldden zich 26 TVDZ leden en we gingen fris van start met
de opening door voorzitter Hans de Jong. De notulen van de
ALV van 2012 werden zonder op- of aanmerkingen
geaccepteerd en ook dit jaar konden we weer melden, dat het
enthousiasme en de werklust van onze vrijwilligers in de
verschillende commissies groot is geweest. Dit resulteerde in
een wederom geslaagde ‘NL Doet dag’, veel leuke
jeugdtoernooien, gezellige toernooien voor volwassenen, de
geslaagde organisatie van snert- en b.b.q.-toernooien en vier
prachtige exemplaren van de ACE.
Het bestuur sprak aan de ene kant enorme waardering uit voor de vrijwilligers binnen onze club, maar
benadrukte aan de andere kant wederom dat wij nog altijd vrijwilligers nodig hebben. Ook werd er nog
eens met nadruk op gewezen, dat het volledige bestuur in het
komende jaar haar tweejarige termijn volbrengt en dat het heel
erg te waarderen zou zijn, als nieuwe mensen zich eens
zouden aanmelden.
Het financieel verslag liet net als vorig jaar een somber beeld
zien, ondanks het feit dat het bestuur zo zuinig mogelijk met
de centjes was omgegaan. Grote kostenpost was uiteraard
ook het lidmaatschap van de KNLTB en wederom stond dit
punt ter bespreking op de agenda.
Het besluit om het lidmaatschap van de KNLTB op te zeggen
werd uiteindelijk met meerderheid van stemmen aangenomen. Dit met pijn in het hart, maar de
conclusie kon niet anders zijn, dan dat we ons als kleine club dit lidmaatschap niet meer konden
permitteren. Dit besluit leverde uiteraard een teleurstelling op voor ons enige competitieteam. Maar het
bestuur gaat met hen in gesprek, zodat zij lid kunnen worden van ATVD en toch bij ons kunnen
tennissen.
Al met al een vergadering waar spijkers met koppen zijn geslagen. Op naar een prachtig nieuw
tennisseizoen 2014 !!

Janny de Boer
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Wijnproeverijtoernooi - 27 oktober 2013
De aankondiging van het wijnproeverijtoernooi was alleen al de
moeite waard door het aankondigingsbord dat Frans Heinsius had
gemaakt.
Het was duidelijk, dat dit een grote opkomst ten gevolge had!
Omstreeks 13:30 uur startte het mixdubbeltoernooi.
De toernooicommissie onder aanvoering van Ans van Klaveren
had de indeling gemaakt en er werden geweldig spannende
partijen gespeeld.
Omdat de proeverij om 16:00 uur zou starten, moesten de partijen
echter snel worden afgerond.
Door deze haast kwam de bekendmaking van de uitslag een
beetje in de verdrukking, ook al kon men bevroeden dat het
toernooi werd gewonnen door Ed Poljanic met 23 punten en een
tweede plaats voor Charles Vosveld met 21 punten. Uiteraard
dank aan Ans van Klaveren voor de wedstrijdindeling en
puntentelling.
De wijnproeverij werd georganiseerd in samenwerking met onze sponsor
Gerard Sluijp van Bien-Ici, de exclusieve wijnhandel/slijterij aan het
Kruidenhof 20 in Diemen zuid.
Gerard Sluijp wijdde het gezelschap in in de wetenswaardigheiden van de
exclusieve (biologische) wijnen uit Frankrijk, die deze middag werden
geproefd.
Er stonden 3 witte en 3 rode wijnen op het programma.

Allereerst werden een Zanzibar Chardonnay geproefd, gevolgd door een glas Villargeau Sauvignon en
als laaste witte wijn een Cheveny Chardonnay/Sauvignon. Tussendoor konden de proevers hun smaak
neutraliseren door een stukje stokbrood te eten of een lekker stukje kaas te nuttigen.
Aangezien Gerard Sluijp ook nog een andere proeverij moest bemannen in het Saan Museum, nam de
voorzitter van TVDZ Hans de Jong zijn rol even over. Aangezien hij een fervente wijnliefhebber is, kon
hij nog wat wetenswaardigheden over de gedronken wijnen vertellen en over de streek waaruit zij
komen. Na de witte wijnen kwamen de drie rode wijnen aan bod, te weten: een Lafage Sud, een Anne
Joyeuse Merlot en als laatste een Moulin de Lene Romanus.
Gerard Sluijp nam vervolgens het stokje weer over en rondde de proeverij af met een interessant
aanbod van 10% korting op de aanschaf van een doos wijn.
Enkele wijnen werden door de aanwezigen aangeschaft om thuis nog eens na te genieten. Het was een
bijzonder smaakvolle, aangename en nuttige proeverij, die vraagt om herhaling.
Hans de Jong
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Oliebollentoernooi

17- 11 - 2013
Helaas hadden we dit jaar niet het geluk om op het terras in het
zonnetje te kunnen genieten van de heerlijke oliebollen en
appelflappen, want de weergoden hadden dit jaar een beetje
schraal, donker en koud weer voor ons in petto. Helaas, maar de
lekkernijen smaakten er niet minder lekker om.
Herman, Mylene en Marijke hadden vanaf vroeg in de ochtend,
samen met Gerard gebakken, gebakken en nog eens gebakken.
Maar ze waren dan ook om te smullen.
Helaas hadden veel potentiële toernooigangers iets anders te
doen op deze zondagmiddag en viel de opkomst een beetje
tegen, maar rasoptimisten zoals we zijn, maakten we er toch een
heel gezellige dag van!
Overall- winnaar was Charles, maar hij was dan ook één van de
slechts drie heren die zich opgegeven hadden. Niettemin toch
van harte gefeliciteerd !

Met dit toernooi besluiten wij tevens het toernooiseizoen van het jaar 2013. Iedereen hartelijk dank voor
het organiseren, meehelpen en meedoen aan de toernooien en dan natuurlijk vooral de
toernooicommissie: Ans en Wim en de activiteitencommissie: Miléne en Marijke, aangevuld met chefkok Herman.
VOLGENDE TOERNOOI: HET SNERTTOERNOOI IN FEBRUARI 2014.
Allen fijne feestdagen en een voorspoedig en sportief 2014.
Janny de Boer
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Uitslag Grote Clubactie 2013
Prijsuitreiking
De winnende lotnummers van de Grote Clubactie 2013 zijn
bekend.
De trekking is verricht op 28 november 2013 door notaris
J.A.H.G. van Tuijl.
De winnende lotnummers staan hieronder vermeld.
Als je het makkelijke vind om dit via in internet te checken,
dan kan je sneller kijken of je een prijs gewonnen hebt via:
http://www2.clubactie.nl/lotchecker

Hoofdprijzen
e

€ 100.000,- belastingvrij

2579319

e

€ 10.000,- belastingvrij

2703848

1 prijs
2 prijs

Overige prijzen
Reischeque luxe campingvakantie Eurocamp naar keuze t.w.v. €
2.500,-

e

3 prijs

360702
e

e

4 – 8 prijs

Verblijf in de Dordogne (Frankrijk) in een vakantiehuis van Topic
Travel t.w.v. € 1.500,24980

e

e

9 – 11 prijs

e

e

e

e

20 – 24 prijs

e

e

e

e

35 – 54 prijs

2039399

2583642

2196097

2345046

Waardebon voor een Beick fiets t.w.v. € 600,8452

146698

450382

2593068

2723348

3213892

2289977

2558732

Waardebon DFDS Seaways voor een cruise naar keuze t.w.v. €
500,761414

25 – 34 prijs

842450

Reischeque luxe campingvakantie met Eurocamp naar keuze
t.w.v. € 750,997860

12 –19 prijs

76813

2606335

2655549

3148532

3446828

Walibi voucher voor een gratis weekendverblijf in Walibi village
122426

307264

654490

802892

815968

2423786

2600694

3123983

3137686

3146205

Sunparks cadeaubon voor een gratis weekend/midweek verblijf
in 4- of 6-pers. select vakantiehuis
25850

94679

109806

134233

158946

208007

518020

598114

717218

724834

871725

1011822

1130929

1420247

2264989

2571893

2750857

2876763

2879087

2931927
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e

e

55 – 74 prijs

e

e

75 – 104 prijs

e

e

105 – 164 prijs

e

e

165 –224 prijs

Bon van Zonnebrillen.com t.w.v. € 175,115426

175459

238731

320431

327762

862959

1427496

2249673

2267832

2379432

2413606

2432786

2506104

2903735

2939321

3106031

3281498

3345175

3401774

3475940

Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten
4616

24661

36081

94201

250319

253814

321875

383321

415047

602147

630928

719180

837876

875022

1052872

1095830

1129153

2020684

2042318

2153786

2219113

2310018

2344250

2461732

2485818

2992436

3197577

3284500

3344111

3435175

4 entreekaarten Walibi
28641

75267

77876

133207

134661

139486

150541

215741

221766

396919

404513

425390

543289

574936

623916

661470

663087

765895

770338

808607

809088

836154

845541

939077

946134

961957

1114947

1166266

1401021

2001211

2033075

2112330

2152648

2172904

2178246

2183309

2199103

2302844

2324981

2356175

2361521

2450015

2517065

2544881

2712870

2780731

2780779

2814256

2872478

2939856

3072123

3102426

3111770

3170508

3264394

3285606

3305057

3320798

3411278

3463635

4 entreekaarten De Thermen
53357

85687

92295

101295

134584

199393

241920

255587

267143

306328

316020

422109

516086

574560

609334

697826

753187

815272

835171

838447

878514

884228

917957

997349

1025195

1058502

1079198

1100076

1407825

2008858

2065406

2158855

2221824

2286488

2336829

2489422

2494900

2502348

2541188

2607505

2641736

2642814

2715902

2741971

2753798
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e

e

225 –249 prijs

e

e

250 –309 prijs

2787952

2792516

2856126

2947849

2965050

3016571

3132103

3199278

3263796

3321730

3336011

3352074

3354544

3375804

3450694

4 entreekaarten Slagharen
4626

98912

222463

242837

373030

384788

749991

764493

771972

820475

926014

1009548

1076377

2029845

2194034

2218563

2291751

2452277

2606263

2663937

2756229

2936500

3113370

3331636

3412567

4 entreekaarten Dolfinarium
35305

82961

154186

158861

210039

220483

339342

367126

402143

427707

462893

494321

536050

623465

677760

743248

758317

773372

797223

838801

927216

951503

993738

995050

1045213

1078591

1099730

1116645

1138976

1158198

2017841

2030323

2085682

2247131

2292525

2357671

2459432

2476472

2523143

2705721

2727718

2763505

2775817

2913658

2962769

2968826

2986727

3000332

3011762

3048208

3064392

3090058

3095159

3116902

3246886

3324599

3347821

3370633

3441518

3498434

Prijzen op eindcijfers
Laatste 6 cijfers goed

Geldprijs t.w.v. € 450,-

245338

Laatste 5 cijfers goed

Geldprijs t.w.v. € 400,-

56109

Laatste 4 cijfers goed

Sunparks voucher t.w.v. € 130,-

8250

incl. trolley FWW t.w.v. € 120,Prijzen innen
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende
gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 AK
Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd.
Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken
ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. Voor de loterij van de
Grote Clubactie 2013 is een vergunning voor 5 jaar verleend door het Ministerie van Justitie op 712-2009 onder nummer 5631620/09/DSP. Wijzigingen op het prijzenpakket zijn door de Grote
Clubactie te allen tijde voorbehouden.
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Ochtendtennis ‘Dames’
Dames of heren gezocht
Gezocht: niet te fanatieke dames (of heren) om elke dag van maandagochtend tot en met
donderdagochtend vanaf 9.30 uur te tennissen voor de gezelligheid en de broodnodige beweging.
Je hoeft echt niet elke dag te komen, maar ons vaste clubje heeft te kampen met zieken en daarom
kunnen we nu helemaal niet meer tennissen, want de ‘Bobo-club’ op maandag, woensdag en vrijdag is
veel te fanatiek en slaat veel te hard.
Je hoeft je niet aan te melden. Kom gewoon langs en vraag of je mee kunt spelen. Als er meer dan vier
spelers zijn wordt er na elke game opnieuw ingedraaid, zodat je nooit lang hoeft stil te zitten.
Namens de dames
Godfried van den Wittenboer

Wie durft nog na deze waarschuwing?
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Zomaar een verhaal - 9
WK aankleden
Je zou denken, dat bestaat niet, maar het is toch ooit gebeurd. Ik was 17 en had verkering met een
aardig meisje uit mijn straat. Zij nodigde mij uit om bij haar thuis te komen, omdat haar ouders uit waren
en laat thuis zouden komen.
Wij waren jong en belandden samen in haar bed in de zogenaamde ‘zijkamer'. Ik weet niet meer, waar
we precies mee bezig waren, toen wij de sleutel hoorden in het slot van de benedendeur. Als een
razende Roeland vloog ik het bed uit, kleedde mij zo goed mogelijk aan en toen de deur van de woning
dichtging, vloog ik vanuit haar kamer de gang in en beneden kon ik nog net mijn schoenen aan de blote
voeten doen. De sokken had ik inmiddels in de zak van mijn jas gepropt.
Toen ik zo op straat liep, dacht ik nog bij mezelf: '' Ik heb zojuist het WK aankleden gewonnen, want het
zal niet meer dan 30 seconden geduurd hebben''.
Met uw welnemen vertel ik nog, dat ik later officieel met haar verloof ben, maar dat dit in mijn diensttijd
is uitgegaan.

Loek Biesbrouck

Ingezonden: Cees krijgt antwoord
Op een mooie zomerse dag in het najaar zaten we na een tennispartijtje aan tafel met een heerlijk
biertje erbij en er werd gepraat over wat je allemaal had gedaan in je werkzame leven. Ik luisterde
aandachtig naar iedereen en zei weinig, maar toen zei Cees ineens: “Je hoort Frans helemaal niet.”
Wat heb jij zoal gedaan was de vraag? “Heb je even”, zei ik en dacht: “ Ik ga dat opschrijven!
Ik ga met mijn 80 jaren mijn opleidingen en beoefende ambachten allemaal op papier zetten.”
We beginnen met zes jaar lagere school gevolgd door twee jaar ambachtsschool en drie jaar opleiding
lichamelijke opvoeding met massage voor gymleraar. Als veertienjarige ga ik van school en werk twee
jaar in een metaalfabriek, twee jaar in een drukkerij, een jaar in een snoepfabriek (Klene), twee jaar op
een kledingatelier en vijftien jaar bij de Amstelbrouwerij op kantoor.
Tussendoor pluk ik ook nog twee maal drie maanden druiven in Frankrijk, doe acht jaar aan zaalvoetbal,
zeven jaar aan volleybal en ook nog zeven jaar aan turnen. Verder heb ik vijftien jaar een eigen zaak
gehad: Café Restaurant ‘De Pruttelpot’ en voor die zaak mijn Horecadiploma gehaald.
Tegelijkertijd ben ik samen met Rita (mijn vrouw) acrobaat geweest als The Rifa's en twee seizoenen
aan de ’Gert en Hermien Show’ meegedaan (totaal 25 jaar). Verder heb ik twintig jaar gewerkt met een
vriend (Jolly Jokers), zeven jaar als Peppi en Kokki en als gast bij Paul de Leeuw. Bovendien ben ik
Stuntman geweest en werkte ik mee aan Sinterklaasoptochten. Nog steeds doe ik reeds vele jaren
Clownswerk (alleen). De laatste zes jaar werkte ik trouwens ook nog in de bejaardenzorg, waar ik zeer
gezien was bij de dames.
Duizenden kilometers heb ik gemaakt tijdens fietsvakanties. Ik doe aan wandelen, tennis, schilderen,
tuinonderhoud en train voor de ‘Dam tot Damloop’. Op mijn zestigste jaar ben ik gestopt met werken
voor een baas. Heerlijk die vrijheid die ik toen kreeg; geen verplichtingen meer. Ik geniet nog elke dag,
ben daarbij gelukkig getrouwd, heb één dochter, drie kleinkinderen en een schoonzoon en ben blij dat ik
geboren ben. Is dat genoeg Cees?
Als ik 90 jaar word, hoor je meer van mij.
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Frans Heinsius

Tenniskunst
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Steun uw vereniging TVDZ via de Vriendenloterij
Zoals bij zoveel verenigingen kan ook TVDZ een beetje financiële steun
gebruiken.
Bij de VriendenLoterij kunnen deelnemers zelf bepalen welk goed doel zij
steunen. Dit kan ook TVDZ zijn!
Van elk lot gaat dan direct de helft (€ 6,00) naar uw clubkas.
Dit kan al snel oplopen tot honderden euro’s, terwijl de deelnemers kans
maken op fantastische prijzen!
De hoofdprijs van de Vriendenloterij is 1 miljoen euro!
Maar er zijn ook vele andere prijzen te winnen!
Meedoen is heel makkelijk via internet. U koopt een lot en geeft daarbij aan dat u voor uw club of
vereniging mee wilt spelen. Van uw lot gaat de helft direct naar uw gekozen organisatie.
Meespelen is eenvoudig: https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
TVDZ is aangesloten bij de Vriendenloterij.
http://www.vriendenloterij.nl/clubs-1/Clubleden.htm
Zoek op deze pagina op trefwoord of plaatsnaam, TVDZ is bekend als:
Tennisvereniging Diemen-zuid

Als u uw club wil steunen maar er uzelf ook een kans op een leuke geldprijs gunt, dan is de
Vriendenloterij een goede mogelijkheid! Al vast bedankt voor uw deelname!
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SMASHJE - Jeugdpagina - winter jeugdkompetitie
Beste jeugdleden,

In de winter periode eind november 2013 t/m eind maart
2014 kun je meedoen aan de winter jeugdkompetitie.
Er wordt een indeling gemaakt naar speelsterkte,
vorderingsniveau en leeftijd in 3 groepen.
Tegen iedere deelnemer/ster in de groep moet je dan 1
keer spelen.

Je maakt zelf een wedstrijdafspraak op een dag en tijd die het beste voor jou en jouw tegenstander
uitkomt. De uitslag geef je door aan Fred Groen, en wie op 31 maart 2014 de meeste wedstrijdpunten
en/of games heeft gewonnen wint een leuke prijs!
Als je wilt deelnemen of meer informatie wilt laat dat dan zo snel mogelijk weten via de e-mail of per
telefoon op 06-55824186 aan de spelleider Fred Groen.
Wedstrijdreglement:
1. Iedere deelnemer/ster van de groep speelt 2 keer tegen dezelfde tegenstander/ster in de
periode nov. 2013 t/m 31 maart 2014.
2. Winnaar is diegene die het eerst 25 punten heeft gewonnen.(Wissel van speelhelft om de 6
punten.)
3. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden doorgeven aan Fred Groen per e-mail; fredgroen@live.nl of per tel. 06-55824186.
4. Je moet zelf de wedstrijdafspraken maken met de spelers/speelsters van jouw groep (Handig
is het b.v.om voor of na een tennisles te spelen dan hoef je niet extra voor een wedstrijdje te
komen).
5. Vergeet niet af te hangen met jouw lidmaatschapskaartje van TVDZ op de tennisbaan waarop
je gaat spelen.
6. Heb je nog vragen over deze kompetitie bel dan naar Fred Groen of stuur een e-mailtje.
Wij wensen jullie leuke en sportieve wedstrijdjes!
Vriendelijke groet,
namens de jeugdcommissie Fred Groen.

Foto’s van alle toernooien
Alle foto’s van toernooien zijn te bekijken en te downloaden via de Facebookpagina van TVDZ:
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
Vind je onze Facebookpagina leuk, dan graag een “like” sturen!
Namens de jeugdcommissie,
Hans de Jong
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
TVDZ is al bijna weer jarig…
Op 1 april 2014 bestaat TVDZ al weer 30 jaar! Binnen het bestuur zijn wij
al aan het nadenken hoe wij dit feest gaan vieren.
Als je zelf ideeën hebt voor dit feest, maar het ons weten of doe gewoon
mee met de commissie die dit feest gaat organiseren.
Feestvarkens, partybeesten en vrijwilligers opstellen in rijen van 3 en
opgeven bij de secretaris Janny de Boer! Help je mee?
Groene vingers
Als je jezelf wel eens afvraagt wie de TVDZ plantenbakken met al die leuke bloemetjes en heide
onderhoudt, dan kan ik je melden dat Ans van Klaveren en Ed Poljanic hun ziel en zaligheid hierin
leggen. Een applausje is dit zeker waard!
Stormschade
Door de 2 stormen heeft TVDZ schade geleden aan een 2 tal winddoeken op baan 5 en 6. Deze zijn
door de wind afgescheurd. In het voorjaar hopen we weer nieuwe winddoeken te kunnen ophangen.
Na de laatste storm lag er allerlei troep, bladeren en andere rommel op de banen. Onze trainer Fred
Groen heeft samen met Gerard Terweij de ergste troep van de banen gehaald, zodat er weer gespeeld
kon worden.
Schimmel gezien op de baan
Ofschoon Sinterklaas reeds weg was, lag de schimmel nog steeds op de baan, verstopt onder bladeren
weliswaar, maar gelukkig bijtijds ontdekt door een van onze onvolprezen vrijwillige baanschoonhouders.
De schimmel is direct naar Spanje geretourneerd. Let echter op, want het beest keert zo weer terug, als
het de kans krijgt.
Wintertennis
Woensdag 11 december 2013: Alle 6 banen voortdurend bezet tot 13.00 uur, met zelfs een paar
wachtenden aan de kant. Ondanks de gemiddeld toch al drukke bezetting op de ‘tennisochtenden’,
mocht dit echt een record heten. Opmerkelijk, omdat er vroeg in de ochtend veel rijp op de banen lag,
die ook nog eens langzaam weg smolt.

Sponsors en adverteerders TVDZ gezocht
Ken je bedrijven of winkels die onze vereniging willen sponsoren,
laat het dan weten aan de voorzitter Hans de Jong.
Er is een sponsorbrochure 2014 op onze TVDZ website
beschikbaar ter informatie over de mogelijkheden en prijzen.

Slijtage banen 1 t/m 3
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan een grotere slijtage
onderhevig dan de banen 4-6. Mede namens de gemeente Diemen doen wij daarom aan iedereen het
dringende verzoek om bij voorkeur op de banen 4, 5 of 6 te spelen.
Geen Digitale ACE ontvangen?
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken.
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE
eerder in huis!
Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing of een
ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar. Ons
ledenbestand blijft dan zo schoon en up to date mogelijk.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten. Mail naar:
aceredactie@tvdz.nl
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Bericht van Meneer de Mol

........

december 2013

Bericht van meneer de Mol........................ december 2013
Tjonge wat was het weer een herrie boven mijn hoofd. De
club hield een jaarvergadering en ik dacht, dat er wel 300
leden aanwezig zouden zijn. Maar nee hoor, het waren er
amper 30 die er ontzettend veel lawaai maakten.

Van wat er besproken werd snapte ik geen molle-hol.
Financiën en geldcijfers vlogen over de toonbank, maar ik
heb wel begrepen, dat 4 wedstrijdjongens hun heil ook
elders moeten zoeken, want we gaan uit de tennisbond
stappen. Dat scheelt zoveel poen, dat de club kan blijven
bestaan. Nou dan schiet er voor Meneer de Mol ook wel
weer een lekker hapje over.

Over happen gesproken. Je kunt aan mijn molle-buikje op de tekening zien, dat ik me tegoed gedaan
heb aan de heerlijke oliebollen van de dames Miléne en Marijke alsmede mijn grote vriend Herman de
Kok (met k.o.k.), niet te verwarren met die détektieve.
Toch moet me het volgende van het molle-hart: zit er een groepie bij elkaar. Zit daar een van de dames
zo te prutsen met de rits van haar jack, dat ze verontschuldigend zegt: ”Ik krijg hem niet omhoog.”
Waarop een ouder lid moeizaam verzucht: ''Ik ook niet meer''. Waar dat nou op sloeg? Vervolgens werd
ook nog de suggestie gedaan om de spinnenwebben eens weg te halen. Ik gluurde nog eens goed van
onder het clubhuis, maar zag nergens een spinnenweb. Zou mijn verbeelding me weer eens parten
hebben gespeeld ?
Sinds kort speelt er ook ene Harry op de tennisbaan. Volgens mij kan hij wel aardig spelen. Ik vroeg mij
echter af, of hij Harry van de Sunweb was, maar dat bleek niet zo te zijn.
Het heeft onlangs ook erg gestormd op de tennisbaan. Ik hoorde toen een clublid roepen: "Een lekker
windje!" waarop zijn teamgenoot zei: "Zal ik er nog een laten?" Wat dat er nu mee te maken had?
Dit was het weer voor het 4e kwartaal. Ik heb al gehoord, dat het lieve vrouwtje van Gerard weer naar
haar land vertrekt, met Gerard in haar voetspoor. Heeft Mollemans weer eens even rust.

Nou doei en.......tot volgend jaar.

Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
Alias Theo de Mol
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Tennislessen TVDZ - winterseizoen 2013 / 2014
De inschrijving voor de tennislessen is weer
mogelijk!
De tennislessen worden verzorgd door een
ervaren zelfstandig werkende leraar.
Afspraken en betalingen van tennislessen
hebben betrekking op een overeenkomst
tussen het TVDZ-lid en de betreffende
tennisleraar.
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid
dat tennislessen wil een inschrijfformulier
invult / instuurt. Ook lesnemers die door willen
gaan, dienen voor de iedere volgende periode
een inschrijfformulier in te sturen. Aanmelden
gaat via TVDZ bij voorkeur per e-mail: tennislessen@tvdz.nl - Hierdoor is er een totaal beeld mogelijk
van alle lesnemers bij de administratie, het bestuur en de tennisleraar.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
Aanmelden tennislessen: hiervoor dient het „Inschrijfformulier tennislessen 2013” ingevuld te worden.
Dit formulier geldt ook voor de winter en het voorjaar van 2014. Dit formulier is te downloaden via de
website www.tvdz.nl (doorklikken op Tennislessen).
Lesvoorwaarden 2013 tot 1 april 2014:
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
- Het winterseizoen loopt van september 2013 tot 1 april 2014
- Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaarsvakantie en zomervakantie.
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan.
- Een lesuur duurt 50 minuten.
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.
De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les.
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet
ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. tot maximaal 6 lessen;
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet;
Lesgeld:
- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 lessen);
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 lessen);
- privéles (twee personen, € 306 per persoon voor 18 lessen);
- privéles (één persoon, € 34 per les).
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 lessen leeftijd t/m 12 jaar)
Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden:
1e Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl
2e Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.
3e Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen
Als de inschrijvingen binnen zijn, zullen de indelingen worden vastgesteld en
worden de lessers door de tennisleraar op de hoogte gesteld.
De tennisleraar - Fred Groen
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