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Van de Voorzitter
De laatste paar maanden waren weer drukke maanden waarin van
alles is gebeurd in en rond TVDZ, de ALV en dergelijke. Zo druk, dat
deze ACE pas later uitkomt dan aanvankelijk de bedoeling was.
Gelukkig heeft u de feestdagen om deze ACE eens rustig door te
lezen met het laatste nieuws van TVDZ.
Allereerst wil ik met trots onze nieuwe TVDZ promotievideo ten doop
houden die is gemaakt door Jan Ronday in samenwerking met de
diverse leden. Hij is inmiddels te bewonderen op onze website en
Facebookpagina! Ga ‘m bekijken!
Ook is Jan Ronday samen met Fred Groen de drijvende kracht
achter de TVDZ Klimcompetitie, waarover meer in deze ACE
Ook zijn nieuwe tennisdoeken van bestaande en nieuwe sponsors te
zien op onze banen.
Daarnaast is TVDZ gestart met nieuwe Introductiecursussen voor senioren en junioren in samenwerking
met Fred Groen en Stichting Welzijn Diemen, om mensen die nog niet tennissen op een laagdrempelige
en goedkope manier kennis te laten maken met de tennissport. Uiteraard hopen we dat zij na deze
cursussen bij ons blijven tennissen als lid.
Verder heeft ons bestuur het druk gehad met alle perikelen rond de verplaatsing van Basisschool De
Kersenboom naar het parkeerterrein van het sportpark de Sniep. In deze ACE wordt daar uitvoerig bij
stilgestaan voor diegenen die niet aanwezig waren op onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van
12 november 2015. U kunt het nu rustig nalezen in chronologische volgorde.
Ook wordt in deze ACE uit de doeken gedaan welke acties er tot op heden zijn genomen t.a.v. de
kwaliteit van de banen (te veel zand, vieze plekken, gladheid) en de wateroverlast op de banen en in de
sloot.
Na al deze perikelen uiteraard ook aandacht voor de leuke toernooien die hebben plaatsgevonden,
zoals het “Tennis in Rosso toernooi” en niet te vergeten het “Soeptoernooi”.
Wij zijn elke keer tevreden met de leuke opkomst bij zulke toernooien! Dat zal mede te maken hebben
met de goede organisatie en het goed inplannen van mooi weer! ;-)
Alleen het traditionele Oliebollen- en appelflappentoernooi
moest dit jaar worden uitgesteld wegens de slechte
weersomstandigheden.
Maar ging toch door op zondagmiddag 20 december.
Dan nog iets positiefs: dit jaar hebben we op veler verzoek
geen wintersluiting rond Kerst en Oud- en Nieuwjaar.
Dus de “diehards” kunnen naar hartenlust tennissen!

Dan rest mij nog een belangrijke mededeling:
Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om het nieuwe tennisjaar in te luiden met onze
Nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari 2016 om 15:00u.
Prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2016 !
Hans de Jong - Voorzitter
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Rabobank: NL12 RABO 0393 6379 64 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl
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:
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
- Rita van Leeuwen
- Mylène Smits
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Jan Ronday
- Vacature
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck
- Evert Strubbe (foto’s)
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl / technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kascommissie:
- Adriane Velthuizen
- Lonneke Regter
- Joost Durville (reserve)
Barbeheerder:
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Tennisleraar/Trainer:
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
Sportraad vertegenwoordiger:
- Hans de Jong
Ereleden: Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie †, Fred Groen, Yvonne Kosterman,
Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt.
Leden van verdienste: Theo Nieuwenhuizen †, Ton de Jonge, Gerard Kosterman †, Ed van den Broek,
Dolly Andries, Hans de Jong, Gerard Terwey.
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Van de Redactie
Kerstmis nadert met rasse schreden en 2016 staat voor de deur. Er is
veel goed gegaan met dit blad dit jaar, maar soms gaat het ook
beschamend fout. Door de haast om de vorige ACE op tijd de deur uit
te krijgen, werd de vaste bijdrage ‘Zomaar een verhaal’ van Loek
Biesbrouck niet geplaatst, ondanks het feit dat het verhaal op tijd werd
aangeleverd. Onze excuses en de kous af, zou je zeggen. Helaas niet
in dit geval, want ik mail Loek vorige week waar zijn verhaal voor deze
ACE nou eindelijk bleef. Gelukkig weet een schrijver beter wat hij heeft
geproduceerd, dan zijn lezer en dus mailde Loek mij vriendelijk terug
dat hij dat verhaal de vorige keer toch al had ingeleverd. En inderdaad
het zat keurig in de map van stukken voor deze ACE. Sorry Loek, het
wordt toch tijd dat ik eens iets aan mijn hersenen laat doen. Maar dat
neem ik me al 73 jaar voor.
Deze aflevering van de ACE gaat voor een groot gedeelte over het voornemen van de gemeente
Diemen om een school te bouwen op het parkeerterrein naast onze tennisbanen. Alle ins en outs komen
aan bod. Lees het zorgvuldig door, dan weet u precies wat ons bestuur reeds heeft gedaan in het kader
van dit voorstel. Het is in ieder geval duidelijk, dat het bestuur reeds een hoop werk heeft verzet.
Ons bestuur loopt de deur van de gemeente trouwens zo ongeveer plat. Want behalve de te bouwen
school, is er ook aan de bel getrokken over de modderige toestand van onze banen. Dat heeft gelukkig
effect gehad in die zin dat er een serieus onderzoek naar de problemen heeft plaatsgevonden.
Gelukkig zijn er ook leukere dingen te melden. Jan Ronday doet verslag van de door hem geïnitieerde
Klimcompetitie. Het doet mij in ieder geval goed te vernemen, dat er reeds een redelijk aantal leden met
die competitie mee doet. Het lijkt mij een mooi voornemen voor het komende jaar om je eens uit te leven
in die competitie. Je hoeft er niets voor te laten, je hoeft alleen maar mee te doen.
Jan heeft echter meer in zijn mars, zoals blijkt. Hij heeft een promotiefilm gemaakt voor TVDZ in
samenwerking met Hans de Jong en mijzelf. Urenlang film heeft hij opgenomen om daar precies die
shots uit te kunnen selecteren, die een film vaart geven. En dat is mooi gelukt. TVDZ oogt als een
dynamische recreatietennisclub, die zowel de sterke als de zwakke recreatiespeler het nodige te bieden
heeft.
Wie dit alles nog niet genoeg vindt, kan zich nog te buiten gaan aan Meneer de Mol, die het weer op zijn
heupen krijgt en ‘Zomaar een verhaal’ van Loek Biesbrouck. U weet wel, dat verhaal dat de vorige keer
al had moeten verschijnen. Nu ik er zo echter over na denk, past dat verhaal zelfs eigenlijk beter in deze
wintereditie, of moet ik echt iets aan mijn hersenen laten doen?

Veel leesplezier!

Godfried van den Wittenboer
PS.
Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld!
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

U bent van harte welkom op onze

Nieuwjaarsreceptie
op zondag 10 januari 2016
In het Clubhuis TVDZ
15.00 uur – 17.00 uur, Tot dan!
Het bestuur
Wintersluiting TVDZ
Het doet het bestuur groot plezier om u te kunnen meedelen, dat er dit jaar GEEN wintersluiting is!
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.

Mededelingen bestuur - Lidmaatschapsprijzen 2016
Lidmaatschapsprijzen:
Op 12 november 2015 is de Algemene Leden Vergadering van TVDZ gehouden en zijn er geen
voorstellen gedaan t.a.v. verhoging van de contributies.
De lidmaatschapsprijzen voor 2016 blijven derhalve dus ONGEWIJZIGD.

Mededelingen bestuur - Kwaliteit banen / afwatering
Al geruime tijd vraag het bestuur aandacht bij de gemeente Diemen
voor de kwaliteit van de banen.
Onze klachten hadden in eerste instantie betrekking op het te veel
aan zand op de banen, waardoor er grote kans bestaat op uitglijden
met alle gevolgen van dien.
In de laatste paar maanden van dit jaar kwam daar nog een
probleem bij dat de situatie alleen maar verergerde: veel regen. Als
gevolg daarvan ontstonden veel plassen, die maar moeizaam
weggingen. Op de plekken waar de plassen hadden gestaan, bleef
een klei- of aardeachtige blubber achter die gevaarlijk glad is
gebleken. Ook stond het water in de omringende sloten erg hoog,
waardoor de dubbele drainage waarschijnlijk zijn werk niet goed kon
doen.
Het bestuur van TVDZ heeft een aantal malen aandacht voor dit
probleem gevraagd en zijn er enkele acties genomen, zoals het
gemaal meer laten pompen en het vegen van de banen. Ook door TVDZ-leden is er extra geveegd en
geharkt. Ondanks dat zijn de problemen niet opgelost.
De gemeente Diemen heeft woensdag 16 december een kwaliteitsonderzoek van onze banen laten
uitvoeren door KIWA. Wij zijn reuze benieuwd welke inzichten dit oplevert en bovenal hoe de
problemen kunnen worden opgelost.
Zodra hierover iets nieuws is te melden, dan zullen we de leden hierover informeren.
Hans de Jong - Voorzitter
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Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, de ACE en op het
aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet geaccepteerd.
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie,
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:
1 december voor jaarleden
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe
contributiejaar.
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd

Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren:
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN:
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op het
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl

Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen?
Voor kinderen tussen de 4 tot 17 jaar kunt u bij de gemeente Diemen geld vragen uit
het participatiefonds. Met dat geld kunnen uw kinderen dan bijvoorbeeld naar een
sportclub, zwemles, schoolreisjes, muziekles of het theater.
Een fiets kopen om naar school of sportclub te gaan kan ook.
Spelregels: Ouders die wonen in Diemen, waarvan het inkomen minder is dan 130
% van de bijstandsnorm (dat was 120%) en weinig spaargeld hebben, kunnen een
beroep op deze regeling doen. Voor meer informatie zie: www.diemen.nl
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De Klimcompetitie in volle gang
Het is begin december 2015 als ik dit stukje schrijf. In
juni 2015 hebben Fred Groen en ik besloten om een
soort interne competitie op te starten. De gedachte
hierachter was, dat het voor de leden misschien
interessant zou zijn om tegen andere - ook onbekende
leden - een partijtje te spelen en spelervaring op te
doen, daarbij geprikkeld door de mogelijkheid om bij
winst te klimmen naar een hogere stand op de
ranglijst. Bovendien is het leuk om andere leden te
leren kennen. De uitkomst van al het denkwerk om dit
vorm te geven, is de Klim Competitie geworden.

Tot aan de start in september 2015 is veel aandacht getrokken voor dit initiatief: op de facebook pagina
van TVDZ, in de ACE en via publicaties op het bord bij het clubhuis. Verder werd op de bar een
inschrijfformulier neer gelegd voor leden die graag aan de Klim Competitie wilden deelnemen. Ook heeft
Fred Groen de leden tijdens zijn lessen op de hoogte gesteld van het bestaan van de interne competitie
en gevraagd of ze mee wilden doen.
Op 1 september 2015 is de Klim Competitie van start gegaan met 27 deelnemers. Er kan zowel enkel
als dubbel worden gespeeld. Het aantal deelnemers is tot op heden niet veel hoger geworden. Er zijn
nieuwe deelnemers bijgekomen, maar sommige anderen hebben van verdere deelname hebben
afgezien.
We mogen toch spreken van een succes, dat is inmiddels wel duidelijk. Bij de aanvang van de
competitie moest men er echter wel aan wennen, dat je zelf het initiatief moest nemen om andere
deelnemers uit te dagen. Op 29 september vond de eerste partij plaats. Op het moment van schrijven
zijn er 19 wedstrijden gespeeld, 10 enkel en 9 dubbel. Dat is redelijk veel als je bedenkt dat er veel tijd
zit tussen het maken van een afspraak, het plannen van een datum en het spelen. Het gebeurde niet
vaak, maar ook de weersomstandigheden speelden wel eens een rol, waardoor partijen moesten
worden verschoven naar een latere datum.
Via hun e-mail ontvangen de deelnemers per week een week-update om op de hoogte te blijven van de
voortgang van de competitie. De uitslag en iedere wijziging in het speelschema en de stand worden
direct door mij verwerkt en zijn te zien op de speciale webpagina:
http://www.janronday.nl/klimcompetitie_tvdz.html. Daar kun je ook de spelregels vinden.
Fred en ik zijn zeer tevreden dat dit initiatief een succes is geworden. We zijn pas begonnen, maar we
merken dat de deelnemers er veel plezier aan beleven. Wij hopen dat het aanleiding geeft tot meer
deelnemers.

Jan Ronday
tel: 020-6981672 (06-47093129)
e-mail: jaro@telfort.nl
website: www.janronday.nl
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De Promotievideo is klaar

Herfst 2015

In mei 2015 kwam Jan Ronday met het voorstel dat hij kosteloos een promotievideo wou maken voor de
vereniging. Het bestuur was daar natuurlijk heel blij mee. Hans de Jong en Godfried van den Wittenboer
boden aan om Jan te helpen met dit grote project. In september 2015 werden de eerste stappen gezet
met de voorbereiding: de eerste besprekingen over wat er in de film getoond moest worden.
Na deze besprekingen kon Jan beginnen met het maken van de opnames. In de maanden oktober en
november is op 7 draaidagen het totale benodigde beeldmateriaal geschoten. Vervolgens is een keuze
gemaakt uit de beelden die gebruikt konden worden, waarna de montage plaats vond. Het resultaat is
een 3-minuten durende videoclip, die laat zien wat TVDZ te bieden heeft.
De volgende stap is het bekendmaken, promoten en publiceren van de promotievideo. De video is nu al
voor iedereen te zien en staat op diverse plaatsen, zoals op onze website, onze facebook pagina en de
op speciale webpagina van de klim competitie.
De rechtstreekse link is: https://vimeo.com/145736756.
Geef deze link door aan vrienden en bekenden, dan werk je zelf mee aan de promotie van TVDZ .
Wij hopen, dat het initiatief om deze video te maken tot resultaat heeft, dat we meer leden zullen krijgen.
Jan

Ronday
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Toernooi In Rosso
Tijdens deze dag was het de bedoeling om in het rood te verschijnen (nageaapt van de concerten van
Marco Borsato) en ik moet toegeven, dat de meesten ook wel rode
accenten hadden aangebracht in hun uiterlijk. Dat varieerde van rode
schoenveters (zeer minimaal van Evert de fotograaf) tot geheel in het rood
van top tot teen (Loek). Bij de laatste moet evenwel opgemerkt worden dat
de omvang van zijn buik hem noopte om de overall af te stropen, om daarna
met dichtgeknoopte mouwen te trachten datzelfde buik(je) in het kledingstuk
op zijn plaats te houden. Al met al een kleurig schouwspel op de baan,
mede doordat het rood van de velden ongelooflijk vloekte met de outfit.
Toch mocht dit alles de pret niet drukken en werd er weer op hoog niveau
getennist, waarbij Alice er uiteindellijk met de hoofdprijs vandoor mocht
gaan. Uiteraard had de toernooicommissie ook voor de nodige rode
versnaperingen gezorgd en zorgde de rode hartjesballon voor een volle
blouse bij Berry. Kortom lollige sport voor ons allen! Bedenk bovendien, dat
we toch maar weer mooi in beweging zijn gebleven en dat is weer goed voor de gezondheid.
Janny de Boer
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Soeptoernooi
Onze zeer gewaardeerde leden van de
activiteitencommissie Mylene en Rita hebben het
opnieuw in de soep laten lopen en wel te verstaan in
een overheerlijke groentesoep en een pompoensoep.
Beide niet te versmaden.
Het was weer feest bij TVDZ en het zonnetje hielp om de sfeer nog beter te
krijgen, hoewel op het eind van de dag een mistveld ons dusdanig het zicht zou
ontnemen dat de spelers van baan 3 vanaf het clubhuis niet meer te zien zouden zijn.
Uiteraard werd er weer hard geknokt om de prijzen en kwam
Berry uiteindelijk op de derde plaats terecht. Onze (bijna vaste)
winnaar Enzio won deze keer de zilveren medaille en Elly
Pangaard ging er dit toernooi met de hoofdprijs vandoor. Zeer
verdiend uiteraard, want zij en haar man Piet komen sinds de
verhuizing van Diemen naar Woerden, helemaal vanuit Woerden
om bij ons cluppie te tennissen. Al met al toch weer een
succesverhaal van dit toernooi. Op dus naar de afsluiting van dit jaar met het Oliebollen en appelflappen
toernooi, maar daarvan staat een verslag in de volgende ACE.
.
Janny de Boer
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Tulband toernooi foto’s
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Zomaar een verhaal - 16
Ik was vervroegd in militaire dienst gegaan en kwam in juni 1956 bij de Marine terecht. Na mijn opleiding
in de Hollandsche Rading werd ik codeur-telexist en werd hiervoor opgeleid in de Marine kazerne
‘Kattenburg’ in Amsterdam.
Begin 1957 werd ik overgeplaatst naar Den Helder, waar ik eerst sliep op de ‘Hertog Hendrik’ en mijn
werk verrichtte bij de Commandant Zeemacht. Een half jaar later moest ik plotseling op de
torpedobootjager Overijssel gaan werken en met dat marineschip heb ik vele landen bevaren.
Nu kreeg ik de afgelopen week een email, hoe je thuis de situatie kunt nabootsen, zoals wij leefden aan
boord van dat schip. Ik kon mij toen weer heel veel voor de geest halen en ik wil u hiervan laten
meegenieten.
Begin je hele huis dicht te timmeren, zodat er geen daglicht meer binnenkomt. Omring je met mensen,
die je nooit uitgezocht zou hebben en aan wie je een hekel hebt. Neem wel een groot aantal, zodat er
per persoon één m2 overblijft. Aanbevolen zijn: mensen die veel en hard scheten laten, kettingrokers,
alcoholisten en mensen die enorm hard snurken.
Verwijder TV, radio en kranten, zodat je niet weet, wat er in de wereld gebeurt. Zorg dat alles grijs
geschilderd wordt. Spoel de eerste 3 dagen het toilet niet door, om de geur te simuleren van het
marinepersoneel, die daarvan gebruik maakt.
Verhoog de poten van je bed, zodat je 40 cm onder het plafond slaapt. Haal het matras er uit en doe er
een rubber matje voor in de plaats. Leg lakens op het bed die te groot zijn, maar wollen dekens die te
klein zijn en ontzettend kriebelen. Zorg voor een dik hoofdkussen met een te kleine sloop en leg vooral
een dood beest onder je bed om de geur na te bootsen van de voeten van de hutgenoten. Zet
bovendien de stofzuiger continu aan om de airco na te doen en laat 24 uur lang alle lichten branden,
overdag wit en 's nachts rood.
Laat je eten bereiden door mensen, die nooit gekookt hebben. Ze moeten veel vet gebruiken en er te
veel, of te weinig zout plus kruiden in doen. Drink koffie van de goedkoopste soort en gebruik een oude
sok als filter. Laat het minimaal 3 uur staan, zodat het voldoende koud is om te drinken.
Sla eens per week een hamer tegen je hoofd of schenen om de uitsteeksels op het schip te laten voelen
en gooi regelmatig een kat in de vijver daarbij heel hard roepend: ''Man overboord!'' Ren vervolgens
naar de keuken, smijt alle pannen, potten, borden en bekers op de grond en roep naar je dichtstbijzijnde
kind, dat het een mongool is, omdat het niet alles zeevast heeft gezet.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het vormt inderdaad een exacte beschrijving van wat ik heb
meegemaakt aan boord van H.M. Overijssel.
Loek Biesbrouck
Codeur-telexist der 2e klasse met een maandsalaris van f. 78.-- per maand.

Niet te geloven
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TVDZ Smashje Jeugd – introductiecursussen junioren
De Buurtsportcoach Dionne Tool van Stichting Welzijn Diemen heeft samen met Kind & Co en TVDZ
ook dit najaar weer een naschools sportaanbod gerealiseerd voor kinderen van de basisschool De
Kersenboom. Zo zijn er in totaal 10 jongeren van basisschool "De Kersenboom" actief bezig met een
kennismakingscursus tennis van 6 weken bij TVDZ op de Sportlaan.
De tennisleraar van TVDZ, Fred Groen brengt deze jongeren op een speelse wijze de grondbeginselen
van de tennissport bij. (zie foto's)
De kinderen zijn dolenthousiast en het valt op hoe snel ze bepaalde onderdelen onder de knie krijgen.
Wij hopen dat deze kinderen na deze kennismaking ook graag bij TVDZ willen blijven tennissen.
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Nieuwe tennisdoeken

Het kan niemand zijn ontgaan dat we een aantal sponsors hebben die tennisdoeken van 12 x 2 meter
hebben aangeschaft. Slagerij Piepenbrock en Beter Fietsen waren reeds sponsors van TVDZ, XAB uit
Diemen Noord is een nieuwe sponsor.
Wij danken de TVDZ-ers die hebben geholpen met het verwijderen van de oude doeken en het plaatsen
van de nieuwe tennisdoeken. Ook zijn we dank verschuldigd aan onze penningmeester Gerard Roosien,
die het nodige heeft moeten doen om deze doeken in het juiste formaat, de goede kleur e.d. te krijgen!
Het resultaat mag er zijn!
Weet jij een bedrijf dat geïnteresseerd is in zo’n mooi groot reclameopschrift voor weinig geld?
Laat het de voorzitter van TVDZ weten!
Altijd pasjes ophangen - ook voor tennislessen
Er zijn enkele leden die steevast “vergeten” om hun pasje op te hangen en dan verbaasd zijn dat ze
hierover worden aangesproken door een bestuurslid. Opmerkingen zoals: "Ik ben hier al jaren lid"
helpen niet (wij kennen niet alle leden persoonlijk), op een correcte wijze je pasje ophangen helpt wel.
En dat geldt ook voor de lessers op baan 6.
Er blijken soms “zwartspelers” op de baan staan die geen lid zijn.
Foto’s van 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 wel graag een ‘like’ sturen!
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 2015

Meneer de Mol valt af. Het valt ook niet mee om de goede
hoeveelheid wormen te scoren, nu het zo drassig is en af en toe zo
koud. Maar enfin, na jullie feestdagen gaan we weer op het voorjaar
af en gaan we weer pret beleven met de mollen-vrouwtjes.
Gelukkig is er weinig reuring in de tennisclub, zodat ik veel tukjes kan
doen! Aan die herrie bij die zogenaamde toernooien heb ik toch een
gloeiende hekel!
In jullie vakantie hebben jullie weer alle tijd om dat clubblad van jullie
weer eens uit te spellen, zodat ik jullie kan vermaken met een
diervriendelijk verhaaltje en andere wetenswaardigheden.
Op een middag zitten 2 vleermuizen in het park. Zegt de ene: ''Ik heb
honger, ik ga wat bloed zuigen''. Even later komt hij terug met allemaal bloed om zijn bek. Vraagt de
ander: ''Hoe heb je dat zo snel gefikst?'' Zegt de een: ''Nou, zie je daar die lantarenpaal? Ja? Nou, ik
zag hem dus niet!''
Kleine Jan zegt in de klas: ''Ik wou, dat ik in de Middeleeuwen leefde.'' “Hoezo?”, vraagt de meester.
Jantje: ''Dan hoefde ik niet zoveel geschiedenis te leren.''
Met de financiën van Meneer de Mol gaat het nog altijd niet goed. Zijn portemonnee is net een ui. Als hij
hem openmaakt, moet hij huilen.
Advertentie voor de voorjaarsvakantie: “Te koop - STA-CARAVAN. Er in zitten is ook mogelijk!”
Zegt een vurige minnaar tegen zijn geliefde: ''En wat heeft jouw man gezegd?''
Zegt zij: ''Dat hij met jou in het Ajax-stadion zit''.
Tot slot. Een vrouw koopt een tas in de tassenwinkel en zegt: ''Goed, ik neem deze. Hij ligt goed in de
hand en ik kan er mijn man een lel mee om de oren geven!''
Weer is bijna een jaar voorbij, dus gedenk de leden die ons zijn ontvallen. De toekomst lonkt echter, al
staat TVDZ wat te wachten met de 'schoolplannen'. Meneer de Mol hoopt wel, dat hij onder jullie
clubhuis mag blijven wonen.
Tot volgend jaar. Doei......................

Theodorus Victorianus
Dimitri Zacharias de Mol
Alias Meneer de Mol
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Mededelingen van het bestuur TVDZ - De Kersenboom
Oplettende TVDZ-leden die in Diemen wonen zullen ongetwijfeld vernomen hebben uit het
Diemernieuws dat er iets speelde met een voorgenomen besluit rond het sportpark. De leden die
aanwezig waren op de Algemene ledenvergadering zijn hier al over geïnformeerd.
Op 10 november 2015 werd de voorzitter van TVDZ met de andere voorzitters van sportverenigingen op
het sportpark De Diemen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen m.b.t.
Brede school - De Kersenboom -. Deze zou tegelijkertijd met onze ALV plaats vinden, dus werd een
aparte afspraak gemaakt om 17:00 u. op de het gemeentehuis waarbij alle bestuursleden aanwezig
waren.
Een citaat uit deze uitnodigingsbrief:

De zin: “Voor uw sportvereniging verandert er in principe niets” bleek voor TVDZ bepaald niet op te
gaan, nadat de bijgevoegde tekeningen werden bestudeerd. (zie volgende pagina).
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Mededelingen van het bestuur TVDZ - vervolg 1
De eerste bijlage geeft de huidige en nieuwe locatie aan:

e

In de 2 bijlage werden de consequenties voor TVDZ zonneklaar duidelijk:

Er zou een deel van het terrein van TVDZ worden afgesnoept t.b.v. parkeerplaatsen.
Het bestuur heeft met de vertegenwoordigers van de gemeente Diemen de consequenties van dit
voorliggende plan besproken en aangegeven dat wij er geen voorstander van zijn. Ook hebben we
alternatieven aangedragen, waardoor geen inbreuk op onze voorzieningen zou plaats hoeven te
vinden.(zie volgende pagina)
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Mededelingen van het bestuur TVDZ - vervolg 2
Het bestuur van TVDZ heeft toen besloten om in te spreken op de gemeenteraadsvergadering van 3
december om de raadsleden van Diemen op de hoogte te brengen van onze zienswijze.
Tekst Inspreken gemeenteraad.
Goedenavond, mijn naam is Hans de Jong en ik ben voorzitter van Tennisvereniging Diemen Zuid,
oftewel TVDZ.
Het bestuur en de leden van TVDZ hebben geen bezwaren als zodanig tegen het bouwen van de
Kersenboom op een nieuwe locatie, maar wel tegen het opofferen van een aantal belangrijke faciliteiten
op het terrein van TVDZ ten faveure van het behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen zoals in de
voorliggende plannen.
TVDZ en de overige sportverenigingen geven aan dat de huidige capaciteit aan parkeerplaatsen zelden
of nooit volledig worden gebruikt en de nu voorliggende plannen met ingrijpende en kostbare ingrepen
derhalve niet nodig zijn. De verkeersstromen en parkeerdruk van de school en de sportverenigingen
vinden plaats op verschillende tijden, zodat ook daar geen problemen zijn te verwachten qua capaciteit.
Daarbij zijn de noodzakelijke parkeerplaatsen het merendeel elders op het sportpark te realiseren op
een braakliggend stuk terrein tussen de Survivers, DKV Victoria en de gemeente werkplaats.
Het kan toch niet de bedoeling zijn van het gemeentebestuur dat zij meer waarde hecht aan
leegstaande parkeerplaatsen dan het behouden van veel gebruikte en noodzakelijke sportvoorzieningen
bij onze club, zoals onze (onderheide) betonnen tennismuur voor oefen- en trainingsdoeleinden.
Tevens verdwijnen er bij het ongewijzigd doorzetten van de plannen de noodzakelijke toegangspaden
naar de tennisbanen waardoor zij niet meer voldoen aan de eisen en reglementen van de
overkoepelende tennisbond. Ook verdwijnen de fietsenrekken en de jeu de boulesbaan waar de
gemeente zelf een belangrijke buurtfunctie in ziet voor de Sniep.
Ook vragen wij aandacht voor het verdwijnen van de toegangsweg en de bereikbaarheid door
hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer alsmede de tractor van de gemeente voor het onderhoud
van de tennisbanen. Het huidige plan voorziet tevens in het kappen van bomen en in het dempen van
de sloten. Deze sloten zijn naar onze mening essentieel voor de afwatering van de tennisbanen en het
parkeerterrein. Ook zal in het nieuwe plan het pompgemaal moeten worden verplaatst. De
consequenties van dit voornemen op de waterhuishouding en afwatering zijn nog niet onderzocht alsook
de extra kosten die de aanpassingen met zich meebrengen.
Na bestudering van bovenstaande feiten adviseren wij de raadsleden de huidige plannen zodanig aan te
laten passen zodat de huidige sportfaciliteiten en de ruimte van TVDZ van ongemoeid blijven.
Naar onze mening zal dit ook zeer kostenbesparend werken en het goed functioneren van het sportpark
behouden. Ik dank u voor uw aandacht.
De meeste fracties in de gemeenteraad gaven aan dat TVDZ betrokken moet worden bij de plannen.
Het bestuur van TVDZ wacht de aangepaste plannen van de gemeente Diemen met belangstelling af.

27

TVDZ in het nieuws - Kersenboom 1 - 10 nov. 2015
De diverse stukken over de geplande verhuizing van de Kersenboom in het Diemernieuws in
chronologische volgorde:
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TVDZ in het nieuws - Kersenboom 2 - 19 nov. 2015
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TVDZ in het nieuws 2015 - introductiecursussen senioren
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Kerstvakantie tennislessen Fred Groen
Vanaf zondag 20 december 2015 t/m zondag 10 jan 2016 zijn er geen tennislessen i.v.m. de tennisles
winterstop.
Na deze winterstop hoop ik jullie weer gezond en wel op de lessen te mogen begroeten.
Ik wens jullie alvast prettige feestdagen, jaarwisseling en als je gaat skiën, snowboarden of langlaufen:
wees voorzichtig!
Met vriendelijke groet,
Fred Groen (trainer TVDZ).

Wel het hoofd erbij houden
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Tennislessen 2016
De inschrijving voor de tennislessen voor de jeugd en
volwassenen is weer mogelijk!
De tennislessen worden verzorgd door onze ervaren
zelfstandig werkende leraar Fred Groen.
Afspraken en betalingen van tennislessen hebben
betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid
en de tennisleraar.
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat
tennislessen wil een inschrijfformulier invult / instuurt.
Ook bestaande lessers die door willen gaan, dienen
voor iedere volgende periode een inschrijfformulier in te
sturen.

Aanmelden gaat via TVDZ bij voorkeur per e-mail: tennislessen@tvdz.nl - Hierdoor is er een totaal beeld
mogelijk van alle lesnemers bij de administratie, het bestuur en de tennisleraar.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
Aanmelden tennislessen:
Hiervoor dient het “Inschrijfformulier tennislessen” ingevuld te worden. Dit formulier geldt zowel voor de
winter- als zomerlessen. Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op
Tennislessen).
Lesvoorwaarden 2016:
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
- Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaarsvakantie en zomervakantie.
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan.
- Een lesuur duurt 50 minuten.
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.
De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les.
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet
ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. tot maximaal 6 lessen;
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet;
Lesgeld:
- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 lessen);
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 lessen);
- privéles (twee personen, € 306 per persoon voor 18 lessen);
- privéles (één persoon, € 34 per les).
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 lessen leeftijd t/m 12 jaar)
Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden:
1e Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl
2e Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.
3e Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen
Als de inschrijvingen binnen zijn, zullen de indelingen worden vastgesteld en
worden de lessers door de tennisleraar op de hoogte gesteld.
De tennisleraar - Fred Groen
Tel: (06) 55824186 - fred-groen@live.nl
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Activiteitenkalender 2016
De Activiteitenkalender is nog niet af.

ACTIVITEITEN KALENDER 2016
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

JANUARI
10 jan 2016

zondag

Nieuwjaarsreceptie 2016

15.00

Bestuur
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