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Van de voorzitter
De periode van de feestdagen komt er weer
aan en kijken we terug op het laatste
kwartaal van 2019.
Het populaire Ahmet Baklava avondtoernooi
(dit keer op donderdag) was weer goed
bezocht.
Ook hebben we het 2e Taarttoernooi gehad,
en de jaarlijkse klassieker: het
Oliebollentoernooi. In de ACE wordt hiervan
verslag gedaan.
Inmiddels is ook de Algemene Leden
Vergadering gehouden op 14 november.
De opkomst was dit jaar beter dan vorig
jaar.
Deze Algemene Leden Vergadering was dit jaar het kortste in de geschiedenis van TVDZ, in amper 55
minuten waren alle agendapunten afgehandeld en was de vergadering afgelopen!
Als hoogtepunten kunnen worden vermeld dat de financiële situatie van TVDZ gezond is, er een aanwas
van leden is en dat in 2020 de contributie niet zal worden verhoogd (al vele jaren op rij!!)
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Jan Ronday.
Verderop in deze ACE een verhaal van Jan over zijn rol in het bestuur en dat wij nog op zoek zijn naar
leden die ons kunnen helpen. Dus wederom een oproep om je aan te melden voor een rol in een
commissie of een rol in het bestuur van TVDZ!
Ook de interne competitie is afgerond en de winnaars zijn bekend, zie verderop in de ACE.

We gaan dit jaar positief afsluiten door te melden dat er dit jaar geen winterstop is
rond de feestdagen (alleen de beide kerstdagen zijn we dicht) en dat we met
frisse moed verder gaan naar het jaar 2020!

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2020:
Tevens maak ik graag van de gelegenheid gebruik om alle leden uit te
nodigen voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2018 om 15:00
uur.
Ik wens u allen prettige feestdagen en alvast een voorspoedig en sportief 2020!
Hans de Jong – Voorzitter

N.B. Een vriendelijk verzoek van de penningmeester:
Zorgt u voor een voldoende saldo op uw bankrekening zodat eind januari 2020 de automatische incasso
voor de jaarlijkse contributie kan worden geïnd? Alvast bij voorbaat dank!
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Sportlaan 7, 1111 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Algemeen e-mailadres: publicrelation@tvdz.nl
Bestuur
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377
- Jan Ronday (promotie, sponsoring en PR) Tel: 06-47093129
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden)
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Janny de Boer - Tel: (020) 6979437
Activiteiten-Commissie
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
- Jan Ronday
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199
- Evert Strubbe (fotograaf)
- Jan Ronday
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl en technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
Webmaster Website: - www.tvdz.nl:: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kas-commissie
- Wim van den Haak
- Tineke van der Kroon
- Joost Durville (reserve)
Barbeheerder
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Tennisleraar/Trainer
- Werner Krieger, Mobile: (06) 28956296
E-mail: tennislessen@tvdz.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
- Ans van Klaveren
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Van de Redactie
Kom ik in de donkere dagen voor Kerstmis - zoals altijd aan de late kant –
aanfietsen op de tennisbaan, begint iedereen op baan 1, 2 en 3 tegen me
schreeuwen: “Je moet naar baan 6, daar komen ze iemand te kort.”
“Hoezo?” denk ik nog: “Dat is toch de lesbaan? En ik heb toch geen
tennisles.”
Maar wat blijkt? Alle banen zijn bezet, alleen op baan 6 komen ze nog een
speler te kort. Alle banen bezet! Op 22 december, een gewone
maandagochtend in de winterse buitenlucht. Daar kan de club in de zomer
toch van dromen!
Het doet me ook beseffen dat het nu toch echt tijd wordt om ACE 4 van dit
jaar uit te brengen. De kopij kwam wat later binnen dan normaal, maar het
zou toch leuk zijn als u de ACE nog voor, of op zijn minst tijdens de Kerst in de bus zou hebben. Sorry,
dat moet natuurlijk ‘in uw mail zou aantreffen’ zijn. De oude dag speelt ook mij kennelijk parten. Hier had
ik trouwens eerst ‘te parten’ staan, dus de oude dag slaat inderdaad toe. Het gevolg is echter, dat ik zo
nooit voor Kerstmis klaar ben met dit stuk en dat u verstoken blijft van belangrijker nieuws dan mijn
geneuzel. Ik moet klaarblijkelijk op 1 december al beginnen onder het motto: “Elke dag een regel, is een
stukje in de maand.“
Dat geldt niet voor Reiziger. “Die kan echt goed schrijven!” werd mij onlangs terloops toegevoegd.
Inderdaad! Dat kan zij. Of beter dat kon zij (weer die ouderdom), want zij is Ex-Reiziger geworden. In
plaats van “Spreken als Brugman” voor speeches, stel ik daarom: “Ze schreef als Reiziger” voor korte
stukjes voor. We vinden het jammer niet meer van haar leuke tennisstukjes te kunnen genieten, maar
hopen in de toekomst toch nog eens een andere bijdrage te mogen publiceren. In ieder geval hartelijk
dank voor het leesgenot tot nu toe.
Dat geldt ook niet voor Jan Ronday, die vaak meer dan een stukje produceerde en niet alleen dat. Ik ga
het hier echter niet over zijn afscheid hebben, dat komt elders in dit blad voldoende aan de orde, maar
over de manier waarop. Na de Algemene Ledenvergadering was hij immers geen bestuurslid meer.
Desondanks krijg ik, een paar dagen na zijn aftreden, een mailtje over zijn bezoek aan sponsoren om
TVDZ ook het volgende jaar weer te steunen. Verder verzorgt hij - met dezelfde liefde als voorheen facebookpagina’s en de ACE. Vandaar dat we een dubbele ereboog, gemaakt door Charles Vosveld,
onder de afscheidspagina hebben geplaatst om onze blijk van waardering uit te drukken.
We weten dat Hans de Jong ook al weer in de weer was met sponsors, maar hopen dat het nog heel lang
gaat duren, voordat we hem in het zonnetje gaan zetten vanwege een afscheid.

We wensen u namens de redactie een fijne Kerst , een Goed uiteinde en een Nieuw begin.

Veel leesplezier.

Godfried van den Wittenboer
P.s. Wilt u ook iets kwijt in de ACE? Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?
Misschien kan deze regeling helpen!
Participatieregeling Gemeente Diemen voor mensen in de bijstand
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen:
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten, muziekles
etc.

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

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het
Jeugdsport- en cultuurfonds!
Jeugdsport- en cultuurfonds - Niet voor mensen in de bijstand!
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
Voor vragen kunt u ook dagelijks contact opnemen met de helpdesk van het
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.
U kunt ook mailen naar:
noord-holland@jeugdsportfonds.nl .
Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden:
www.jeugdsportfonds.nl

Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, alsmede in de ACE
en op het aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet
geaccepteerd.
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie,
Sportlaan 7, 1111 PX te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:
1 december voor jaarleden
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe contributiejaar.
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl.

9

10

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

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- en
studentleden. Een kleine toelichting:
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het
jaar waarin je 19 wordt).
Studenten lidmaatschap:
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart. Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn geworden
(dus het jaar waarin je 26 wordt).
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart meegeleverd te worden.
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TVDZ – Club competitie 2018-2019
De interne club competitie is op 31 oktober geëindigd met een ruime overwinning voor het team Charles
Vosveld en Eric Overtoom. Zij hadden een totaalscore van 120 gewonnen games.
Net zoals de vorige seizoenen was het afgelopen seizoen
een succes. De teams hebben elkaar regelmatig uitgedaagd.
Voor twee teams was dit seizoen niet zo’n succes, omdat
een van de spelers van elk team te kampen heeft gehad met
blessures en daardoor niet konden spelen.
Ik wens Tineke veel sterkte met haar herstel en ik hoop dat
zij in het seizoen 2019-2020 weer kan spelen.

Tijdens het schrijven van dit artikel bleek dat Inge inmiddels
weer is hersteld van haar blessure en in het nieuwe seizoen gelukkig weer van de partij is.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 14 november zijn de bekers aan het winnende team
uitgereikt (foto: Evert Strubbe).
Het nieuwe seizoen van de interne dubbel competitie is op 1 november 2019 van start gegaan met zeven
teams. Karin Overtoom zal het bijhouden van de uitslagen van de gespeelde partijen en de stand in de
loop van 2020 van mij overnemen.
Heb je interesse om samen met iemand anders als team mee te doen met deze leuke interne competitie
of wil je meer informatie, neem dan via e-mail contact me mij op (jaro@telfort.nl).
Ik wens alle deelnemers een veel speelplezier in het nieuwe seizoen.
Jan Ronday
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Afscheid van TVDZ – Jan Ronday
Aan alles komt een eind. Alleen is het jammer dat in mijn geval afscheid nemen van TVDZ niet uit vrije wil
is. De reden is dat ik helaas fysiek niet meer kan spelen. In de vorige edities van de ACE van dit jaar heb
ik daar uitgebreid over geschreven.
In september 2014 ben ik lid geworden van TVDZ.
De eerste twee jaar les gehad van Fred Groen. Ik
heb altijd met veel plezier bij deze gezellige club
getennist, tot september 2018. Door artrose in mijn
rechterhand, waar ik toen al maanden last van had,
kon ik uiteindelijk niet meer verder.
Ik heb samen met andere leden een steentje kunnen
bijdragen aan activiteiten en het genereren van
naamsbekendheid van de club. Zowel als gewoon
lid en als bestuurslid voor sponsoring en pr in 2018
en 2019. Met als resultaat een behoorlijk aantal
nieuwe leden.
Om de functie van sponsoring en pr goed uit te
kunnen voeren moet je midden in de vereniging
staan en weten wat er speelt. Doordat ik niet meer
kan tennissen kwam ik na een tijdje niet vaak meer
op de club en verloor daardoor langzaamaan het
contact. Dat was voor mij de reden om mijn
lidmaatschap bij de club per 1 jan. 2020 op te zeggen en mijn bestuursfunctie neer te leggen.
Het nemen van deze beslissing was niet makkelijk maar onoverkomelijk.
Ik zal na mijn vertrek niet direct met alles stoppen. Ik hoop dat ik in de loop van 2020 mijn taken netjes
kan overdragen aan iemand die het van mij over gaat nemen. Ik hoop dat dit een ander persoon is dan
een van de huidige bestuursleden. Zij hebben het al druk genoeg met de werkzaamheden die zij voor
onze club doen.
Ik hoop dat er leden zijn die interesse hebben om de taken voor sponsoring en pr over te nemen. Ik heb
in ACE 3 een artikel geschreven over wat de functie inhoudt. Mocht je meer willen weten neem dan
contact op met het bestuur.
Ik blijf beschikbaar om mijn ervaringen met jullie te delen.
Ik wens jullie allemaal nog heel veel plezier bij TVDZ.
Jan Ronday
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Tweede Taartentoernooi - 20 oktober 2019
HET TWEEDE, SMAKELIJKSTE TAARTENTOURNOOI van 2019
Wat een heerlijk toernooi was dat op zondag 20 oktober 2019!
In het clubhuis stonden op de grote tafel de mooiste taarten uitgestald.
Van de drie damesbakkers hadden Marga en Karin voor zes heerlijke
thuisgemaakte taarten gezorgd en Milène had voor twee zelfgekochte
taarten zorg gedragen.
Waren dat de prijzen? Nee, iedereen mocht ervan proeven. Je hoefde
er geen enkele prestatie voor te leveren.
Ze gingen erin als 'sportfood', want de spelers gingen er zeer energiek
van het tennissen. De suikers werden direct omgezet in energie, die
meteen gebruikt kon worden in het spel.
Er waren 17 enthousiaste deelnemers.
Loek moest helaas een ronde wachten, maar hij kon lekker van de
taarten genieten.
Gelukkig had Ans weer voor goed tennisweer gezorgd met haar lijntje
naar boven.
De eerste ronde verliep goed, want er werd heel sportief gespeeld.
Na een half uur spelen, noteerde Ans de uitslagen en de spelers konden een keuze maken uit de acht
taarten om hun energie weer op een hoger niveau te tillen.

De tweede ronde werd na wat passen en puzzelen door de wedstrijdleiding, Ans en Wim, ingedeeld.
Nu moesten Frans (op eigen verzoek) en Ineke een ronde rust nemen.
Na het eten van de taart wist iedereen zijn beste spelniveau te bereiken.
Aan de uitslagen te zien, waren een aantal spelers zeer ruimhartig in het afstaan van hun games.
De punten werden eerst na drie kwartier spelen genoteerd, want de keukenwekker stopte er mee op 5
minuten voor de officiële afloop.
.
Er was nog voldoende taart, dus je kon nog een stuk nemen, als je nog lustte, om je energie weer op te
krikken. Velen lieten het zich goed smaken. De taarten waren een succes!
Na veel wikken en wegen werd de derde ronde met een enkelspel
en drie dubbelspelen afgewikkeld.
De taarten werkten goed, want de ballen vlogen heen en weer, zeer
scherp op de man, net in of net uit.
(Dit leverde nog wel eens discussie op.)
Na een half uur konden de strijdwapens in de foedralen opgeborgen
worden: ballen verzamelen en de stand doorgeven.
De rekenkamer kon aan tel.
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Vervolg Tweede Taartentoernooi - 20 oktober 2019
Na een kwartiertje rolde de volgend uitslag er uit.
Maar eerst werden de taartenbaksters zeer
hartelijk bedankt voor de mooi uitziende,
overheerlijke taarten!
Als dank kregen zij een grote chocoladereep.
De aardigste speelster, zij had zo goed als al
haar games weggegeven, was Finny.
Zij kreeg als beloning een zogenaamde
uitdeelprijs (strooigoed).

Ook Frans Heinsius werd met een chocoladereep bedankt voor zijn
prachtige spelerwervende bord.
Dong en Gerard hadden hun handen vol aan het afwassen van de
schoteltjes en vorkjes. Hartelijk dank!
De eerste prijs, een prachtige blink-blink presenteerschaal, was voor,
drie keer gewonnen: ............... Ecio!
De tweede
prijs, een
schitterende
blink-blink
wekker, was
voor tweemaal
winst met de
meeste
positieve
games: Loek.
Er waren nog vier spelers, Ahmed, Charles, Janny en Joop, die twee keer gewonnen hadden, maar
minder positieve games hadden.
Ook deze vier winnaars kregen een aardige prijs, te weten een
flonkerende LED-feestverlichting.
Ans en Wim van de toernooicommissie waren erg blij, dat alle
spelers het zo naar hun zin hadden gehad.
Dat kan ook niet anders, want de thuisgemaakte prachttaarten
hebben daar zeker aan bijgedragen.

Tot ziens bij een volgend toernooi, Ans en Wim.
Uw verslaglegger:
Wim van den Haak.
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Het geoliede Oliebollentoernooi – 23 november 2019
Wat een prachtig weer!! Ans haar lijntje met de weergoden werkte weer goed!
Daardoor liep het storm. Het grootste aantal deelnemers (27!) van dit jaar!

Maar
ook
de
oliebo
llen
en de
appelf
lappe
n
waren
naast het mooie weer debet aan deze grote opkomst.
De indeling met behulp van speelkaarten verliep een beetje stroef, maar na ruilen, zonder huilen, liep het
gladjes.
Na een half uur mochten de standen bij de wedstrijdleiding, Wim en Ans, doorgegeven worden. De verse
oliebollen stonden inmiddels klaar en werden uitgedeeld.
De energie werd weer
bijgetankt voor de volgende
ronde. De “OLIEBOLLEN”
streden om de punten, want die
willen allemaal wel winnen.
Na een half uur werden de
standen weer verwerkt en
gingen toen de appelflappen
rond. Een ware delicatesse!
Ingedeeld door de wedstrijdleiding, werden de spelers hierna weer de baan op gedirigeerd voor de derde
ronde.

Na een half uurtje fluisterden sommigen de stand in Ans haar oor. Je kunt wel raden waarom….
Vervolgens werd een vierde ronde gespeeld om de eindstand te kunnen berekenen. De aardigste
spelers, Henny en Fred, hadden de meeste punten weggegeven. Zij kregen de uitdeelprijs.
Derde werden Milène, Johan en Ecio. Tweede werden Marga en
Harry. Maar de eerste was Evert! (die ook als fotograaf hartelijk
wordt bedankt) Alle prijswinnaars werden verblijd met een
Sinterklaasprijs! Frans kreeg een prijs voor zijn mooie
uitnodigingsbord, en Rita en Milène kregen voor het bakken van de
bollen en de flappen een lekker bedankje!
Uiteraard werden Ans en Wim weer bedankt voor de prima
verlopen wedstrijdleiding.
Wim van den Haak (verslaglegging).
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Vervolg - Het geoliede Oliebollentoernooi – 23 november 2019
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TVDZ valt in de prijzen – Rabo ClubSupport
Onze penningmeester heeft in september het initiatief genomen om TVDZ in te schrijven voor de actie
Rabo ClubSupport.
Als coöperatieve bank geeft zij ieder jaar een deel van hun winst aan verenigingen door het hele land.
Eind september hebben wij via de facebookpagina onze tennisleden gevraagd om op ons te stemmen.
Landelijk hebben in totaal 310.000 rabo-leden hun stem uitgebracht op een van de 20.000 clubs en
verenigingen die dit jaar hebben meegedaan.
TVDZ is met 36 stemmen in de prijzen gevallen!

Op 1 november 2019 vond tijdens de Rabo Ledenavond de prijsuitreiking plaats in het ITA, voormalige
Stadsschouwburg.

Dankzij uw stem heeft onze club een bedrag van € 840,14 ontvangen!
Het bestuur van TVDZ bedankt iedereen die zijn of haar stem op onze club heeft uitgebracht.
Jan Ronday

21

Waar ligt die bal nou toch?
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Gerard 80 jaar!
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Zomaar een verhaaltje – nr. 31 – Feesten in Engeland
Bij de Marine was ik plotseling overgeplaatst van de Commandant Zeemacht naar de torpedobootjager
HMS ‘Overijssel’. Op een van onze proefvaartochten kwamen wij in Weymouth (Engeland). We mochten
de wal op en mijn maat Piet, die op Kattenburg woonde, en ik gingen de stad bekijken.
Net aangekomen in het centrum gingen we in een cafetaria koffie drinken, waarna we weer verder de
stad bekeken. Laat in de middag hadden we nog 1/2 pond op zak en besloten nogmaals in die cafetaria
van ons laatste geld een kop koffie te nemen. Plotseling zagen we achter een rond raam in een klapdeur
telkens een ander meisje, zodat wij maar eens naar die meisjes zwaaiden. Opeens stond er echter een
struise dame bij ons aan tafel met de handen in de zij! En ik zeg nog: “Nou Piet, we worden de zaak
uitgedonderd”.
Maar nee, deze cheffin zei: “De dames achter vinden jullie wel leuk en vragen of jullie vanavond
meegaan naar een personeelsfeestje!” We moesten dan om 18.30 uur voor de zaak staan, als we er oren
naar hadden. Enfin we liepen wat rond en waren op het genoemde tijdstip weer op het adres. Er kwam
een bus aan en we stapten in. Buiten de chauffeur, waren wij - de 2 mannen en 27 prachtige vrouwen,
die om de beurt allemaal bij ons wilden zitten – de enige mensen in de bus. Er bleek, dat het feest
gehouden werd in een bijgebouw van de strafgevangenis Dartmore. We werden door de dames in de
watten gelegd met hapjes en drankjes, maar...we moesten om 23.00 uur weer aan boord zijn. Iemand
zou ons wel terugbrengen. Het feest was erg leuk met dansen en een ‘catch as catch can’ optreden van
een aantal ‘worstelaars’, waarvoor het publiek uit zijn dak ging. Maar er kwam geen auto, zodat wij tegen
elkaar zeiden: ''Zullen we er dan maar 24.00 uur van maken?''
Kort en goed zaten we later weer in de bus, waar het heeeeel gezellig was. Om 01.30 uur stopte de bus
bij ons schip en we stapten uit. Een aantal meisjes vroeg ons om mee naar hun huis te gaan om het feest
voort te zetten. Het werd erg spannend en dat hebben we toen maar gedaan. Om 08.00 uur klommen we
eindelijk weer aan dek en gingen linea recta de nor in.
We verwachtten een zware douw, totdat ik aan de Officier van de Wacht vroeg of ik de kapitein kon
spreken. Deze ontving mij nogal nors en vroeg wat ik te vertellen had. “Wel,” zei ik, “dit is ons relaas: we
konden helaas niet op tijd terugkomen. Er is maar één bewijs en dat is, dat de bus om 01.30 uur gestopt
is, hetgeen de wachtpost gezien moet hebben en u weet, dat er op die tijd geen bussen meer rijden!” De
kapitein pakte toen de telefoon en belde naar de wacht, die beaamde, dat er een bus op dat tijdstip
gestopt was.
We kregen twee weken ‘licht arrest met waarneming van dienst’ van de kapitein, maar we hadden hem
niet verteld, dat we veel later dan 01.30 uur aan boord waren gekomen. Bij deze uitspraak van de
kapitein begon ik daarom te grinniken. Hij zei nog: “Waarom lach je?” Ik zei: “Och kapitein, ze hebben me
voor het werk hard nodig.”
Al met al was het een leuk avontuur geweest.
Loek Biesbrouck
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Au Revoir
Met onze rackets in een gezamenlijke tas en onze koffers meerollend, namen we de Thalys naar Parijs.
Het laatste kwartier in de trein hing ik uit een rechter raam, om maar vooral de Sacré Coeur als eerste te
zien.
“Ja !”, juichte ik, “daar is ie. Of ‘zij’ ? Nu ben ik in Parijs.”
Kinderachtig? Ja, wel een beetje, maar als mijn hart open gaat voel ik een glimlach opbloeien.
Vanaf mijn zestiende, toen mijn vader mij en mijn nichtje trakteerde op een weekje Lichtstad, ken ik geen
lievere vakantiebestemming. En nu was ik er twintig jaar niet geweest – zoiets kan je overkomen.
Nu liep ik met mijn toch wel zware koffer, bijna huppelend trap op, trap af in de metro. Jammer, het rook
er niet meer zo zwaar naar warm metaal als vroeger.
Geuren zijn belangrijk, aan geuren hangen onze herinneringen.
En de volgende morgen, toen we op weg gingen naar Roland Garros , zag ik langs de randen van de
trottoirs weer de kleine stroompjes water gorgelen, die de stad ontdoen van verzameld minivuil. En ik
voelde me provinciaaltje, met mijn jack en sjaal, terwijl tout Paris’ een blazer droeg over haar jurk of
pantalon en achteloos een opgerold paraplu hanteerde.
Onze koffers waren zo zwaar, omdat we tijdens de tennisweek heel geraffineerd gekleed wilden zijn. Veel
wit natuurlijk, maar ook shirts en schoenen met verschillende logo's hadden we bij ons.
Ik kan jullie vertellen dat iedereen na een paar dagen nieuwsgierig was om te zien wat wij nu weer aan
zouden hebben !
Het was net alsof we daardoor lichtvoetiger werden: we wonnen 50 % van onze matches.
Toen het toernooi was afgelopen, namen we met enige weemoed afscheid van R.G. We vertelden onze
vele tennisvrienden dat ons leven nu een andere wending ging nemen, en we nodigden allen uit voor een
glas wijn, omdat dit de laatste keer was dat we hier hadden gespeeld.
Ik ging verhuizen naar Makassar (Indonesië), waar ik misschien wel en misschien niet verder zou
tennissen. En Lajos wilde zich terugtrekken in een Schots bergdorp, waar op forel gevist kon worden.
We zwaaiden toen we voor het laatst bij R.G. de metro indoken en stapten weer op de Thalys.
Ik hing uit het raam van de trein en zwaaide naar de Sacré Coeur toen we Parijs uitreden. Maar hardop
riep ik: “Ik kom terug, lief Parijs!”
En Lajos keek me aan. “Als je weer naar Parijs gaat, wil ik uitgenodigd worden om mee te gaan”, zei hij.
Want we hadden twee liefdes gemeen: tennis en Parijs.
En zo komt er een einde aan de Reizigers tennis-verhalen.
Bedankt dat ik ze mocht vertellen.
Merci et au revoir !
Ex-Reiziger.

Zuster Anna ziet gij al iets komen?

25

Sport in het nieuws
Onze buren in het Diemernieuws

Jongeren moeten meer bewegen… lid worden van TVDZ helpt!
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Gelezen:
Gratis tennisballen?
Soms krijgt de
voorzitter wel eens
een aardige mail.
Dit keer een mail van
Tobias Nijboer van de
ABNAMRO uit
Diemen Centrum.
Of wij interesse
hadden in ca. 300
tennisballen die nog
ergens in het kantoor
stonden…
Natuurlijk!
De leden mogen nu
zelf in de ballenbak
van TVDZ graaien!

Goedkope Brandblusser voor TVDZ
De voorzitter kreeg deze advertentie van de Makro onder ogen van een
goedkope brandblusser ter vervanging van de gestolen brandblusser.
Het bleek uiteindelijk een druk- of zetfout te zijn, maar na enig aandringen
konden wij toch voor de geadverteerde prijs de brandblusser kopen!
Mazzeltje dus!

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 Email adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend
te maken.

Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing of een ander
bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar.
Graag even mailen naar: Ledenadministratie@tvdz.nl
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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Meneer de Mol

december 2019
Wow, wat een snertweer de laatste tijd. Zit je daar onder dat
clubhuis en er is weinig tot niets meer te kanen! De lekkere
wormpjes zijn diep in de aarde gedoken, zodat ik weer tot het
voorjaar moet wachten op een lekker vet hapje.
En ik ben, zoals je weet, nogal op mijn rust gesteld. Daarom
heb ik een hekel aan die zogenaamde leuke toernooitjes,
vooral die met de aparte prijzen, die de kampioenen dan
krijgen. Niet een lekker flesje wijn, maar een bloemkool of
een meloen of zo. Is niks voor mij. Volgende keer misschien
wel een banaan of ananas.
Nou en dan zitten er toch weer rokers aan de tafels bij mijn
ingang, terwijl er toch zoveel ruimte is. Die zitten dan naar
ene Charles, Wim, Evert en Mylène te kijken, die in de
regenvlagen de sterren van de hemel slaan.
Enfin, tot slot van dit jaar toch nog maar een paar mopjes.

Zegt een man tegen zijn vriendin: ''Weet jij het verschil tussen een tampon en een theezakje? Zegt het
meisje: ''Nee". Zegt de man: ''Nou, dan kom ik bij jou geen thee drinken!''
Tja en dan komt de heer des huizes thuis en ligt er een briefje: “Lieve schat, vanavond ben ik laat thuis.
Je avondeten staat op bladzijde 37 van het kookboek en wat je ervoor nodig hebt, ligt in de supermarkt.
Liefs en eet smakelijk!”
Gesprek tussen 2 blondjes: ''Ik heb gisteren een zwangerschapstest gedaan'' zegt de ene. Vraagt de
ander verwonderd: ''En waren de vragen moeilijk?''
En wilt u er nog meer zien, kijk dan op www.humor.ontspan.nl
Tot volgend jaar allemaal.
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
Alias Meneer de Mol

Activiteitenkalender
.
De activiteitenkalender is nog niet gereed, maar u bent al wel uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie
van zondag 5 januari om 15.00 uur.
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TVDZ

Tennislessen

TVDZ biedt aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij een professionele
leraar, t.w. Werner Krieger. Werner Krieger is een ervaren zelfstandig werkende leraar. Afspraken over
en betalingen van tennislessen hebben betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid en de
tennisleraar.
Op deze pagina vindt u nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, het telefoonnummer etc.
LESDAGEN
Woensdag, vrijdag en zaterdag
Lestijden Jeugd:
Woensdag:
15.00u. tot 18.00u.
Vrijdag:
16.00u. tot 18.00u.

Lestijden Senioren:
Woensdag:
18.00u. tot 21.00u.
Vrijdag:
18.00u. tot 21.00u.
Zaterdag:
09.00u. tot 15.00u.

PRIJZEN:





Privéles 30 minuten € 25,Privéles van 60 minuten € 50,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 125,-)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 85,-)

LESVOORWAARDEN
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
- Voor de 1e les dient een aanmeldingsformulier lidmaatschap TVDZ met pasfoto te zijn ingeleverd
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan aan de trainer (niet aan TVDZ)
- 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 het inhalen of een vergoeding van de gemiste les.
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden, of de conditie van de baan, wordt de eerste les
niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen;
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet.
INSCHRIJVEN
Voor Tennislessen aanmelden bij voorkeur via e-mail: tennislessen@tvdz.nl.
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of zijn te downloaden van de TVDZ
website: https://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, of opsturen per email naar:
tennislessen@tvdz.nl waarna een check plaatsvindt met ledenadministratie of de betreffende aanmelder
lid is van TVDZ. Men dient voorkeursdagen voor de les in te vullen. Op basis van die voorkeur worden
de groepen dan samengesteld door de trainer. Na aanmelding neemt de trainer contact met u op.
Uw tennisleraar:
Werner Krieger,
Meerkoet 195, 1113 EA, Diemen - Tel: 06-28956296
E-mail: tennislessen@tvdz.nl
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