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TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID
Sportpark “De Diemen”, Sportlaan 7, 1111PX Diemen
Telefoon: 020-6001857 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl – website: www.tvdz.nl
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Van de Voorzitter
De renovatie van het tennispark van TVDZ is afgerond! Op 9 juli
2022 is ons vernieuwde tennispark opgeleverd. De laatste foto’s van
deze werkzaamheden zijn in dit clubblad te vinden.
Helaas kon het lesserstoernooi van Willem Hornikx niet plaatsvinden
op eigen terrein, zodat werd uitgeweken naar ATVD.
De leden moesten weer even wennen aan de grote hoeveelheid
zand op de banen, maar na een sporadische regenbui en veegacties
van de gemeente Diemen is er al veel zand in het kunstgras gezakt.
Ook moesten de leden even wennen aan de nieuwe LED-verlichting.
Sindsdien zijn er alweer 3 toernooien gehouden, te weten het Ahmed
avondtoernooi, het Barbequetoernooi en het uitwisselingstoernooi
tussen TVDZ en Strandvliet. Dit laatste toernooi is jarenlang
medegeorganiseerd door Ed van Lingen van Strandvliet, maar hij
kan helaas niet meer mee tennissen wegens gezondheidsredenen.
Vandaar dat wij ter ere van zijn inzet de naam van het toernooi
hebben omgedoopt in het Ed van Lingentoernooi, zoals u in dit
nummer kunt lezen.
Op 3 september is het sportpark de Diemen officieel geopend door
wethouder Jeroen Klaasse, waarvan ook verslag van wordt gedaan.
Op de kramenmarkt van 10 september is TVDZ ook weer te vinden met de septemberaanbieding voor
nieuwe leden: 16 maanden tennissen voor de prijs van 12 maanden (€ 199,-). Dus heeft u nog vrienden,
kennissen, buren, of familie die overwegen te gaan tennissen, dan is er nu de kans om dat goedkoop te
doen bij TVDZ! Dus hoort, zegt het voort!
Voor de rest van het jaar zijn de volgende activiteiten gepland: 2x Ahmed avondtoernooi, tennistoernooi
met taart en natuurlijk het onvolprezen Oliebollentoernooi!
Op donderdag 17 november om 20.00 uur is de Algemene Leden Vergadering waar weer een aantal
belangrijke onderwerpen op de agenda zullen staan.
Eén daarvan is dat de voorzitter zich niet meer herkiesbaar stelt en dus aftreed als bestuurslid, en wij
hopelijk nieuwe bestuursleden / vrijwilligers kunnen voordragen aan de leden. Helaas is het zo dat
zich nog niemand heeft aangemeld…..
Om onze tennisvereniging draaiende te houden zijn vrijwilligers echter onontbeerlijk en dus vragen we
aan onze leden om ons een helpende hand toe te reiken, bijvoorbeeld als nieuw bestuurslid, als
webmaster om de TVDZ website te onderhouden, als redacteur voor het schrijven van toernooiverslagen
in de ACE, als handige Harry’s die wat klusjes kunnen verrichten, bijvoorbeeld aan het onderhoud van
het clubgebouw etc..
Dus geef wat vrije tijd aan de club door mee te helpen. Vele handen maken licht werk! Voor meer
informatie kun je altijd terecht bij de bestuursleden.
Wij kijken uit naar een voorbeeldige herfst en hopen jullie allen binnenkort weer te zien op de tennisbaan
en te verwelkomen als vrijwilliger c.q. bestuurslid!
Hans de Jong – Voorzitter
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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 - (vicevoorzitter) Tel: 06-53713377
- Vacature – (promotie, sponsoring en PR)
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden)
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Janny de Boer - Tel: (020) 6979437
Activiteiten-Commissie
- Milène Smits - Tel: (020) 6974424
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199
- Evert Strubbe (fotograaf)
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Toernooi-Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl en technischecommissie@tvdz.nl
-Yvonne en Theo Wells – Tel: (06) 24521890
Webmaster Website: - www.tvdz.nl:: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kas-commissie
- Wim van den Haak
- Ans van Klaveren
- 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 / Koos van Raalte
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
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Van de Redactie
"Ik ga nog even de woestijn in" roep ik elke morgen tegen mijn vrouw, als ik
ga tennissen. De eerste keer keek ze raar op en snapte niet waarover ik het
had. "Nou, " zei ik: "we spelen tegenwoordig op zand in plaats van op gras.
Dat is beter voor het milieu." "Oh! Ze hebben zeker weer eens iets nieuws
bedacht bij TVDZ" zei mijn vrouw: "Toch leuk voor jullie!" Sindsdien kijkt ze
begrijpelijk, als ik de woestijn in duik.
Begin ik eindelijk aan dat zand te wennen - op mijn foto's verderop in dit
nummer na - dient zich ook hier de klimaatverandering en stikstofellende
aan, die alle zandverstuivingen elders in den lande langzaam maar zeker
doet verdwijnen. Overal duiken er in dat mooie egale witte zand groene en
rode sprieten op als gevolg van het ingrijpen van de mens in de natuur. Al
onze voetstappen op die vlakte hebben een onafwendbaar karakter, de egaal
witte vlakke structuur verandert in een grasmassa zoals er duizend en een op
deze wereld zijn. Weer een karakteristiek stukje Nederland het graf
ingedragen door ons toedoen.
Maar geen TVDZ-er die zich daaraan stoort. Er worden weer toernooien
georganiseerd of het niets is. Neem nou het BBQ-toernooi. Dat moet om vier
uur al stoppen, OMDAT DE MENSEN HONGER KRIJGEN. Lees het zelf in
dit blad en huiver. Of TVDZ-Strandvliet - dat terecht de naam Ed van
Lingentoernooi - heeft heeft geregen, maar eigenlijk bedoeld is om veel
mensen onze prachtige egale zandvlakte te laten vernietigen. Waar moet het
naartoe met deze wereld?
Belangrijker dan al die toernooien is trouwens het vertrek van Hans de Jong
als voorzitter en bestuurslid. Wederom zullen veel leden (zowel mannen als
vrouwen) zich afvragen: "Waarom ik eigenlijk niet? Het levert veel status op
en mijn netwerk wordt aanzienlijk uitgebreid. Als ik bovendien goed delegeer
hoeft het niet eens zoveel tijd te kosten"
Veel leesplezier, Godfried van den Wittenboer
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Winkelcentrum

Diemerplein
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Renovatie Tennispark TVDZ – laatste werkzaamheden
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Renovatie Tennispark TVDZ – vervolg laatste werkzaamheden
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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 Jeugdsporten cultuurfonds! https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/
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 .
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag
van € 225,- per jaar (voor sport) en € 300,- per jaar (voor cultuur) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, € 300,per jaar (voor sport en cultuur) voor kinderen van 4 tot 11 jaar en € 420,- per jaar (voor sport en cultuur)
voor kinderen van 12 tot 17 jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van dit bedrag,
dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) attributen te vergoeden.
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
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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 - 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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Barbeque toernooi – 28 augustus 2022
Afgelopen zondag 28 augustus was het weer zo ver. Tijd voor het
jaarlijkse barbeque toernooi!
Het was natuurlijk wel even wennen voor iedereen dat die gek
geklede man (Wim) en die leuke vrouw met haar lijntje naar boven
(Ans) het toernooi niet meer organiseerden, maar het moet gezegd
dat hun opvolgers Yvonne en Theo hun taak uitstekend vervulden.
Ik denk trouwens
dat Ans toch nog
even naar boven
had gebeld, want
ondanks de wind
was het prachtig
weer.

We begonnen met een blinde indeling (via het trekken van speelkaarten), maar bij het tweede en derde
potje werden we een beetje ingedeeld naar sterkte en ik moet zeggen dat dit leukere sets opleverde.
Rond drieën was het afgelopen met onze tennisaspiraties en werden de uiteindelijke winnaars bekend
gemaakt.
De sympathiekste speler (die de meeste games aan de tegenstander had gegund) was deze keer
Johan. Derde werd Ed, tweede Mark en de eerste prijs was voor Marijke.

Hans had ons zo lekker gemaakt met het
voorbakken van al dat heerlijke vlees (weer
van onze sponsor Piepenbrock), dat we om
vier uur niet meer konden wachten en het
smullen kon beginnen. Naast de
gebruikelijke bijdrage van Gerard had
Milène helemaal alleen (Rita was gezellig
een weekendje weg) de rest van de
versnaperingen (salades, satésaus,
stokbrood en kruidenboter) verzorgd. Prima
geregeld.
Uiteindelijk gingen we allemaal met een vol
buikje, voldaan en tevreden naar huis.
Janny de Boer
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Vervolg Barbecue toernooi 28 augustus 2022
Foto’s: Godfried van den Wittenboer, Evert Strubbe
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Winkelcentrum Gruttoplein Diemen Noord
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Officiële opening vernieuwd sportpark de Diemen
Op zaterdag 3 september 2022 heeft de officiele opening van het vernieuwde sportpark en de sporthallen
plaatsgevonden. Wethouder van sport Jeroen Klaasse hield een speech waarbij alle betrokkenen werden
bedankt voor hun inzet om dit alles te realiseren.
De wethouder heeft als officiële handeling de vlag van Diemen gehesen op het sportpark. Ook kregen de
voorzitters van TVDZ, SV Diemen, HCD, DKV Victoria en Zeeburg een cadeau overhandigd in de vorm
van één bal van hun respectievelijke sport. Dit lokte bij de omstanders de reactie uit: “Goh, krijgen ze
maar één bal? Kan er niet meer van af?” Na een lachsalvo van de wethouder bleek er gelukkig voor elke
sportvereniging een hele doos met ballen te zijn!
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Ed van Lingen Toernooi – TVDZ - Strandvliet 4 sept. 2022

Op zondag 4 september was het een drukte van jewelste bij TVDZ met het
uitwisselingstoernooi van TVDZ tegen L.T.C. Strandvliet. In totaal deden ruim 55
tennisspelers mee aan dit toernooi, Enkele aanwezigen vroegen zich zelfs af of
zij nog aan de beurt kwamen. Maar ondanks dat alle 6 banen werden ingezet
voor het toernooi, kunnen er immers niet meer dan 6x4=24 spelers tegelijkertijd
spelen.
Een gelukje was, dat aan de zijde van Strandvliet een aantal spelers wat later
kwam omdat zij nog een andere wedstrijd moesten spelen en we rond de klok
van 15.00 uur concurrentie kregen van de Grand Prix van de Formule 1 in
Zandvoort, zodat het aantal spelers enigszins werd uitgedund. Maar dat maakte
het maken van een indeling wel bijzonder lastig.
Zoals gebruikelijk had Ans van Klaveren weer gezorgd voor mooi weer (al had iets minder zon ook
gemogen, want het was knap warm!). De activiteitencommissie had weer zijn best gedaan met 4 heerlijke
vlaaien en meer dan 100 broodjes gesmeerd en belegd. Bovendien had de voorzitter een smakelijk
uiensoepje in elkaar geknutseld. Later op de middag hadden we nog een Worst-Kaas-scenario waar
iedereen gretig op reageerde.

In de tussentijd werd er op de tennisbanen flink geknokt tussen de partijen om het hoogste aantal games
binnen te halen. TVDZ en Strandvliet gingen een tijdje gelijk op, maar toen moest TVDZ na 4 rondes toch
uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Strandvliet. De einduitslag was 98 games tegen 137. Derhalve
werd de wisselbeker overhandigd aan Strandvliet.
Ook werd Janny de Boer als wedstrijdleider even in het zonnetje gezet met een bloemetje, want het valt
niet mee om iedere speler op een juist niveau in te delen in een veranderende omgeving met spelers die
opeens vertrekken zonder zich af te melden bij de wedstrijdleiding…. Maar Janny heeft zich daar
krachtig doorheen geslagen, waarvan acte. Ook werden de inspanningen van de activiteitencommissie
geroemd in de speech. Kortom het was een leuk toernooi en het was nog lang onrustig op het terras…
Hans de Jong
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Ed van Lingen Toernooi – TVDZ - Strandvliet 4 sept. 2022

Foto’s: Godfried van den Wittenboer / Evert Strubbe / Hans de Jong
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Nog meer schrijverstalent bij TVDZ – Anita de Vries
Dat TVDZ beschikt over taalvaardige leden was ons wel bekend, maar nu zetten we de schijnwerper op
Anita de Vries die onlangs een gedichtenbundel uitbracht. Een aanrader!

Anita de Vries
Eva's kleine wereld
Gedichtenbundel

Genre: Gedichten
Illustraties: ja
Omvang: A5
ISBN: 978-94-645-0715-7
Aantal pagina's: 38
Prijs: € 15,50 Bestellen bij: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13235
incl. verwerk- en verzendkosten naar Nederland en België
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TVDZ in het Diemer Nieuws
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Zomaar een verhaaltje – nr. 42 – Abbatoir
Zoals men weet, worden varkens, koeien enz. in het abattoir
geslacht.
Nu is het wel zo, dat wanneer koeien op vrijdag aangeleverd worden,
deze pas op maandag worden geslacht.
Gebruikelijk is, dat de dieren gewoon goed eten en drinken krijgen in
dat weekend.
Maar wat ook moet gebeuren, is de mest verwijderen. Deze wordt in
een groot betonnen bassin gestort. Bij grote warmte droogt de mest
snel op en na een dag zie je er plotseling allerlei grassoorten op
komen groeien.
De mest wordt erin gedaan met kruiwagens, die tegen de bassins
staan. De werkers rijden er op houten schotten omhoog en kieperen
de mest in deze bakken.
Zie nu het volgende voor je: op maandag een bak in de zon,
loopplank ertegenaan en het oppervlak van de mest is helemaal
groen.
Een van de medewerkers had nu 2 lange stokken genomen en daarop 2 schoenen bevestigd. Vervolgens
had hij vanaf de rand van de bak deze schoenen zover mogelijk in de groene blubber gedrukt, zodat er 2
mooie afdrukken van de schoenzolen stonden.
Een nieuweling op maandagmorgen ging naar de groep mannen toe, die bij de bak stonden en een der
mannen zei: ''Kijk eens, tot zover heb ik gesprongen!''
De nieuweling, een atletisch type, zei onmiddellijk: ''Ik spring verder!'' ''Nou, dat geloof ik niet'', riep
iemand.
''Wedden?''
Vervolgens nam de nieuweling een aanloop, sprong en stond tot zijn middel in de koeienpoep.
Geschreeuw alom en uiteraard nam iedereen de benen. Wilde niet dat hij met hen in aanraking kwam. Hij
moest zelf maar zien, hoe zich schoon te maken.
Mooi inwijding toch?
Louis Biesbrouck
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Ingekomen bericht:
Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor de mooie bloemen, kaartjes, appjes, telefoontjes en andere
blijken van medeleven na het overlijden van mijn partner: Theo van der Walle.
Het was hartverwarmend!
Joke Dierdorp.

Tom en Gina getrouwd!

Ziekenboeg:
Frans Heinsius heeft helaas corona opgelopen, daarom geen reclameborden van de afgelopen
toernooien. Wij wensen Frans van harte beterschap!

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.
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

- september 2022
Get-, get-, getverdemme, wat een rotzooi voor mijn mollehol.
Allemaal zand en als ik een wormpje verschalk, knarst het tussen mijn
molletanden!
De heerlijke zomerse rust is kennelijk voorbij, nu ik de ballen weer over
de velden zie stuiteren.
Daarbij moet ik zeggen, dat die voorzitter, ene Hans, mij meestal met rust
gelaten heeft. Daarbij heb ik gehoord, dat hij er eind van het jaar mee op
houdt en in de tussentijd de Canadese zwarte beer wil proeven op een
safari daar, omdat ik weet, dat er in Canada nog Indiaanse bewoners zijn,
die er op mogen jagen. Of zou hij daar goud gaan zoeken??

Nou hoop ik maar, dat de nieuwe chef ook een beetje clementie met mijn molleholletje onder het clubhuis
heeft en... uiteraard ben ik razend nieuwsgierig wie het gaat worden.
Als laatste: er schijnt weer een barbecue toernooi te komen en tja, dat scheelt als er weer wat voor
Meneer de Mol overblijft en hij niet zover hoeft te graven om zijn wurmpjes te vangen. Ten slot nog enige
kleine verhaaltjes:
a) Een olifant is aan het zwemmen als aan de kant een muis staat te roepen. De olifant zwemt naar de
kant en vraagt: ''Wat is er?'' ''Oh niks," zegt de muis, "Ik wou even zien of je mijn zwembroek aan had!''
b) Greetje heeft voor haar verjaardag een konijn gekregen en ze speelt ermee op het balkon. De juf komt
langs en zegt: 'Wat een lief konijn is dat, waar slaapt ze?'' ''Oh," zegt Greetje, "bij mijn ouders in de
slaapkamer!'' Juf zegt verbaasd: ''Stinkt het daar dan niet?'' Greetje: "Ja, dat is wel waar, maar daar moet
Flappie dan maar aan wennen!''
c) Ene Janine vroeg hoe ze weer maagd kon worden. Zegt een kennis van haar: ''Dat is niet zo moeilijk
hoor!'' Zegt Janine: ''Hè, hoe dan?'' Zegt de kennis: ''Dan ga je op je kop staan en men giet er hete melk
in. Komt er vanzelf een velletje op!''
Doei........... tot de volgende keer.
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol - Alias Meneer de Mol
.
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Activiteitenkalender 2022

Activiteitenkalender 2022 TVDZ
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organisatie

AUGUSTUS
19 aug
28 aug

vrijdag
zondag

Ahmet Avondtoernooi III
B.B.Q. toernooi

20.00
13.00

AY
AC/TC

SEPTEMBER
3 sept
4 sept
10 sept
22 sept

zaterdag
zondag
zaterdag
donderdag

Officiële opening Sportpark de Diemen
Uitwisselingstoernooi Strandvliet THUIS
Kramenmarkt Diemerfestijn
Ahmet Avondtoernooi IV

09.30
11.00
10.00
20.00

Gemeente
AC/TC
BESTUUR
AY

OKTOBER
16 okt.
27 okt.

zondag
Tennistoernooi Taart
donderdag Ahmet Avondtoernooi V

13.00
20.00

TC
AY

NOVEMBER
17 nov.
27 nov.

donderdag Algemene Leden Vergadering (ALV)
zondag
Oliebollentoernooi

20.00
13.00

BESTUUR
AC/TC

zondag

15.00

BESTUUR

DECEMBER
JANUARI
8 jan

Nieuwjaarsreceptie
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TVDZ– Tennislessen 2022 – Trainer Werner Krieger
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 m.i.v. 1 juli 2021:





Privéles 30 minuten € 27,50
Privéles van 60 minuten € 55,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50,-)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-)

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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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN
Lesvoorwaarden:
De tennislesseizoenen lopen vanaf april t/m oktober / oktober t/m maart.
• 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 schoolvakanties.
• Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan;
• 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 rest van de regen lessen wel;
• De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet;

Inschrijfgedeelte tennislessen TVDZ
Voornaam:

Achternaam:

Geslacht:

Geboortedatum:

Adres en huisnr.:

Telefoon privé:

Telefoon mobiel:

Postcode:

Woonplaats:

Datum inschrijving:

E-mail adres :

M

V

Telefoon werk:

Privéles 30 minuten € 27,50
Privéles van 60 minuten € 55,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-)
Om een goede groepsindeling mogelijk te maken vragen wij u uw speelsterkte (indien bekend) en
voorkeur voor lestijden hieronder op te geven.
Speelsterkte* (belangrijk voor de groepsindeling)
nooit getennist,
half gevorderd 8/7,
toepassing.

beginner 10,

beginner+ 9,

licht gevorderd 7,

gevorderd 6/7,

Ooit tennisles gehad?:
middenklasser 8/9,

Nee

middenklasser+ 8,

gevorderd+ 6 *Aankruisen indien van

Lestijden Jeugd:

Lestijden Senioren:

Dinsdag:

16.00u. tot 18.00u.

Dinsdag:

18.00u. tot 21.00u.

Woensdag:

16.00u. tot 18.00u.

Woensdag:

18.00u. tot 21.00u.

Zaterdag:

09.00u. tot 16.00u.

Voorkeur lestijden:
Wilt u hier zo ruim mogelijk vermelden op welke dagen en tijden u beschikbaar bent:
Dinsdag
van
tot
uur
Woensdag
van
tot
uur
Zaterdag
van
tot
uur
Geef aan met wie u groepslessen wilt volgen:
1. _________________________ 2 _________________________
3_________________________

4 _________________________

Het ingevulde formulier sturen naar het E-mailadres: tennislessen@tvdz.nl
Een geprinte versie kan worden verzonden naar het adres: TVDZ Sportlaan 7 – 1111PX Diemen
of in de bus in de hal van het clubhuis worden gedaan.
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Ja

