
NIEUWSBRIEF

Wat een gezellig versierd park!

De nieuw Mister Duinvliet 

ZOMERSTART IN DE VRIESKOU

Zelfs die verschrikkelijke vrieskou en die ijzige poolwinden die ons land al weken teisteren, konden niet verhinderen 
dat de opening van het zomerseizoen op de eerste paasdag, gecombineerd met de open dag voor nieuwe leden, een 
geweldig feest werd. Dankzij alle inspanningen van de  pr-commissie, evenementencommissie,  jeugdcommissie en 
trainers!

De dag begon ‘s ochtends met de jeugd, die werden ontvangen door twee charmante paashazinnen. Waarna er leuke 
spelletjes te doen waren.
In de middag was de beurt aan de senioren. Onder leiding van Pascal werd een Bootcamp warming-up gedaan. Hier-
na werden er indeelrondes gespeeld met de nieuwe leden en wie niet hoefde te spelen kon meedoen aan cardioten-
nis, de nieuwste tennis work-out gegeven door trainer Joost van Tennis Kreatief.
De dag werd in stijl afgesloten toen de evenementencommissie de rode loper uitlegde. Daarop werden verschillende 
kampioenen van de Winter DUCO en de taartenbakwedstrijd naar voren geroepen, Aan iedereen was gevraagd een 
zelfgebakken taart of cake mee te nemen en hieraan was een wedstrijd verbonden. De maker van de mooiste/lek-
kerste taart won een uur privéles van Joost. De winnende taart was gecomponeerd door Ruud Verloop. Ook werd de 
nieuwe Mister Duinvliet benoemd; Geerard Baart. Geerard is in de loop der jaren in verschillende commissies actief 
geweest voor de club, tot aan deze open dag aan toe, met het organiseren van de duco-competitie. Gouden Kerel!

Kortom een heel geslaagde dag! Voor het gehele verslag van Rob Rib over de Open Dag en alle foto’s check 
de site http://www.tvduinvliet.nl

 

TWEE KREKELS VOOR AD
door ROB RIB

We zijn zo langzamerhand wel een club van culturele giganten ge-
worden. Niet alleen kwam er recent een nieuwe bundel van Jan Wijnen 
uit, maar ook onze andere literaire clubgenoot 
Ad de Bont was weer in het nieuws. 
De toch al met prijzen overladen jeugdtheatermaker 
is onderscheiden met niet één, maar twee zilveren 
krekels voor zijn toneelstuk Mehmet de Veroveraar. 
Dit is het verhaal van de Turkse prins Mehmet II, 
die op zijn twaalfde sultan wordt van het 
Ottomaanse Rijk en met zijn onstilbare honger naar 
macht later De Schrik van het Westen wordt genoemd. 
Stukken die zijn onderscheiden met Zilveren Krekels komen 
in aanmerking voor de Gouden Krekel, een jeugdtheaterprijs 
die in september wordt toegekend aan de beste podiumprestatie of 
productie. U begrijpt inmiddels al dat Ad (uiteraard ook al Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau) deze prijs in 2007 al eens heeft gehad voor 
zijn stuk De Hompelaar.

Ad, van harte proficiat!

WEER EEN WIJNEN
door ROB RIB

Op donderdag 11 april is de vierde verhalen-
bundel van onze clubgenoot Jan Wijnen 
verschenen. De bundel, Verkleurde tijd, werd aan
de auteur gepresenteerd in Athenaeum 
Boekhandel in Haarlem, in het bijzijn van veel 
familieleden, vrienden en kennissen. De drank op
deze gezellige bijeenkomst was gratis, dus u 
begrijpt dat TV Duinvliet ruim vertegenwoordigd 
was.

Bij thuiskomst heb ik me meteen op het boek 
gestort. Verwacht van mij echter geen objectieve
en doorwrochte recensie, want ik ben een vrijwel 
kritiekloze bewonderaar van deze clubgenoot. 
Ik word altijd een beetje jaloers als ik lees met hoeveel fantasie hij situaties bedenkt 
en het gedrag van mensen beschrijft. Jan is als schrijver van korte verhalen een 
uniek talent. Ik zou niet weten met wie ik hem zou moeten vergelijken. Dus allemaal 
kopen dat boek!

Nieuwsbrief April -  20 april 2013 - Opmerkingen of leuke nieuwtjes? mail dan naar webredactie@tvduinvliet.nl  

Beste leden, 
Daar is dan alweer de tweede versie van de maandelijkse TV Duinvliet nieuwsbrief. Het zomerseizoen is begonnen en de eerste zomerse activiteiten zijn alweer 
achter de rug! De gehele verslagen zijn te lezen op onze website www.tvduinvliet.nl. Voor al het actuele nieuws kunt u nu ook terecht op onze facebook pagina: www.
facebook.com/TVDuinvliet en vergeet ons niet te liken!!

Agenda
     Zaterdag 18 mei
Sunrise toernooi 
     Zaterdag 1 juni
Tennis met een kennis toernooi

Zaterdag 22 juni tot zondag 30 juni  
Clubkampioenschappen senioren
     Maandag 24 juni tot zondag 30 juni  
Dubbel-clubkampioenschappen jeugd
Meer info over de evenementen? Check de website www.tvduinvliet.nl

De redactie feliciteert Jolanda van Schaick en oud-veur-
zitter Richard Ottens met de geboorte van hun zoon Kay.

Kay heeft het levenslicht aanschouwd op 8 maart 2013. 
Hij kan dus lid worden van Duinvliet op 8 maart 2019 

Van de roze wolk

Winter DUCO
Vanaf oktober is er op donderdagavond winter DUCO gespeeld. De doelstelling van de DUCO is om op sterkte tegen andere leden van de vereniging te spelen, 
waar je normaliter niet aan toe komt. Er konden 72 spelers mee doen en er melden zich precies 72 leden aan! In 3 poules van 24 spelers is gespeeld om de hoog-
ste eer. De indeling van de poules komt in samenspraak met Xander tot stand, omdat hij de praktisch iedere speler van de vereniging kent. Iedere donderdagavond 
konden er 9 wedstrijden op 3 banen gespeeld worden. De partijen waren gepland als HD – DD of GD. Om dit helemaal rond te krijgen heeft Alicia Hoevelaken in 
poule A als “man” gespeeld.
Het koude winterweer heeft zich laten gelden en niet alle geplande partijen konden worden gespeeld. In poule A bleek Pieta Booy de sterkste te zijn, in poule B Jan 
Rienstra en in poule C Gerard Belien. Om dit feestelijk af te ronden werden de winnaars op het openingstoernooi zomer 2013 in het zonnetje gezet.

De organisatie is zich langzaam aan het professionaliseren. Waarbij in de zomer de uitslagen nog op papier moest worden geschreven en opgehaald door de organ-
isatie, worden de uitslagen nu digitaal door de deelnemers gemaild. Ook maakt de DUCO nu gebruik van de website van TV Duinvliet. Hierdoor krijgt de website ook 
meer bekendheid als communicatiemiddel. De planning, uitslagen en standen zijn voor de deelnemers nu digitaal te volgen. Omdat de verantwoordelijkheid voor 
vervanging bij de spelers zelf ligt hebben wij als organisatie nauwelijks hoeven bijsturen. De organisatie van de winter DUCO was in handen van Marc Plasier en 
ondergetekende. Om continuïteit aan de DUCO te geven en er een verenigingsevenement van te maken is besloten om te rouleren met de organisatie.

Bij deze wil ik Xander en Marc bedanken voor de plezierige samenwerking en heeft de vereniging er een “bindend” evenement bij.
- Geerard
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