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Soms, heel soms heb je van die dagen dat alles meezit, en 30 maart 2014 was zo’n dag. 
Onze Voorzitter beschreef de dag in zijn dankmail aan de vrijwilligers als volgt :
“Met hulp van veel mensen is het een fantastische dag geworden, een vol tennispark 
met allemaal vrolijke mensen, van jong tot oud, goed weer, leuke trainingen en oefenin-
gen, mooie partijen, lekkere broodjes, terechte winnaars en zo kan ik nog wel even door-
gaan. Het was reclame voor de tennissport! “ Aldus voorzitter Maarten Faber.
 Lees verder 

Agenda

Zondag 1 juni
Afsluiting Jeugdcompetitie
Zaterdag 7 juni
Sunrisetoernooi

Zaterdag 17 mei
Tennis met een Kennistoernooi

Tijdens de zonovergoten openingsdag 
van dit zomerseizoen op 30 maart ging de 
rode loper uit voor Marie-José Schouten 
en Martin Spaan. Met groot ceremonieel 
vertoon zijn zij benoemd tot Mister en Miss 
Duinvliet. Een duo dus dit jaar en volkomen 
terecht. Samen vormen zij de evenemen-
tencommissie en in die hoedanigheid heb-
ben zij de clubgenoten getrakteerd op een 
scala aan leuke toernooitjes. 
Het door hen verzonnen Luilak Open is nu al een traditie en het Kersttoer-
nooi (inclusief snert, kerstverhaal en samenzang), Nieuwjaarstoernooi en 
Thuisblijverstoernooi doen smaken naar nog veel meer. Proficiat!

DUBBEL EN DWARS VERDIEND

      
Zijn naam is Klein, David Klein. 
Maar zijn daden benne groot. 
Want ons kersverse clublid is 
een heuse schaakgrootmeester. 
De 20-jarige Haarlemmer Da-
vid Klein leerde op zijn zesde 
schaken. Van zijn opa. Al snel 
bleek dat hij een enorm talent 
was. En vorig jaar, amper 19 
jaar oud, werd hij benoemd tot 
grootmeester. En nu dus tennis. 
Had hij ineens behoefte aan 
beweging, na al dat stilzitten? 

ZIJN NAAM IS KLEIN

Zonnen en Ballonnen
Hartelijk dank lieve, boevige, stiekeme Evenementen 
Commissie,
die een vloed van felicitaties op gang bracht,
die mij pardoes in het zonnetje zette en in een ballon-
nenstoel.

Veelstemmig toegezongen kon ik de ballen krijgen.
Ook nog een volbeschreven kaart. Met allerlei lieve 
woorden.

Ik was er ondersteboven van.
Moest ik nog indelen van ze ook. Dat lag dus aardig op 
zijn kop.

En hoe hadden ze het ook nog voor elkaar  gekregen 
dat ik een prijsje kreeg?
Pas op, ze zijn almachtig!
Nou mensen, allen allemachtig bedankt!
Nanda.

Bedankt!

Thuisblijverstoernooi winter in Mediterrane sferen
Wintersport, waarom zou je. Een barre tocht over de besneeuwde Auto-
bahn, veel te doorbakken schnitzels, overvolle pistes, peperdure skipas-
sen. Je moet er toch  niet aan denken. Zeker niet als je ook mee kunt 
doen aan het TV-Duinvliet Winter Thuisblijverstoernooi. Dit jaar in het 
teken van Bella Italia en ook deze keer was ons All-Inclusive arrange-
ment volledig volgeboekt.  
Bij gebrek aan Italianen binnen onze vereniging, zat er niets anders op 
dan de catering over te laten aan Italiaanse professionals. Omdat voor 
onze clubgenoten alleen het beste goed genoeg is, hebben wij het op 
ons genomen, om voor te proeven bij Italiaans Restaurant San Lorenzo 
op de Leidsevaart. Lees verder 

Klik hier voor alle foto’s

Open Dag en Openingstoernooien 2014 – Een doorslaand succes

.. Tennis met een KennistoernooiJeugdcompetitie 2014

NIEUWSBRIEF

Zaterdag 17 mei van 14.00 uur tot 16.30 uur Tennis met een Kennis
Altijd al een balletje willen slaan met je eigen buurman/vrouw, een familie 
lid, vriend/vriendin of een goede/vage kennis, maar zij/hij is nog geen lid 
van TV Duinvliet ?
Dit is je kans geef je op voor het Tennis met een Kennistoenooi !
Geef je op voor het Sunrise toernooi via:
evenementen@tvduinvliet.nl
Tot dan, 
De evenementencommissie, Marie-José en Martin 

Hee Psssst

Zaterdag tennissen !

 “Nou, ik heb altijd al getennist,” vertelt David. “Ik 
ben zo’n tien jaar lid geweest van Merlenhove. Maar 
door het schaken en mijn studie scheikunde kwam 
het er niet meer van. Ik vind het heerlijk dat ik nu 
weer lekker kan tennissen.”

Tijdens de competitie zijn er 
genoeg banen op zaterdag 
beschikbaar !
Buiten de competitiebanen zijn 
alle banen ter beschikking !
(tot 31 mei)

De competitie is weer van start gegaan. We heb-
ben er inmiddels al weer twee speelrondes opzit-
ten. Onze jongens en meisjes doen dit seizoen 
met zeven teams mee in de competitie. Op de 
vrijdagmiddag (5 teams) en op zondag (2 teams). 
Er wordt vaak hard gevochten voor de punten. Dat 
lukt helaas niet altijd. Na afloop hebben we bij de 
thuiswedstrijden heerlijke patat van Lex. Een mooie 
start van de competitie en vergeet niet, het belan-
grijkste is dat we plezier hebben dan komen de 
resultaten vanzelf. 
O ja, kom gerust is langs op de vrijdagmiddag 
(vanaf 16.30 uur) of zondag om onze jeugdtalenten 
aan te moedigen! 
Graag tot ziens op het park!
Namens de jeugdcommissie,  
Marc van der Meer
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