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Door een succesvolle Open Dag, gecombineerd met het openingstoernooi, en door de Tennis-met-een-Kennis dag, hebben we toch 
weer 20 nieuwe leden geworven en zitten we nu op zo’n 470 leden. Inmiddels bruist het op het park van de activiteiten. Dertien se-
nioren en zeven jeugd teams hebben meegespeeld in de KNLTB voorjaarscompetitie; dat heeft weliswaar één jeugdkampioen opge-
leverd, maar dat maakt het plezier er niet (nou ja, nauwelijks) meer of minder om! De reeks van altijd weer volgeboekte evenementen 
is in volle gang, met als nieuwtje dit jaar een Blauw Groene Stippen toernooi dat er in slaagde weer een aantal leden over de wed-
strijddrempel te halen. Naast de altijd weer populaire (en veel emailverkeer genererende) Duco, gaat er binnenkort als proef een         
interne Enkel Competitie van start op zondagmiddag. Het Bestuur

Agenda

Zaterdag 21 juni - Zondag 29 juni
Clubkampioenschappen
Vrijdag 25 juli
Zomer Thuisblijverstoernooi

Vrijdag 13 juni
WK Jeugd Tennis/Voetbal Toernooi

      

      

Positieve analyses uit het afvoerputje
(4e klasse Zondag Heren 35+)

17 mei, twee toernooien op één dag, 
Blauw/Groene Stippen toernooi & Tennis met Kennis
toernooi
Het Blauw/Groene Stippen toernooi
Met als doel om ook onze clubgenoten met een blauwe of groene stip 
wat meer bij de club te betrekken en ze te inspireren om meer mee te 
doen aan toernooien en andere evenementen organiseerden we een 
toernooi speciaal voor deze spelers. Ondanks dat het aantal aanmel-
dingen wat tegen viel is het toch een erg leuk toernooi geworden. Mede 
doordat we het konden combineren met Tennis met een Kennis toernooi 
waardoor we alle 8 beschikbare banen vol hadden en het dus gezellig 
druk was op het park.
Lees verder
Tennis met een Kennis
De tweede editie van Tennis met een Kennis leverde een negental aan-
meldingen op van Duinvliet leden die wel eens een balletje wilden slaan 
met een Kennis. De variatie van de “kennissen” was opmerkelijk, we 
zagen, studiegenoten, stiefzoons, vaders, collega’s, vage partners, favo-
riete echtgenoten etc. het park opkomen. In totaal dus 18 deelnemers. 
Doordat we de beschikking hadden over 6 banen was er dus nog ruimte 
voor 6 “opvul spelers”.   
Lees verder

Een zinderend Zomerseizoen 2014 

. Record aantal deelnemers Sunrise TournamentAfsluiting Jeugdcompetitie 2014

NIEUWSBRIEF

Sun, Sun, Sun here we come zongen the Beatles in 1969 en daar 
kwamen ze hoor alle 32 deelnemers keurig op tijd. Bij ons eerste Sun-
rise toernooi in 2012 vonden we het nog spannend, of dat iedereen die 
zo gek was geweest zich op te geven ook daadwerkelijk om 6.00 uur 
z’n bed uit zou komen.  Het tweede jaar wisten we zeker dat iedereen 
zou komen, maar het kan nog gekker, dit jaar kwamen er twee meer dan 
waar we op hadden gerekend. (misverstandje met het mailadres) ston-
den we opeens met 34 spelers.
Onder het motto, de Sun gaat op voor iedereen, hebben we deze  2 
enthousiastelingen (Lianne en Jan) zoveel mogelijk in het evenement 
“geschoven”. Niet onvermeld mag blijven dat Lianne 1 game van Jan 
gewonnen heeft, wat het voor haar al de moeite waard maakte om 6 uur 
op te staan.

Lees verder

Kom met z’n allen kijken naar 
Nederland - Spanje.
Met in de rust een “HAPPY 
HALF TIME”  bier, wijn , fris, 
koffie alles 
€ 1.00

Vrijdag 13 juni 
Voetbal 
kijken
op Duinvliet !

Zondag 1 juni hebben we de competitie voor de 
jeugd afgesloten met een heerlijke BBQ. Er had-
den zo’n 25 kinderen aangemeld, het weer was 
prachtig. Na een klein woordje over het verloop 
van de competitie,het zondag mixteam t/m 14 jaar 
is zelfs kampioen geworden, en een bedankje 
voor hun inzet kon de chef kok zich in het zweet 
werken om iedereen van een heerlijke stukje 
vlees te voorzien. Iedereen had het naar zijn zin.
Dankzij Floor, Kristie, Douwe, Leon en Myrthe 
kwam niemand iets te kort. Rond 20.00 uur ging 
iedereen weer naar huis en was het weer rustig 
op Duinvliet. Een hele geslaagde avond!! 
Nogmaals alle competitiespelers ,                      
BEDANKT. 
Namens de jeugdcomissie, 
Marc van der Meer

Jarenlang hielden wij als Heren 1 de eer van TV-   
Duinvliet hoog in het afvoerputje van het tennis-
sen op zondag, de 4e klasse 35+. Zonder enige 
schaamte streden wij 6 of 7 voorjaarsdagen voor 
de reputatie van ons clubje – ook, of beter zélfs, 
als we op de hoogte waren van het aantal kunst
heupen van onze tegenstanders; teams zonder 
ernstig blessureleed komen in deze klasse niet 
voor. Als iedereen nog zindelijk is na 4 biertjes, is 
het eigenlijk al een glorieuze dag. Bovenal waren 
we trots op het predikaat Heren 1. Toegegeven, 
Heren 2 bestond tot vorig seizoen nog niet.
Een bijkomend voordeel was dat er van angst voor 
degradatie nooit sprake hoefde te zijn. En zonder 
enige vorm van ironie mag ik stellen dat wij al die 
jaren in het eervolle linkerrijtje waren te vinden. 
Een lichte vrees om te promoveren was er wel na-
dat we ooit één seizoen in de 3eklasse wekelijks 
waren vernederd.
Een tweede of derde plaats is waar wij jaarlijks 
naar streven. Met lichte trots durf ik te schrijven: 
veelal met succes.
 Lees verder

Het zondag 
mixteam t/m 
14 jaar is 
kampioen ge-
worden!

vlnr: Robin Warmer-
dam, Alexander 
Sternfeld,Yoshua 
Gontscharoff, Mau-
rits Wijmenga en 
Nanda Bakker

Gefeliciteerd!Kampioen
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