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In veel vakantielanden is het een spektakel, bij Duinvliet verloopt het echter gladjes: De wisseling van de wacht. Op zondag 13 maart jl. hebben Albert Faase en 
Lex Gerritsen afscheid genomen van hun tennisklanten. Diverse leden van TV Duinvliet waren hierbij aanwezig en vanuit het bestuur hebben wij hen bedankt 
voor de jarenlange samenwerking. Albert Faase heeft ervoor gezorgd dat wij al jaren tennissen op het mooiste tennispark van Haarlem! Achter de schermen zijn 
Xander en Manja van den Berg druk bezig om het beheer van het park over te nemen, vanaf 1 april as. is het zover. Vanzelfsprekend wensen wij hen daarbij heel 
veel succes!
Ondertussen werken commissies en bestuur aan de voorbereidingen voor de komende seizoen. De competitie start begin april 2016, evenementen voor se-
nioren en jeugd, de clubkampioenschappen, nieuwsbrieven, indeelavonden en de DuCo worden voorbereid en ook houden we een bijeenkomst voor nieuwe 
leden op 7 april as. Vanuit het bestuur wensen we jullie allemaal een mooie tenniszomer!

Het Bestuur

Ons immer vrolijke toernooicommissielid Nicolien Lohuis is 
eind januari bij het hardlopen in de duinen zwaar geblesseerd 
geraakt. Zij viel zo ongelukkig dat ongeveer alle pezen waar 
haar rechterbeen aan hangt, finaal doormidden zijn gescheurd. 
Tijdens een langdurige operatie (een waar in Nederland nog 
niet zoveel ervaring mee is) heeft een zeer vakbekwame chirurg 
echter alle eindjes weer aan elkaar weten te knopen. Daarop 
moest Nicolien zeker twee maanden van haar middel tot haar 
tenen in het gips. Het zal dus nog wel even duren voor ze het 
tennisracket weer ter hand kan nemen.
Nicolien, hou je taai!

Rob Rib 

      

Voorjaarscompetitie 2016 

DUCO Winter 2015/2016

Nicolien brekebeentje

Receptie Lex en Albert

Indelen zomerseizoen / Banenschema

Wisseling van de wacht

Agenda
Vrijdag 1 april
Opening zomerseizoen Jeugd, Competitietraining

Zaterdag 2 april
Opening zomerseizoen senioren

Donderdag 7 april
Nieuwe ledenbijeenkomst

NIEUWSBRIEF

HEE 
PSSST

Nieuw!

NIEUWE LEDEN!
Informatieavond nieuwe leden

De Evenementencommissie heeft 
voor gebruik binnen de vereniging 
een servies, uitgevoerd in Duinvliet 
blauw aangeschaft. Bestaande 
uit totaal 48 couverts van grote 
en kleine messen, vorken, kleine 
en grote lepels en diverse maten 
opschep lepels. Er zijn ook nog 25 
mokken.
Dus beschikbaar voor de etentjes 
van alle commissies, team BBQ 
enz.

De Evenementencommissie
 

Het bestuur heeft besloten dat het indelen op woendagavond 
vanaf dit zomerseizoen vervalt. Dit wordt een vrijspeelavond. 
Nieuw: Op woensdag overdag wordt er van 11.30 u. - 13.30 u. 
ingedeeld!
Kijk voor meer informatie over indelen op de website.
Bekijk ook het nieuwe Zomer banenschema 

De nieuwe KNLTB pasjes kunnen vanaf 1 april afgehaald 
worden achter de bar van het clubhuis.

Afgelopen zondag 13 maart 
hebben we afscheid genomen 
van onze trouwe barman Lex. 
Lex, dankjewel voor alle goede 
zorgen! Onder het genot van 
een heerlijk borreltje en een 
hapje hebben we herinneringen 
opgehaald en gelachen, ook 
om momenten die waarschijn-
lijk nog gaan komen. Helemaal 
afscheid nemen we namelijk 
niet van Lex; We mogen hem 
ook verwelkomen als een nieuw 
lid van de club!
LEES VERDER 

Vanaf 1 april kunnen we weer nieuwe leden begroeten. 
Om deze nieuwe leden persoonlijk welkom te heten, organiseert de ‘welkomstcom-
missie’ op donderdagavond 7 april een informatieavond.
Op deze avond kunnen de nieuwe leden met de club en met elkaar kennis maken, 
krijgen ze informatie en wordt er natuurlijk ook nog een balletje geslagen.
Tijdens de afsluitende borrel beantwoordt de commissie (Caroline, Myrna en Hans) 
de vragen en hopen we de nieuwe leden nog vaak op de club te mogen zien. 

De welkomstcommissie hoopt op vele aanmeldingen.
 

Op 4 April begint weer de voorjaarscompetitie. TV Duinvliet speelt met 11 teams 
de Voorjaarscompetitie Noordwest op zaterdag, met 2 teams op dinsdag en met 2 
jeugteams op vrijdag middag. Daarnaast spelen we met 8 teams en 2 jeugteams de 
landelijke Voorjaarscompetitie op zondag.
Er hebben zich een aantal nieuwe spelers opgegeven voor de competitie waarvan de 
meeste ook in een team terecht konden. Indien dit niet mogelijk was staan ze op de 
reservelijst. Op dinsdag hebben we nu zelfs een geheel nieuw damesteam…welkom 
Nicole, Elian, Karoly en Gemma!
Op onderstaande dagen wordt er competitie gespeeld 
(en zullen de vrijspeel-mogelijkheden ook beperkt zijn)

Zondag 5 Juni is er een afsluit BBQ voor alle competitieteams bij TV Duinvliet. We 
hopen alle teams dan op het park te zien!

De Technische commissie

DUCO Winter 2015/2016
De interne Dubbel Competitie – beter bekend als de Duco – mocht zich ook deze 
winter weer verheugen in een groot aantal deelnemers. 72 Fanatieke tennissers, 
deze keer verdeeld over 2 poules tartten de elementen op jacht naar de altijd fel 
begeerde hoofdprijs. Wind en vooral regen maakten de banen helaas 2 donderdagen 
onbespeelbaar, maar dat zijn dan ook de enige smetjes op een verder sportieve en 
enthousiaste competitie.
Het bleef lang spannend, maar uiteindelijk kunnen we de winnaars feliciteren: 

Marianne Brinker en Armand Garabedian

Tijdens het openingstoernooi op zaterdag 2 april worden ze in het zonnetje gezet.

Ook deze zomer gaat de Duco weer gewoon op donderdag gespeeld worden. De 
inschrijving hiervoor is inmiddels geopend, dus meld je snel aan en doe mee!

Tom de Kivet

Vanaf nu beschikbaar!

Nieuwe pasjes
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