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    Agenda
Dinsdag 28 maart Tennissen met Kennissen
Vrijdag 31 maart Zomer Openingstoernooi Senioren/Jeugd
Donderdag 6 april Welkomstavond nieuwe leden

NIEUWSBRIEF

            

            

      

Ook deze zomer is er weer Indelen! 
Overdag op de woensdag (tussen 
11.30 en 13.30 uur) en verder op de 
maandag- en vrijdagavond (tussen 
19.00 en 21.00 uur). Belangrijk: zorg 
dat je (met je pasje) op het moment 
van indeling aanwezig bent, dat is 10 
minuten voor elke ronde begint.
Bij het overdag-indelen op de woens-
dag is er niets veranderd, dat loopt 
goed.
Bij de avonden gaan we het echter doen volgens een nieuw 
concept! Waarom? Omdat vorig jaar steeds weer duidelijk werd 
dat de avondspelers wel heel graag worden ingedeeld, maar 
niet bij toerbeurt hun steentje kunnen bijdragen. Het indelen 
kwam steeds meer neer op een kleiner wordend groepje vrijwil-
ligers.
Om nu te voorkomen dat ook dat groepje niet meer kan of wil 
indelen en om toch te kunnen voldoen aan de grote vraag om 
ingedeeld te worden, hebben we een nieuw concept bedacht: 
met een indeelteam.
Van de vaste vrijwilligers is een indeelteam samengesteld. 
Doordat zij nu in koppels te werk zullen gaan en zelf per avond 
één ronde niet meespelen, kan er worden ingedeeld en is het 
tegelijkertijd voor de indelers toch nog mogelijk 
(en aantrekkelijk) om in ieder geval twee rondes zelf mee te 
spelen.
Op deze manier hopen we dat er door iedereen zorgeloos 
gespeeld kan worden! Kijk voor meer informatie op de website 
TV Duinvliet.
Tot ziens en veel plezier namens het voltallige indeelteam!
coördinatie nieuw concept: Nanda en Louise

Ook voor de jeugd zullen er zomerseizoen 
weer veel leuke activiteiten zijn. De eerste ac-
tiviteit is natuurlijk de opening van het zomer-
seizoen. Deze opening is speciaal bedoeld 
voor alle jeugdleden en vindt plaats op 31 
maart van 16.00 tot 18.00. Bij deze opening gaan we uiteraard 
lekker tennissen, maar daarnaast zijn er ook buiten de banen 
verschillende activiteiten. We sluiten de opening af met wat 
lekkers te eten en te drinken. 
Doe je gezellig mee?! Meld je dan aan door een mailtje te sturen 
naar jeugd@tvduinvliet.nl

PS: In de meivakantie zal er op 24, 25 en 26 april in de middag 
een tennis driedaagse voor de jeugd worden gehouden. Meer 
informatie hierover volgt!
Jeugdcommissie, Romy Hoevelaken 

Dit jaar doen we met weer meer teams mee aan de voorjaar-
scompetitie; 22 senioren- en 4 jeugdteams!

De competitie start op 6 april en loopt tot 1 juni.

Kijk op de website – bij Senioren of Jeugd – wanneer je 
favoriete team speelt, hier kan je tijdens de competitie ook de 
stand vinden, of kom gewoon eens kijken en je clubgenoten 
aanmoedigen!

      
Ook dit zomerseizoen willen we graag weer nieuwe leden op ons park verwelkomen. 
Daarom is er op dinsdagavond 28 maart van 19:30 tot 21:00 een Open Indeelavond, 
voor leden, maar vooral dus voor niet-leden die overwegen bij ons te komen tennissen. 
Daarom: ken je mensen die interesse hebben in onze vereniging? Nodig ze uit voor 
deze gezellige kennismakingsavond. Het 1e rondje na afloop is van het bestuur! 
Graag even aanmelden via een mailtje aan tc@tvduinvliet.nl. Mocht dat niet lukken, je 
bent hoe dan ook welkom als je een kennis meebrengt.
Duco 2.0
Waarschijnlijk heb je het al in je mailbox al gezien en gelezen, de Duco krijgt een nieu-
we opzet: Duco 2.0.
Na 5 succesvolle jaren waarin we steeds kleine aanpassingen hebben gedaan is het 
nu tijd voor wat grotere veranderingen. Lijkt het je leuk, schrijf je dan snel in want som-
mige dingen veranderen namelijk niet……vol is vol! 

Tennissen met Kennissen

Competitie

 Indelen zomer 2017

Activiteiten voor de jeugd

Een nieuw zomerseizoen
Op naar een mooi lustrumjaar!
Heeft u hem al gezien, onze TV Duinvliet Jaarplanning 2017? Hij hangt in het clubhuis, staat op de website en geeft een overzicht van alle toernooien, kam-
pioenschappen, evenementen en andere leuke activiteiten die we dit jaar gaan organiseren voor senioren en jeugd. Noteer in ieder geval alvast zaterdag 24 
juni in de agenda: finales clubkampioenschappen en lustrumfeest. TV Duinvliet bestaat dit jaar 35 jaar en dat gaan we vieren! 
Alle commissies zijn druk bezig met de voorbereidingen, de eerste activiteiten van 2017 zijn alweer geweest, de competitieindeling is bekend, er komen ver-
nieuwingen aan voor het indelen en de DUCO, en de inschrijving voor de zomertrainingen is geopend, kortom we zijn klaar voor het nieuwe zomerseizoen. 

Namens het bestuur wens ik iedereen veel tennisplezier, laten we er met elkaar een mooi lustrumjaar van maken! Maarten Faber

Albert-Jan kan alles het beste
Vrijdag 3 maart had zich op Duinvliet een select gezelschap verzameld voor een niet 
alledaags sportfestijn. De krachten werden gemeten op drie verschillende terreinen: 
darten, tennis en sjoelen. En wie daar als winnaar uit de bus zou komen, moest dus 
wel een veelzijdig sporttalent zijn. Alles zat mee deze avond. Het weer, de hapjes en 
drankjes, het humeur van de mededingers. De sfeer was gemoedelijk, maar de stri-
jd niet minder spannend. En dat Hans Kunnen zich koelbloedig bij het dartbord in het 
schootsveld waagde om de telling bij te houden toen Francien aan de beurt was, getuigt 
van grote moed (of naïviteit). Ik zag de pijltjes alle kanten uit flitsen. Maar wat moeten we 
ervan denken dat diezelfde Hans later voor zichzelf een monsterscore claimde door de 
bulls eye te raken, zonder enige getuige? Ook bij de sjoelbak werden grootse prestaties 
geleverd. Met name Ria Bouman betoonde zich een ervaren meesteres met de schijven. 
Laat die maar schuiven. Op de tennisbaan waren in het algemeen de krachten goed 
verdeeld, ik heb geen monsterscores kunnen waarnemen. 
Aan het einde van de avond werden alle punten opgeteld volgens een speciale staart-
berekening van Janny en An, dus dat was goudeerlijk. 
Wat lag het dicht bij elkaar zeg! Uiteindelijk kon als 
runner up worden gefeliciteerd een man die zelfs 
met één oog precies ziet waar hij de bal, de pijltjes 
en de schijven moet plaatsen: Job Santema, nog 
niet zo lang lid, nu al een aanwinst. Maar degeen 
die in alles het beste was en dus met recht de titel 
Veelzijdigste Sporter van Duinvliet mag dragen, 
was onze onkreukbare penningmeester Albert-Jan 
Tamboezer! Toen hij eenmaal zijn flessen wijn 
in ontvangst had genomen, meldde hij al na één 
biertje dat hij naar huis ging, omdat hij last had 
van het Oscar-syndroom. Hij was bang dat later 
zou blijken dat eigenlijk een ander gewonnen had! 
Janny en An bedankt voor het organiseren van deze leuke avond (en op de achtergrond 
Wim Reurts ook), Marianne bedankt voor de assistentie bij de uitslagenboekhouding en 
last but not least natuurlijk Joyce bedankt voor de immer charmante bediening.
Albert-Jan, proficiat!
Rob Rib

    Welkomstavond nieuwe leden
Voor de nieuwe leden, die per 1 april lid worden bij TV Duinvliet, organiseert ‘de nieu-
we leden commissie’ op 6 april voor de tweede keer een welkomstavond. Het doel van 
deze avond is om de nieuwe leden welkom te heten, met elkaar kennis te maken en hun 
informatie te geven over de  activiteiten van de club. Ook wordt er die donderdagavond 
een balletje geslagen (dus die avond zijn er wat minder vrijspeelbanen). Nieuwe leden 
worden hier uiteraard voor uitgenodigd. We hopen voldoende nieuwe leden te kunnen 
begroeten.
Myrna Wiggers & Caroline Theyse Welkom Nieuwe leden
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