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ONZE SPONSORS :
Deze bedrijven dragen bij aan een fantastisch clubkampioenschap: 
Albert Heijn Overveen, Bison Bowling, Bocca al Lupo, De Hemelse Pannenkoek, Etos Overveen, Fablo tennishal, Hairclub Ramplaan, Het Oude Zuivelhuis, Huid-
specialist Kleverpark, Indian Hut, It’s organic, Jan Wijnen, Kennemer boekhandel, Klein Centraal, Kleurboetiek, Kraantje Lek, Kunstijsbaan Haarlem, Life fit centre, 
Loetje, Luciano, Muller & partners advocaten, Museum Het Dolhuys, Orangerie Elswout, Post Verkade Groep, Primera Overveen, Pure Cosmetics Haarlem, Sauna 
van Egmond, Siam Fish Spa, Sport Physics, Tapas.nl, Teeuwen bloemen & stijl, Tennis Kreatief, Uitendaal Coaching, Vandesande café-restaurant, Wapen van 
Kennemerland & Xander Tennissport.

PaMaDoZo toernooi
Zaterdag 15 juni jl. werd weer het oergezellige PaMaDoZo toernooi gehouden. 
Het jeugdbestuur had bedacht aansluitend een BBQ te organiseren als afsluiting van de jeugdcompetitie. 
Hieraan mochten ook de deelnemers van het PaMaDoZo meedoen en dus werd het een gezellige avond. 
Het PaMaDoZo toernooi werd gespeeld in vier categorien, namelijk die van Tennis Kids. De allerkleinsten 
speelden in categorie Rood, en speelden met hun ouders op miniveld met rode ballen. De ouders mochten 
voor deze keer ook met een miniracket spelen waardoor ze het spel nog beter konden meespelen. Bij cate-
gorie Oranje werd gespeeld op een driekwart speelveld zonder tramlijnen en met oranje ballen. 
In categorie Groen werd de strijd al wat heviger en werd er gespeeld op een normaal speelveld maar met 
groene ballen, waardoor er meer rallies gespeeld konden worden. Bij categorie Geel speelde iedereen met 
normale gele ballen en op een heel speelveld. 
Bij het PaMaDoZo toernooi gaat het niet om het behalen van punten met tennis maar om het spelen van 
gezellige wedstrijden, dus moesten er naast het tennis ook nog verschillende spelletjes worden gedaan 
zodat het puntentotaal er heel anders uit kwam te zien. Zo werd er gegolfd, er was een vangnet en er werd 
gesjoeld. Na afloop werden de prijswinnaars bekend gemaakt: bij Rood: Jonna Heesbeen met papa Frank, 
bij Oranje: Xando van Wonderen met mama Paulien, bij Groen: Laurence de Regt met papa Marco, bij Geel: 
Myrthe van der Kooij met mama Nicky
De prijswinnaars gingen naar huis met tennisballen voor hun eigen niveau, een leuke demper en een sleu- 
telhanger. Voor de winnende ouders was er een lekkere fles wijn. Ondanks de harde wind deze zaterdag was 
het een hele gezellige dag. Bij deze iedereen bedankt het meedoen en een speciaal dankje voor barman 
Leon voor de super sfeer achter de bar!!

Dit zijn de uitslagen van de jeugdcompetitieteams:
 
• woensdag jongens t/m 12 jaar 1e team 5e
•	 woensdag	meisjes	t/m	12	jaar	1e	team	1e	

kampioen!
• vrijdag gemengd t/m 14 jaar 1e team 6e
• vrijdag gemengd t/m 17 jaar 1e team 2e 
• vrijdag jongens t/m 14 jaar 1e team 7e
• vrijdag jongens t/m 14 jaar 2e team 7e 
• vrijdag meisjes t/m 14 jaar 1e team 4e
• zondag meisjes t/m 17 jaar 8e
• zondag jongens t/m 17 jaar 3e
 
Dank aan alle jeugd competitiespelers, dat ze 
voor de vereniging zijn uitgekomen.
Zij hebben alle weken met veel plezier gespeeld, 
en natuurlijk hun uiterste best hebben gedaan.
Ook dank aan alle ouders die achter de 
schermen hun steentje hebben bijgedra-
gen om de competitie goed te laten verlopen 
en Lex  bedankt voor het verzorgen van de 
patat en limonade bij de thuiswedstrijden. 

Hoewel het zomerse gevoel in Nederland nog niet echt heerst, was het op TV Duinvliet afgelopen weken wel degelijk zomer! Met de clubkampioenschappen, 
de jeugddubbel kampioenschappen, het PaMaDoZo-toernooi, het Tennis met een Kennis-toernooi en ons altijd prachtige terras was het goed vertoeven op het 
tennispark. Op naar de echte zomer, met in het verschiet voor alle thuisblijvers het thuisblijverstoernooi op 2 augustus! Fijne vakantie gewenst! 

Clubkampioenschappen

Agenda
Vrijdag 2 augustus- 
Thuisblijvers toernooi
Vrijdag 27 september - Koekenpan-
toernooi voor de jeugd

Weekend 28-29 september - 
Open Parktoernooi Duinvliet

De competitie van de jeugd is afgesloten met 
een barbecue. De kampioenen zijn toen gehuld-
igd met een medaille van de KNLTB.

Jeugdcompetitie

De girl power van José en Andrea

Onze jongste Bobo’s
Sinds enige tijd is onze club een zwaarwichtig bestuursorgaan rijker. Het jeugdbestuur bestaat uit Douwe 
Sternfeld, Leon de Groot, Kristie Burgers en Floor van den Berg. Zij helpen de jeugdcommissie bij de organi-
satie van jeugdevenementen en gaan dit zomerseizoen ook andere evenementen voor alle jeugd organiseren. 
En gezien hun enthousiasme moet niemand raar opkijken als ze op zekere dag de ouwe knarren van het 
echte bestuur achter die tafel vandaan trekken en hun plaats innemen.
Douwe	Sternfeld	
“Ik vind het leuk om dingen te organiseren en als dat dan ook nog eens 
in combinatie met tennis gaat, is dat natuurlijk het leukst!”
Leon	de	Groot	
“Ik zit in het jeugdbestuur om meer betrokken te zijn bij de vereniging en 
de jeugdspelers wat actiever en fanatieker te laten worden.”
Kristie	Burgers	
“Ik wil ermee bereiken dat iedereen zin heeft om naar de tennisbaan te 
gaan en dat de band tussen de club leden hechter wordt.”
Floor	van	den	Berg
“Ik vind het leuk om dingen te regelen en vind het vooral erg gezellig!”

Onze clubreporter heeft een interview gehad met twee
ijzersterke dames, die in korte tijd het ledenaantal flink 
hebben opgekrikt. Klik dan    

Goed bezig achter de bar!

supporter pur sang!

Kok Nico aan het roer!

TC werft nieuwe leden!
Guido wint met supertiebreak!

Team mafiosi in ruste!

Het Jeugdbestuur in actie

WEEK VAN TENNIS, REGEN EN OOK: ZON!
Benieuwd hoe de clubkampioenschappen zijn verlopen en wie zich dit jaar allemaal 
kampioen in hun klasse mogen noemen? Klik dan
De toernooicommissie was ook tijdens het toernooi actief met social media en dan voor-
namelijk Twitter. Hieronder een paar leuke foto’s en tweets van tijdens het toernooi:

HIER

HIER

mailto:webredactie@tvduinvliet.nl
http://www.tvduinvliet.nl/nieuws/thuisblijvers-toernooi/%23more-1817
http://www.tvduinvliet.nl/nieuws/verslag-van-de-clubkampioenschappen/
http://www.tvduinvliet.nl/wp-content/uploads/2013/07/jos%C3%A9andrea.pdf

