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Agenda

Zaterdag 23 augustus
PaMaDoZo toernooi
Zaterdag 20- Zondag 21 september
Het Duinvliet Park toernooi
Vrijdag 27 september
Het Koekenpan toernooi

Vrijdag 15 augustus
Het Thuiskomers toernooi

      

Competitie verslag, een oorkonde 
waard !

HET TV-DUINVLIET THUISKOMERSTOERNOOI
IN ARGENTIJNSE SFEER 15 AUGUSTUS

Haarlems Jeugd Circuit

Oranje boven!

NIEUWSBRIEF

We spelen een onderling toernooitje, ingedeeld naar speelsterkte.
Natuurlijk hoort bij een Argentijnse avond een BBQ! Wij zijn in on-
derhandeling met diverse gerenommeerde traiteurs. Dus vergeet die 
half verbrande rauwe, taaie stukken vlees van de camping, dit wordt 
TV-Duinvliet evenementenkwaliteit. Wie Argentinië zegt, zegt natuurlijk 
Tango. 
Onze onkreukbare voorzitter, in dit geval “El Presidente”  Maarten 
Faber , laat ons samen met zijn compañera Anita (Tango lerares) 
kennismaken met de Argentijnse Tango. 

De clubkampioenschappen zitten er weer op. Er werd bij vlagen oogstrelend getennist. De zon was ons ook de hele week goed 
gezind en over dit alles lag ook nog eens een warme oranje gloed die helemaal uit Zuid-Amerika kwam overwaaien. Kortom de 
clubkampioenschappen waren een feest. Hierbij een verslag in beelden, met de winnaars. Bekijk hier de collage  

Je zult niet weten wat je ziet, je waant je in een 
schimmige nachtclub in Buenos Aires. De kosten 
van dit zwoele zomeravond arrangement zijn 
slechts € 10,00
Dit mag je niet missen en je weet het vol is vol!

Geef je op via evenementen@tvduinvliet.nl

De kosten van dit zwoele zomeravond arrange-
ment zijn slechts € 10,00 en dat is inclusief :
• BBQ met alles erop en eraan
• Introductie in de Argentijnse Tango door                      

El Presidente y su Compañera 
• Opwindend toernooi
• Prijzen voor de winnaars
• Bedieningsgeld

Kirsten heeft 1,5 jaar de 
indelers van de woens-
dagavond herinnerd aan 
hun afspraak.
Nu stopt ze ermee. Dus: 
Kirsten, heel erg bedankt 
voor je inzet.
Heleen neemt het van 
haar over vanaf 9 juli.
Het succes van het inde-
len hangt voor een groot 
deel van hen af. Natuurlijk 
ook van de indeler van de 
avond en we zijn blij dat 
zo veel mensen hun beurt 
nemen.
Bedankt, namens de 
vereniging en Nanda.

Van de jeugd van TV Duinvliet doen 4 meiden 
mee aan het Haarlems Jeugd Circuit.

v.l.n.r. Julie Slootman, Famke van Vilsteren, 
Zoe Spoelstra en Lilli van den Hoven.

Hetzelfde mooie plaatje als vorig jaar. Alicia Hoevelak-
en voor de derde keer op rij de sterkste bij de vrouwen, 
Casper Broertjes voor de tweede keer bij de mannen. 

Bedankt !

Wat een bof, dit jaar. Slechts één competitiedag 
regen. De overige zes dagen niets dan zonne- 
schijn. Inmiddels is het traditie dat wij een com-
petitiedag beginnen met inslaan bij Marianne in de 
tuin (zie foto). Dat noemen wij altijd “het mooiste 
half uurtje van de dag”. Heel veel dank weer voor 
je gastvrijheid, Marianne. Dat geldt natuurlijk ook 
voor Rogier (de tuinman ;-)).
Het weer was zoals gezegd fantastisch, onze 
lijven werkten echter wat minder mee dit jaar. 
Het was nog even spannend of Michel op tijd zou 
herstellen van zijn knieblessure en de dames 
kampten ook met enig ongemak. Alle details zal 
ik jullie besparen. Laten we zeggen dat we het bij 
vlagen “moeilijk” hadden. Wat fijn, dat er dan bin-
nen het team veel herkenning en daardoor steun 
is. 
Lees verder

Toppers

Indeelavonden

 

 Heren enkel 5
Casper Broertjes 
Heren enkel 6 
Robin van Mer-
kestein
Heren enkel 7
Tom de Kivet

Heren enkel 8
Martin Bakker 
Dames enkel 5
Alicia Hoevelaken
Dames enkel 7/8
Suzanne van Tongeren
Heren dubbel 5 

Xander van den Berg 
Bart van Bergen
(moeders, bedankt!)
Heren dubbel 6
Pieter Keesom 
Robin van Merkestein
Heren dubbel 7/8

Armand Garabedian 
Tom de Kivet
Dames dubbel 5/6
Alicia Hoevelaken 
Romy Hoevelaken
Dames dubbel 7/8
Hélène Jacobs 

Myrna Wiggers
Gemengd dubbel 5
Romy Hoevelaken
Marc Broertjes
Gemengd dubbel 6
Pieta Booy 
Ad de Bont

Gemengd dubbel 7/8
Suzanne van Tongeren
Marco Alting
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