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Word winterlid!
Heb je genoten van een mooie tenniszomer? Wil je na september doorspelen? Word winterlid!
Voor de komende winterperiode 2014/2015 is er nog plaats voor nieuwe winterleden. 
En bij meer aanmeldingen kunnen we het aantal beschikbare banen uitbreiden. 
Het winterlidmaatschap is beschikbaar voor senior leden:
-    Tennissen van oktober t/m maart (banen zijn bijna altijd bespeelbaar);
-    In de avonduren op werkdagen (zie schema hiernaast)
-    Deelname aan DuCo (donderdag avond, info volgt);
-    Indeelavonden op maandag en vrijdag (vooraf aanmelden, je weet wanneer je speelt)
-    Korting op tennisles bij TennisKreatief (€ 195,- i.p.v. € 285,-);
-    Contributie: € 85,-
-    Mogelijkheid tot deelname aan gezellige wintertoernooien!

Banenschema winter 2014-2015
Het banenschema voor de komende winterperiode 2014/2015 is als boven vastgesteld. 
Helaas heeft de parkeigenaar besloten op vrijdagavond het park te sluiten om 21:00 uur, 
het clubhuis sluit rond half elf. Als meer winterleden zich aanmelden, kunnen we banen 
toevoegen in het weekeinde, net als afgelopen jaar.

En weer is onze onvolprezen
evenementencommissie 
(Marie-José Schouten en Martin 
Spaan) erin geslaagd een juweel van 
een toernooi te organiseren. Waarin 
we waarachtig aan het einde massaal 
de tango stonden te dansen! 
De geur van houtskool sloeg je 
tegemoet als je 15 augustus het park 
opliep voor het Thuiskomerstoernooi. 
Naast het clubhuis stond een barbe-
cue voor te gloeien. En wat hoorden 
we binnen? De meeslepende klan-
ken van de tango! Het clubhuis leek 
wel omgetoverd tot een Argentijnse 
danszaal. Aan de muur een paar 
verleidelijke tangojurken, achter het 
buffet dansfoto’s uit tangobladen. De 
blauw-witte prikkertjes op de hapjes 
en de servetten en decoraties in 
blauw-wit, de nationale Argentijnse 
kleuren, completeerden het beeld. 
Wat voor avond gingen wij meemak-
en? Schematisch opgesomd: uurtje 
tennis – uurtje bbq – uurtje tennis - 
en dan: tangoles!
Lees verder op de site

 “Deze jongen heeft pas echt verstand van voetbal!”
Niemand had echt vertrouwen in het Nederlands elftal. Laat staan dat er 
bij de talloze voetbalpoules in Nederland ook maar iemand onze jongens 
een plaats in de halve finale had toebedacht. Behalve dan Jelle Rienstra, 
de grote winnaar van de TV-Duinvliet WK-Poule. Volkomen terecht 
sleepte hij het Oranje Tennisshirt in de wacht en speelt Jelle vanaf nu in 
de kleuren van de Europees Kampioen 2016.
Graag stellen wij deze briljante voetbal analyticus aan u voor.
Lees verder op de site

De regen viel met bakken uit de hemel op onze voorbereidings-
dag en de twijfel sloeg toe. Moeten we het toernooi nu wel of niet 
door laten gaan. Voor die vraag stonden wij als jeugdcommissie 
de dag voor ons toernooi. Zoveel enthousiaste inschrijvingen dus 
we besluiten de beslissing tot het laatste moment uit te stellen. 
We doen geen boodschappen voor de BBQ en delen nog niets 
in.
Zaterdag 23 augustus, de dag van de waarheid. Zwarte donkere 
wolken vliegen de gehele ochtend voorbij, maar voor de middag 
ziet het er volgens buienrader (wie kan nog zonder) gunstig uit. 
Nog maar weer afwachten en dat blijkt een goede beslissing. 
Een prachtige middag bleek voor ons te zijn weggelegd. Er werd 
gespeeld op zonovergoten banen en nadat op het laatste mo-
ment de boodschappen gedaan waren kon er na afloop op het 
terras gesmuld worden van een heerlijke BBQ.
Wij bedanken alle deelnemers 
voor hun gezelligheid en zetten
hierbij de winnaars nogmaals
in het zonnetje:

Pip van der Meij met moeder Janneke
Henry Cietak met moeder Kerry
Jonathan Prins met vader Koos
en Thomas van Asperen met zijn vader 

Tot volgend jaar allemaal!
De Jeugdcommissie
Bekijk alle foto’s op de site 

      

Winnaar van de TV-Duinvliet WK-POULE

Wil jij in 2015 competitie spelen?

Thuiskomerstoernooi, met een spoedcursus tango

PaMaDoZotoernooi 

Wintertennis

Agenda
Weekend  20-21 September - 
Open Parktoernooi Duinvliet
26 september Koekenpantoernooi
27 september Slottoernooi Jeugd

Let op van 1 t/m 12 oktober Tennispark Duinvliet gesloten!

12 oktober Openingstoernooi 
Winterseizoen

NIEUWSBRIEF

Er is plaats voor 
Winterleden !

Al jaren krijgen we de prachtige bloe-
men die we uitdelen helemaal gratis 
van Leo Teeuwen.
Graag stellen wij deze bloemenman 
aan u voor:
Lees verder op de site

Bedankt voor 
de bloemen!

IEDEREEN die lid is van TV Duinvliet kan mee doen met de 
competitie. 
Een team bestaat uit minimaal 4 spelers. Er wordt vanaf april 
circa 7 keer gespeeld, heb je meer dan 4 spelers kan je dus ook 
maar een paar keer meedoen. Je kan je alleen of als team bij de 
Technische commissie opgeven. Afhankelijk van je niveau word 
je door ons in de juiste klasse ingedeeld. Onderstaand zie je de 
speelmogelijkheden voor 2015.
Stuur een mail voor meer informatie of om je op te geven naar: 
tc@tvduinvliet.nl
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