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Mam, wat denk je? De directeur 
van Duinvliet kwam naar me 
toe. Hij zei dat ik van de grote 
directeur van alle tennisklups 
in Nederland naar een hele be-
langrijke tenniswedstrijd mocht. 
De Davis Kup. Omdat ik altijd 
zoveel doe voor de klup. En 
twee van mijn beste vriendjes 
mochten met me mee! Jottem! 
Nou, dat zijn natuurlijk Jantje en 
Martin.
En weet je wie er mee ging als 
juf? Juf Hélène! Dat is de liefste 
juf van de hele klup!
En juf Hélène nam ons mee 
helemaal naar Amsterdam! 

De paar druppeltjes regen aan het einde onderstreepten nog eens hoe zonnig het Parktoernooi dit jaar was.
Er waren prachtige partijen te bewonderen,de barbecue was weer machtig, dj Tobias kreeg ons allemaal op de dansvloer, Kiki en Lilly vertederden ons weer met 
hun poffertjesnerinkje en de prijswinnaars werden verblijd met kleine maar fijne wijne. Een verslag in beelden.

Onze clubgenotes Isolde de Graaff en Heleen Klip heb-
ben in september meegedaan aan een tennisweek in het 
Turkse Alanya. Op de laatste dag werd een haremtoernooi 
georganiseerd. De vrouwen tennisten in harembroek en de 
mannen met een hoofddoek om en een snor op hun gezicht 
getekend. De mannen hoopten natuurlijk als ze wonnen hun 
tegenstandster aan hun harem toe te kunnen voegen. Dat 
viel lelijk tegen, want Isolde en Heleen wonnen allebei drie 
partijen en speelden er één gelijk. Op de foto ziet u links 
hoe een sultan vergeefs tracht Isolde te veroveren en in het 
midden twee sjeiks begerige blikken werpen op Heleen voor 
hen, met groen T-shirt en witte klep.

Daar was ik nog nooit geweest! Eerst met de trein en toen de metro! Maar juf Hélène wist 
precies waar we moesten overstappen, want ik was wel een beetje bang dat we zouden 
verdwalen. Maar alles ging goed. Goh, wat goed van de juf.
Lees verder op de site

Wederom bewaard tot de laatste vrijdag van het zomer-
seizoen, onze topper het “KOEKENPANTOERNOOI”. Het 
weer was fantastisch en de kids vermaakten zich prima op 
de banen met het spelen van wedstrijdjes met een koeken-
pan in plaats van een racket. Na een aantal rondes kwam 
iedereen van de banen en kon er genoten worden van 
overheerlijke pannekoeken, die Marc de avond van te voren 
had gebakken. Het jeugdbestuur zorgde voor sfeer op het 
park door ter plekke ook nog te bakken waardoor heerlijke 
geuren over de banen gingen. Overigens werd het gehele 
toernooi begeleid door het jeugdbestuur waarvoor onze 
dank want het verliep super!!
Na het eten gingen de kids nogmaals de banen op om nu 
met racket wedstrijdjes te spelen. Na afloop werden de 
winnaars bekend gemaakt. Tijn Steffers, Catheleine Cevaal 
en Boris van der Heijden, zij kregen een overheerlijke koker 
Smarties. Maar voor alle anderen was er ook nog een licht-
gevende jojo en zo ging iedereen tevreden en met een volle 
buik naar huis.
Volgend jaar zullen we dit toernooi zeker weer organiseren.
Jeugdcommissie
Manja, Xander, Yvonne en Marc
Bekijk alle foto’s op de site 

      

Duco en Enco Zomer 2014

Vier vrijwilligers van Duinvliet mochten vanwege verdiensten in september naar 
de Davis Cup. Verslag van een vrolijk uitje.

Met juf Hélène op sportdag

Isolde en Heleen ontsnapt aan harem 

Koekenpantoernooi 

Parktoernooi, een vrolijk afscheid van de zomer

Agenda

vrijdag 19 december
TV-Duinvliet Kersttoernooi

vrijdag 28 november
Algemene Ledenvergadering

zondag 4 januari
Nieuwjaarstoernooi & receptie
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Bekijk het fotoverslag

Dat de Duco nog steeds een grote hit is, bleek wel weer afgelopen zomer. Ruim 110 
deelnemers, verdeeld over 3 poules, genoten weer van uitdagende partijen met en tegen 
steeds wisselende clubgenoten.
Het weer zat mee waardoor er eigenlijk geen verregende avonden zijn geweest en bijna 
alle partijen dan ook gespeeld zijn.
Uiteindelijk resulteerde al dit ge-tennis is een einduitslag en feliciteren wij de volgende 
winnaars:
Poule A : Jan Rienstra
Poule B : Irma Simonatti (voor de 2e keer!)
Poule C : Geert Jan Heijstek
Een nieuwe ster aan ons interne competitie firmament is de Enco. Inderdaad, een Enkel 
Competitie. Omdat er op onze vereniging toch voornamelijk dubbels worden gespeeld, 
leek het ons een goed idee het enkelspel wat te promoten.
Ruim 40 deelnemers durfden het aan om op zondagmiddag een enkelpartij te spelen tegen 
een min-of-meer gelijkwaardige tegenstander. Het leverde bloedstollende man tegen man 
en vrouw tegen vrouw gevechten op. Het resultaat hiervan kunnen jullie terugvinden op de 
website.
Een kleine enquête na afloop leerde dat we met wat aanpassingen dit volgend jaar zeker 
gaan herhalen. Misschien iets voor competitiespelers in aanloop naar de voorjaarscompeti-
tie……?!                         
Tom de Kivet
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Agendapunt!

Winteropeningstoernooi - een blijvertje!
Geheel nieuw voor TV-Duinvliet werd op zondag 12 oktober het allereerste TV-Duinvliet 
Winteropeningstoernooi gespeeld.
Met in totaal 64 inschrijvingen hadden we een absoluut record aantal deelnemers. Ook 
een record was de temperatuur, het was met 22 graden de warmste 12 oktober op Duin-
vliet, sinds Albert Faase in 1980 is begonnen met meten.
Een prachtige dag dus om te tennissen, maar ook een fantastische dag om op het terras 
te zitten en koude drankjes te drinken. En natuurlijk een geweldige dag om gezellig met z’n 
vierenzestigen te lunchen. Wat een geluk toch dat dat allemaal kan bij TV-Duinvliet.
De winnaars waren deze keer 
 Astrid de Jonge en Danielle 
Uitendaal. Zij gingen met het 
“Zwarte Piet moet blijven”  
pakket naar huis.
Dus volgend jaar op zondag 
11 oktober het 2e TV-Duinvliet 
Winteropenings Toernooi.
De Evenementencommissie

Vrijdagavond 28 november vindt de Algemene Ledenvergadering 
plaats. De uitnodiging volgt nog. Zorg dat je erbij bent, en dat je 
je stem kan laten horen over verenigingszaken! Bekijk alle foto’s op de site 
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