
Agenda

NIEUWSBRIEF
De toekomstige ontwikkelingen op het park houden de gemoederen aardig bezig, de bestuursleden worden op het park regelmatig aangesproken met vragen en in 
het clubhuis is dit ‘het gesprek van de dag’. Zoals jullie misschien al hebben gezien heeft de parkeigenaar, Albert Faase, de plannen voor mogelijke woningontwik-
keling op zijn website geplaatst. Vanuit het bestuur hebben we contact met Albert Faase, de gemeente Haarlem, de Wijkraad Ramplaankwartier en de KNLTB. 
De Wijkraad houdt op dit moment een enquête onder de bewoners van het Ramplaankwartier, meer informatie hierover is te vinden op de website van de Wijkraad:  
http://www.ramplaankwartier.info/
Verder onderzoekt het bestuur mogelijkheden om de vereniging vanaf 2016 bij elkaar te houden, als het park inderdaad zou gaan sluiten. Albert Faase heeft ons 
recent nog laten weten dat niets definitief is beslist. We houden jullie op de hoogte. 
Het bestuur

Duco winter update 
Nog 2 speelrondes (5 en 12 maart) en dan zit ook deze Winter Duco er al weer op. Over de weersomstandigheden hebben we
niet echt te klagen, behalve dan die 2 sneeuwbuien die precies op donderdag over ons mooie tennispark gleden. Het zag er
wel fantastisch uit; op de foto lesgroep van Joost vlak voordat spelen echt niet meer ging.
Uiteraard zijn de voorbereidingen voor de zomer Duco al weer in volle gang. En gezien de grote belangstelling afgelopen jaar
en de positieve enquête resultaten gaat ook de Enco dit jaar weer plaatsvinden. 
De Duco begint met de start van het zomerseizoen, de Enco ongeveer aansluitend aan de competitie. 
Houd je mailbox in de gaten, voor beiden geldt weer: vol = vol

David Klein 

Veranderde Toernooiopzet 
WEL CATEGORIE OPGEVEN, NIET DE STERKTE
Het aanmelden voor de clubkampioenschappen en het Parktoernooi zal voortaan anders gaan dan we tot nu toe gewend waren.
Wie zich opgeeft voor een van beide toernooien, geeft voortaan ALLEEN aan in welke categorie hij of zij wil spelen: heren enkel, gemengd dubbel enz.
Je geeft dus NIET meer aan in welke sterkte: dames 7, heren dubbel 6 enz. Voortaan gaat de toernooicommissie samen met Xander van den Berg de poules op 
sterkte samenstellen. De toernooicommissie wil zo bereiken dat er evenwichtigere poules komen van spelers met min of meer gelijke sterkte en dat iedere deel-
nemer in ieder geval meer dan twee partijen speelt en er altijd een halve finale of finale volgt. We verwachten dat de deelnemers zo veel meer spelplezier zullen 
beleven. Ook nieuw is dat leden die willen dubbelen, maar geen dubbelpartner hebben, zich alleen kunnen opgeven voor het toernooi, waarna de toernooicommis-
sie gaat proberen een dubbelpartner te vinden. Deze veranderingen betekenen wel dat de clubkampioenschappen niet meer (kunnen) worden aangemeld bij de 
bond, zoals wel door ons was toegezegd. De leden zijn tijdens de laatste algemene ledenvergadering, zij het schoorvoetend, akkoord gegaan met deze wijzigingen.
Namens de toernooicommissie, Rob Rib

Je zal maar een lokaal naar je genoemd krijgen op een middelbare school.
Dan ben je toch wel iemand! Dit overkwam onze clubgenoot David Klein. Na 
het behalen van zijn grootmeestertitel eerde het Stedelijk Gymnasium te 
Haarlem zijn oud-leerling met een eigen lokaal. Dit grootse gebaar werd 
overigens wel een beetje benepen uitgevoerd. Ze dachten zijn naam is Klein, 
dan maken we het bordje ook klein, pakweg 8x2 cm, nauwelijks leesbaar. 
Daarom heeft de redactie het een beetje opgeblazen. Maar het staat er toch
 maar, daar op lokaal 44. David, proficiat.

Het TV Duinvliet Openingstoernooi
Om het zomerseizoen spetterend te beginnen organiseert de evenementencommissie :  Het TV DUINVLIET Openingstoernooi
ZONDAG 29 MAART VAN 13.00 TOT 17.00 UUR 
Dit jaar maken we er een British afternoon van. Drinking a few Pints, Playing some Darts, and Fish and Chips for everyone. 
Met als smashing closing act a Free Concert van de regionale Top Band HAIRY featuring Ed Albracht on Guitar and Keyboard. 
Kosten van dit top evenement € 8.50 Wat krijg je hiervoor :
- Een bloedstollend toernooi
- Fish and Chips with green peas
- Twee consumpties
- Natuurlijk zorgen wij ook voor bitterballen
- Prachtige prijzen voor de winnaars
- En natuurlijk een stevig portie Rock & Roll
Geef je op via evenementen@tvduinvliet.nl

13 maart wollen-mutsen-toernooi
 17.00 -19.00 u voor alle jeugd
29 maart Openingstoernooi
 10.00 - 12.00 u voor alle jeugd
29 maart Openingstoernooi Zomer
23 mei Sunrisetoernooi

Nieuwsbrief Maart 2015- Opmerkingen of leuke nieuwtjes? mail dan naar webredactie@tvduinvliet.nl  

Toekomstplannen tennispark

Duinvliet Toppers 
De toernooicommissie heeft twee nieuw leden:
Margreet de Vries zal zich vooral toeleggen op de wedstrijdleiding. Margreet, welkom en veel succes! 

Nico van Gelder, lid van verdienste, tweevoudig oud-preses, oud-penningmeester en oud-secretaris
is toegetreden tot de toernooicommissie. 
Daarmee is deze commissie een man met grote bestuurlijke ervaring rijker. Nico, welkom!

Weer bingo voor Ad 
Onze clubgenoot Ad de Bont is eind vorig jaar onderscheiden met de driejaarlijkse Charlotte Köhler Prijs. Hij kreeg deze voor zijn hele oeuvre
en vooral voor zijn toneelstuk Mehmet de Veroveraar. Onze clubgenoot kan zijn prijzenkast uitbreiden, want hij heeft al menig eerbewijs mogen
ontvangen. Daar gaan we: Ad mag zich niet alleen ridder noemen, maar kreeg ook al de Hans Snoekprijs (zes keer), de First International
Ostakino Prijs, de VKV Prijs, de Deutsche Kindertheater Preis, het laureaat du MPE, de Hustinxprijs, de Gouden Krekel en de Kaas en 
Kappesprijs. Aan de Charlotte Köhler Prijs is een bedrag verbonden van 18.000 euro. Wij verwachten de gehuldigde dan ook aanstaande
vrijdagavond om negen uur op de club om hier een zinvolle besteding aan te geven.

Hee Pssst!

Winterthuisblijverstoernooi 
Het was oud Hollands gezellig op het Winterthuisblijverstoernooi afgelopen weekend op TV Duinvliet.
De opkomst was erg groot, met maar liefst 42 deelnemers.
En hier nog even de foto’s: foto’s Winterthuisblijverstoernooi
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