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Dit zomerseizoen kent een vliegende start: een opgefrist clubhuis, een bar-team met een nieuw elan, een zonnige competitieperiode waarin we als vereniging en 
tennispark ons nieuwe visitekaartje hebben afgegeven aan de bezoekende teams. Met weer de nodige kampioenen, gehuldigd tijdens een zonovergoten slot-
BBQ. Voor het eerst doen wel 13 teams mee aan de najaarscompetitie. Het aantal leden is ruim boven de 450. Het nieuwe jeugdtrainingsconcept is met enthou-
siasme ontvangen. En nu staan de clubkampioenschappen alweer voor de deur. De toernooicommissie en kookteams zijn druk met de voorbereidingen om er 
weer een gezellige week van te maken.

Ook “onder de motorkap” van onze vereniging is zijn er veranderingen. In de 
aanloop naar dit zomerseizoen is het bestuur met Xander om tafel gegaan om 
te bespreken hoe we samen de sfeer en speelmogelijkheden op het tennis-
park maximaal zouden kunnen stimuleren. Dit heeft geleid tot de volgende 
afspraken:

Banenschema
Het aantal banen dat we als vereniging kunnen huren hangt af van het aantal 
leden. Op dit moment is de basis, gegeven zo’n 450 leden, vastgesteld op 5 
banen: baan 1 t/m 5. Daarop zijn enkele uitzonderingen van toepassing. Op 
het banenschema op de website vind je het totaaloverzicht en de Tennisbox is 
daar op ingesteld.

Vrije huurbanen
Het tennispark en de vereniging hebben beide belang bij volle baanbenutting. 
Daarom is het voortaan mogelijk om, als alle verenigingsbanen bezet zijn, aan 
de bar te vragen of je op een andere vrije baan mag spelen. Bij toestemming 
geef je je tennispasje af. Het is namelijk niet de bedoeling dat je ook nog een 
andere baan afhangt in de Tennisbox om op een later moment verzekerd te 
kunnen zijn van een verenigingsbaan.

Namens het bestuur, Jeroen van Eekelen
Secretaris

Les op banen 7 en 8
Omdat meer seniorleden willen trainen dan op basis van de beschikbaarheid van 
verenigingsbanen mogelijk is, hebben sommige leden training op baan 7 of 8. 
Het tennispark stelt deze banen daarvoor beschikbaar, buiten ons huurcontract. 
Dit betekent dat als de training niet doorgaat door het tennispark wordt bepaald 
of, en door wie, er op dat moment van deze banen gebruik gemaakt kan worden. 
Vraag dus even aan de bar of je er vrij mag spelen en geef je tennispas af.

Introducees
Sinds jaar en dag is het voor leden mogelijk om incidenteel een niet-lid te 
introduceren. Per keer betaal je daarvoor 5 euro aan de bar. Je krijgt dan een 
introductiepas waarmee in de Tennisbox kan worden afgehangen. Een niet-lid 
kan maximaal 5x per jaar geïntroduceerd worden. Wie vaker wil spelen wordt 
geacht lid te worden. In dat geval kan een student-lidmaatschap voor sommigen 
interessant zijn.

Tot slot nog enkele tips
Tip 1: op woensdag is het om 19:00 nog relatief rustig en heb je alle mogelijkheid 
om vrij te spelen. Vanaf 19:45 wordt het al wat drukker in de regel. 
Tip 2: op werkdagen wordt er van 16:00 tot 19:00 op alle (5) banen les gegeven 
aan de jeugd. 
Baan 7 en 8 zijn dan beschikbaar voor iedereen om vrij te spelen. 

Onze clubgenote Hélène Jacobs is 
begin juni de trotse moeder geworden 
van een dochter. Zij heet Edina en is 
drie jaar. Wij feliciteren Hélène, haar 
man Peter en zoontje Tijn van harte 
en rekenen erop dat Edina over drie 
jaar wordt ingeschreven bij Duinvliet.

Rob Rib 

      

T.V. Duinvliet succesvol tijdens Voorjaarscompetitie 

Blijde boodschap

Nieuws van het Duinvlietpark !

Een nieuwe lente en een nieuw geluid…

Oude en nieuwe afspraken met het tennispark

    Agenda
Zaterdag 18 t/m zaterdag 25 juni Clubkampioenschappen 
Senioren, Finales Zaterdag 25 juni, Indeling Poules

Maandag 20 t/m vrijdag 24 juni Clubkampioenschappen
Jeugd, Finales Zaterdag 25 juni

Zaterdag 2 Juli Tennistoernooi 15+ Jeugd met BBQ
Meer info zie website

NIEUWSBRIEF

Ledenaantal

Leden aantal groeit

Zoals iedereen misschien al gezien heeft, is de winkel van Xan-
der verhuisd naar het tennispark en kan iedereen daar terecht 
voor zijn tennisartikelen of een fijne nieuwe bespanning.
Claytech gravelbanen
In plaats van 6 banen, 
zullen toch alle 12 banen 
vervangen worden door 
Claytech gravel. Start 
werkzaamheden 18 juli 
a.s. Het park zal mogelijk 
even dicht gaan. Meer info 
hierover volgt op de site en 
zal ook via de mailinglist 
verspreid worden.

Een literair debuut komt nooit te laat. 
Kortgeleden verscheen het eerste boek 
van onze clubgenoot Max Verbeek, die 
toch ook alweer rond de 70 lentes telt. 
Het heet Het Geheim van Hageveld en 
andere verhalen en iedereen die wel 
eens op Duinvliet naar zijn kerstverha-
len heeft geluisterd, weet hoe Max kan 
vertellen. Zijn beschrijving van ontgroe-
ningen destijds: onthutsend. Ook staan een paar opmerkelijke 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van Hageveld geboeksta-
afd. En Jan Wolkers verschijnt ook nog ten tonele. Tip voor 
Duinvliet-leden: het kerstverhaal van 2013 staat er ook in.

Rob Rib

Vanaf 1 april hebben we ruim 50 nieuwe senior leden mogen begroeten. Voor de 
nieuwe leden die zich in de winter hadden aangemeld heeft de NL-Cie op 7 april een 
succesvolle informatie- en kennismakingsavond georganiseerd. Met het oog op de 
nieuwe banen, het aangepaste interieur en uitstraling, hopen we de komende maan-
den nog meer nieuwe leden te mogen begroeten.

De Nieuwe Ledencommissie. 

Debuut Max Verbeek

4804 9 0

Met in totaal 23 teams – jeugd en senioren – 
heeft onze vereniging weer meegedaan aan 
de KNLTB Voorjaarscompetitie. Op dinsdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag werd 7 weken 
lang gevochten voor lijfsbehoud, een plek in 
de middenmoot of voor de koppositie!
Voor 4 teams was het tijdens de laatste 
competitiedag – en tevens afsluitende, zeer 
geslaagde, zonnige en gezellige BBQ  - 
groot feest omdat ze zich als kampioen 
konden laten huldigen.
Uiteraard hebben we dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan, zoals op bijgaande foto’s 
goed te zien is.
Voor het eerst zal onze vereniging ook deel 
gaan nemen aan de Najaarscompetitie. 
Leuk is dat we uit de aanmeldingen daar-
voor 14 teams hebben kunnen samenstel-
len………op naar nieuwe kampioenen!

Technische Commissie
Tom de Kivet
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