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Agenda

Vrijdag 25 november Algemene leden vergadering

NIEUWSBRIEF

            

      

      

In het winterseizoen wordt er op maandag- en vrijdagavond van 
19.00 uur tot 21.00 uur ingedeeld. Kijk voor meer info op de 
website TV Duinvliet
Wie hieraan mee wil doen, kan zich uiterlijk 20.00 uur de avond 
ervoor aanmelden bij:
indelen@tvduinvliet.nl
Je krijgt dan in ieder geval bericht of en hoelaat je speelt. Je 
weet dan precies waar je aan toe bent, net als je medespelers. 
Mocht je niet ingedeeld kunnen worden, dan kom je op de lijst 
van uitvallers en word je de volgende keer dat je je opgeeft met 
voorrang opgesteld.

Deze zomer zijn we gestart met husselen op woensdag over-
dag. Dit blijkt succesvol, dus gaan we dit ook in de winter 
voortzetten! Daarom kun je vanaf 1 oktober de gehele winter 
op woensdag tussen 12.00 – 14.00 uur gewoon naar de baan 
komen en daar zorgen husselaars Janny en An ervoor dat je 
een paar mooie partijen kan tennissen.

Dit jaar doet TV Duinvliet voor het eerst in haar bestaan mee met de KNLTB Najaars- 
competitie.
De belangstelling hiervoor bleek groot en uit de vele aanmeldingen hebben we maar 
liefst 14 teams – 1 op donderdag, 9 op zaterdag en 4 op zondag – kunnen samenstel-
len.
De competitie is half september gestart en loopt tot het laatste weekend in oktober.
Wil je een keer komen kijken en onze teams aanmoedigen!? Op de website vind 
je een pagina met alle informatie, waaronder een overzicht wanneer elk team thuis 
speelt.
Uiteraard hopen we, net als bij de Voorjaarscompetitie, weer op kampioenen! 

Technische Commissie
Tom de Kivet

Afgelopen week organiseerden de enthousiaste trainers en de 
jeugdcommissie de Jeugdenkelkampioenschappen met als slot 
op vrijdag het Ouder-kind-koekenpan
toernooi.
Met heerlijk weer sloten wel 50 kinderen en ouders, opa’s en 
oma’s het zomerseizoen af. Leuke rally’s met koekenpannen 
zagen we, en dat ging natuurlijk gepaard met een hoop gelach 
tussen ouders en kinderen. Daarna mochten de koppels het 
tegen andere familie-duo’s opnemen in tennispartijtjes.
 Het toernooi werd afgerond met heerlijke zelfgebakken pannenkoeken. De jeugd-
commissie had er wel 150 gebakken en hongerige tennissers smulden, zodat na 10 
minuten de prijsuitreiking kon plaatsvinden. 
Adam en Will  en Allard en ... vielen in de prijzen en gingen met een mooi schort en 
bakpakket naar huis. 
Daarna zette Xander de winnaars van de jeugdenkelkampioenschappen in t zonnetje 
met reuze tennisballen als prijs. 
Het was een mooi slot van het zomerseizoen!

De Jeugdcommissie

Competitienieuws

Indelen in de winter

Jeugd enkel kampioenen

Nieuw: De Activiteitencommissie

Het wintertennisseizoen begint zomers
Het zomerseizoen zit er al weer bijna op. We hebben genoten van mooi (na)zomerweer, de clubkampioenschappen, de nieuwe banen met de bijbehorende 
clinic en allerlei andere activiteiten. De sfeer op het park is goed, de bediening achter de bar gastvrij en het aantal leden van de vereniging groeit. Kortom, 
de nieuwe impuls die Xander en Manja van den Berg met hun team aan het park hebben gegeven werpt zijn vruchten af. En dat geldt natuurlijk ook voor de 
inzet van alle commissies en andere vrijwilligers. Dank aan iedereen hiervoor!
Elders in deze nieuwsbrief stelt de nieuwe Activiteitencommissie zich aan u voor. Zij hebben al enkele gezellige activiteiten georganiseerd en zitten boor-
devol plannen voor de komende winter, dus houdt de berichten in de gaten! Om de samenwerking tussen de commissies en met het park te bevorderen zijn 
de werkzaamheden van een aantal commissies samengevoegd, we hebben nu de Jeugdcommissie, Technische Commissie, Communicatie Commissie en 
Activiteitencommissie. Tijdens de ALV op vrijdag 25 november 2016 (noteer deze datum!) zal het bestuur hierop een toelichting geven.

 Wij wensen u een prettig winterseizoen!
 Het bestuur

Koekenpannen & pannenkoeken!

Indelen woensdag overdag

Inmiddels heeft iedereen al kennis 
kunnen maken met de splinternieu-
we Activiteitencommissie. Deze 
nieuwe commissie organiseert 
voortaan alle seizoensopeningen, 
toernooitjes, activiteiten tijdens de 
clubkampioenschappen en andere 
feestelijke evenementen.

De commissieleden zijn:
• Janny van den Berg
• An Dreijer
• Dominique Israël
• Wim Reurts (voorz.)
• Rob Rib

Bedankt!
Wat een verrassing, worden wij 
eens even in het zonnetje gezet, 
voor onze evenementen activiteiten. 
Was natuurlijk niet nodig geweest 
maar natuurlijk wel heeellllll erg leuk. 
Een gezellige kaart een mooie bos 
bloemen en we mogen allebei een 
weekend weg naar 
een 4 sterren hotel naar keuze!
Ontzettend Bedankt !
Marie-José en Martin

Janny van den Berg 

An Dreijer 

Rob Rib

De winnaars dit jaar van de 
Jeugd Enkel Kampioenschappen zijn:

Geel  1:
Sven van der Meer
Lilli van den Hoven
Maurits Wymenga

Geel 2:
Tijmen Schaapherder

Groen:
Mare Kloren 
Victor Lagas, 

Oranje:
Dries Groeneveld
Thijmen Jansen

De Jeugdcommissie

Wim Reurts Dominique Israël
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