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Agenda

VOORJAARSCOMPETITIE 2017 – OPNIEUW KAMPIOENEN! 
Met het prachtige aantal van 25 teams – senioren en jeugd – heeft onze vereni-
ging ook dit jaar weer een gooi gedaan naar de kampioenschappen in de diverse 
competities op de dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Het bleef voor een aantal 
ploegen tot op de laatste speeldag spannend of er een kampioenschap – dus 
promotie - te vieren zou zijn.Was het Heren 1 team van aanvoerder Xander van 
den Berg al op de voorlaatste dag hier al zeker van, dit weekend kwamen daar het 
Gemengd 17+ team van aanvoerder Jeroen van Eekelen en de Heren 35+ van Jan 
Slingerland nog bij!
Tijdens de zonovergoten, gezellige en smakelijke BBQ hebben we deze teams 
dan ook in de zonnebloemen en bubbels gezet.
Voor het 2e jaar gaan we ook weer met een behoorlijk aantal teams meedoen 
aan de Najaarscompetitie. Hopelijk kunnen we tijdens de afsluiting hiervan op 29 
september weer een aantal kampioenen huldigen.

De Technische commissie

TWEEDE ACTIVITEIT VAN DE NIEUWE LEDENCOMMISSIE GESLAAGD! 

Voor de nieuwe leden, die rond 1 april dit jaar bij Duinvliet lid zijn geworden, heeft 
‘de nieuwe leden commissie’ op 6 april voor de tweede keer een welkomstavond 
georganiseerd. 
Het doel van deze avond was wederom de nieuwe leden welkom heten, met 
elkaar kennis laten maken en informatie te geven over de activiteiten van de club.
De opkomst was hoog, 35 enthousiaste, nieuwe leden waren aanwezig. Na de 
presentatie kon er nog een partijtje 
worden gespeeld, dus een mooie avond 
op het park vol nieuwe leden.
Na een afsluitende borrel werd er goed 
terugkeken op deze avond, waarbij de 
nieuwe leden veel zin hadden om te komen spelen op Duinvliet.

namens de Nieuwe Leden Commissie TV Duinvliet, Myrna Wiggers & Caroline 
Theyse

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN , BEETJE ANDERS

Dit jaar zullen de clubkampioenschappen iets anders georganiseerd 
worden dan in vorige jaren. Belangrijkste verschil is dat in het eerste 
weekend, dus 17 en 18 juni, alleen de gemengd dubbels zullen worden 
afgewerkt. De zaterdag eindigt dan met een high tea voor de deelnemers 
en de zondag met de feestelijke prijsuitreiking.

Van maandagavond 19 juni t/m zaterdag 24 juni worden de enkel- en dub-
belspellen gespeeld. Je kunt je dus nu voor drie categorieën inschrijven!
Omdat dit jaar een jubileumjaar is (hoera: we bestaan 35 jaar!), wordt 
de afsluitende zaterdag extra feestelijk. ’s Middags komt er een ijscoman 
(gratis ijs voor de jeugd!), er worden hapjes geserveerd en na de huldiging 
van de winnaars en het uitgebreide buffet komt er een dj die verzoekplaten 
voor jong en oud draait en die ook een pubquiz en karaoke gaat doen.
En op deze avond zijn natuurlijk alle clubleden welkom om er samen een 
spetterende avond van te maken!

Rob Rib

COMPETITIE BIJ DE JEUGD

DUINVLIET 2 TEGEN DUINVLIET 3, THUIS OP WOENSDAG 24 MEI 2017

Het competitieseizoen is in volle gang, ook bij de jeugd. Op woensdagmiddag is 
een competitie gestart in de categorie GROEN voor 10-12 jarigen. Deze competitie 
is georganiseerd door tennisvereni-
gingen in de buurt en samen met 
twee teams van Zandvoort, twee van 
Eindenhout, teams van de Ruïne van 
Brederode en ook twee van TV Duin-
vliet, te weten team 2 en team 3, wordt 
een poule gevormd. De afgelopen wek-
en kwamen onze teams steeds beter in 
de wedstrijden en dat was ook terug te 
zien in de eindstanden.
Woensdag 24 mei was de dag dat 
Duinvliet 2 tegen Duinvliet 3 speelde.
Het team van Lucas, Mare, Myrthe, 
Bonolo en Fieke uit Duinvliet 2 wist 
uiteindelijk te winnen met 4-0. Maar 
ze kregen het niet cadeau. Cathelijne, 
Mats, Tristan en Wik gaven zich niet 
zomaar gewonnen. Laurie was helaas 
ziek. Er werden uiteindelijk 2 tie-breaks 
gespeeld ipv een derde set! Goed ge-
speeld allemaal!
De middag werd volgens traditie af-
gesloten met frietjes...

De Jeugdcommissie

Team Duinvliet 2: Lucas, Bonolo, Mare, Fieke en 
Myrthe

Team Duinvliet 3: Mats, Cathelijne, Wik en Tristan 
(Laurie niet op de foto, die was die dag ziek)

Slot van de competitiedag: de teams genieten samen van Limo en Frietjes

zaterdag 2 juni - Sunrisetoernooi
zaterdag 17 juni - zaterdag 24 juni
Jeugd Dubbel Clubkampioenschappen &
Senior Clubkampioenschappen

zondag 20 augustus
Thuisblijverstoernooi
Maandag 4 september - zondag 10 september
Jeugd Enkel Clubkampioenschappen

maandag 17 juli - zaterdag 22 juli
Open Toernooi Duinvliet

zaterdag 9 september - zondag 10 september
Parktoernooi
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