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Clubtenue in de maak



Nieuw competitieseizoen
gaat van start



Seniorentraining iedere
vrijdagavond van
20.00 - 21.00 uur o.l.v.
Randy van der Bijl



30 oktober 2015
Halloweentoernooi



15 januari 2016
Nieuwjaarstoernooi
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In september gaan de
Externe Recreanten
Competitie (ERC) en de
Districtscompetitie weer
van start. In de ERC komen dit jaar 4 teams uit.

Daniëlle, Jolanda, Danny,
Karel Solleveld, Theo en
Wim.

In de districtscompetitie
komen 2
teams uit. In
Sowat 1 blijft ongewijzigd
team 1 spelen
en speelt als vanouds met
Daniële,
Astrid, Ingrid, Angelo en
Sandra ,
Nico. Zij komen uit in de
Simone,
A-poule. Sowat 2 bestaat
Michel, Ronald
dit jaar uit Denise, Eline,
en Ruud.
Mirjam, Anton en Henk.
Team 2 bestaat uit Anita,
Sowat 3 is een nieuw
Annemieke, Bea, Matthijs,
samengesteld team. HierPaul en Rob.
in spelen Lisanne, Regina,
José, Karel Tas en Marco. Sowat wenst alle teams
Beide teams komen uit in een succesvol seizoen toe
en hoopt op mooie wedde B-poule. Sowat 4
strijden en goede resultaspeelt in de C-poule en
ten. Aan de inzet zal het
bestaat uit de volgende
in ieder geval niet liggen!
spelers: Annelies,

Natuurlijk worden er ook
dit seizoen weer gezelligheidstoernooien georganiseerd. Het eerste toernooi staat
gepland
voor vrijdagavond 30
oktober: het
Halloweentoernooi.
De aankondiging en het inschrijfformulier zal op het prikbord in de sporthal gehangen worden. Tevens
wordt de uitnodiging naar
alle seniorleden en oudere jeugdleden gemaild.
Hou prikbord en mail dus
goed in de gaten!

Clubtenue
De PR-commissie heeft
zich ingespannen voor de
aanschaf van een clubtenue voor onze vereniging.
Om onze vereniging meer
te promoten, heeft het
bestuur besloten om alle
competitiespelers verplicht te stellen het tenue

te dragen tijdens alle
wedstrijden. Door deze
verplichting is aanschaf van
een tenue voor deze
spelers kosteloos. Alle
overige leden worden ook
in de gelegenheid gesteld
om een tenue aan te
schaffen. De aanschaf
worden door deze spelers

zelf betaald. Deze betaling
geldt overigens ook voor
competitiespelers die een extra broek/rok en/of shirt willen bestellen. Voor meer informatie over en het bestellen
van het clubtenue kan je terecht bij Henk
henk.benschop@hotmail.com

