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INSIDE
Van uw redacteur………
Hartstikke leuk was het die eerste zondag van april!
Leuk idee om een clinic te organiseren i.p.v een
toernooitje. De opkomst was enorm, zowel bij de
junioren als bij de senioren en het was prachtig weer.
Iedereen was in een goed humeur, zodat er na afloop
ontzettend serieus en intensief werd geëvalueerd op
het terras. Moeten we vaker doen!
Dan komen we tevens als het ware nader tot elkaar,
wat is er mooier dan dat?
Inmiddels is de competitie weer begonnen. Ik wens alle
teams veel succes toe. Als u het de komende weken
eens een keer niet zo druk heeft op zaterdag of
zondag, ga dan naar de baan om uw clubgenoten
aanmoedigen. U hebt grote kans op leuke wedstrijden
en het is nog gezellig ook!
Dan kan ik het wederom niet nalaten onze Kees een
compliment te geven voor de banen. Ze liggen er prima
bij! Zullen we hem met z’n allen een beetje helpen door
b.v. het juiste schoeisel te dragen en door op de juiste
manier te slepen? Dat laatste is voor veel clubgenoten
nog steeds erg moeilijk. Zie de instructies op de hekken
om de baan.
Dank u.
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BERICHTEN UIT HET BESTUUR
Het seizoen is al in volle gang. De

competitie is gestart en de trainingen voor
de jeugd en senioren onder leiding van de
trainers Dennis en Ruben hebben het
gravel al behoorlijk doen opstuiven.
Door het winterse weer waren de banen
wat verlaat, maar het was het wachten
waard. Op 3 april zijn wij officieel geopend
met een clinic voor zowel de jeugd als
voor de senioren. Afgesloten met een
aangeklede borrel voor de leden en de
genodigden wegens het 30 jarig bestaan
van de Vereniging.
Het doet me deugd te weten dat de
senioren training iedere avond vol zit.
Zowel de teamtraining als de
groepstraining zijn duidelijk aanwezig. En
nog krijg ik inschrijvingen binnen, die
helaas 3 weken moeten wachten om te
kunnen beginnen.
Wat verder besproken is:
• Per ingang van het seizoen is het
verboden om in het clubgebouw te
roken. De stickers zijn al
opgeplakt.
• Wij verwelkomen Femke van
Egmond, die de PR functie heeft
geaccepteerd. Zij zal de kranten
informeren over de activiteiten
binnen de Vereniging. Femke heel
veel succes.
• Het Bestuur is in beraad over het
Vrijwilligersbeleid. De Vereniging
kampt met een groot tekort aan
vrijwilligers. De commissies zullen
hun taken op papier zetten zodat
deze kunnen functioneren als
draaiboek. Wij zullen hier over in
de volgende vergadering dieper op
ingaan hoe wij vrijwilligers bereid
vinden om bepaalde taken op zich
te nemen.
• Op de pasjesavond konden de
leden hun data opgeven voor de
bardiensten. We hebben dit als
een succes ervaren. Er was een
grote opkomst en veel data is
hiermee ingevuld. Maar er staan

•

•

•

•
•

nog openstaande posten, een stuk
of 40. Wij zoeken mensen die
bereid zijn extra diensten te
draaien en kunnen deze invullen
op het rooster in het clubgebouw.
Wij hebben Rosita de Bruijn bereid
gevonden om iedere week de
mensen die bardienst hebben, te
bellen. Als reminder.
Rosita heel erg bedankt voor jouw
bereidwilligheid.
We hebben er weer nieuwe leden
bij. Welkom allemaal. Frans heeft
aangeboden samen met Jeanette
Schrijver en Henk Huising de
nieuwe leden de eerste zes weken
te begeleiden. Op vrijdagavond
krijgen zij proeflessen en kunnen
daarna met het rackettrekken
meedoen.
De Jeugdcommissie is druk bezig
met het werven van nieuwe
jeugdleden. Er zijn 250 flyers
gedrukt door Technofarm om ze bij
de scholen uit te delen.
Het RABO sponsortoernooi gaat
25 juni niet door.
Feestavond 1 juli 2005 wegens het
30 jarig bestaan van de vereniging.
Noteer vast in jullie agenda.

Dan als laatste wil ik nog een oproep
doen bij alle leden. Het wordt het
Bestuur onmogelijk gemaakt om goed
te functioneren. Wij komen mensen te
kort. Mag ik jullie vragen, je op te
geven bij mij, zodat wij de gaten
kunnen opvullen, waar jullie nodig zijn.
Hoe meer mensen zich opgeven hoe
minder je hoeft te doen. Wij zijn toch
SAMEN een vereniging, wij willen toch
allemaal dat het leuk en gezellig is.
JULLIE KUNNEN ER VOOR ZORGEN
DAT HET ZO BLIJFT.
Ik reken op jullie!!!!!
Vera Jager
Voorzitter.
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Wintertoernooi 2005
We hadden 32 deelnemers dit jaar,
tenminste wanneer iedereen, die zich had
opgegeven, op was komen draven.
Hierdoor hadden andere mensen weer het
voordeel dat ze de hele avond aan één
stuk door konden spelen.
Voor de aanwezigen was het een leuke en
gezellige tennisavond. Het is altijd weer
leuk om iedereen na de winterslaap te
ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen.
Zo kon iedereen het “beginnende
zwangerschapsbuikje” van Marchella
aanschouwen, maar ze kon toch nog
lekker meespelen.
Er werd natuurlijk ook nog om de
wisselbekers gestreden. En er waren ook
nog wat flesjes wijn te verdienen die Aad
Bouwmeester ons ter beschikking had
gesteld.
Met de wisselbekers gingen relatief jonge
deelnemers aan de haal nl. Roelof
Achterveld en Anja de Koning.
De AC had dit jaar weer verzonnen dat je
van te voren op moest geven hoeveel jaar
je lid was van de vereniging en dat werd
dan weer van het totaal aantal behaalde
games afgetrokken.
Ook kon je op dat formulier invullen
waarom je deze avond gekomen was.
De “leukste” opmerkingen werden beloond
met een flesje wijn en dat werden Femke
van Egmond en André de Ruiter.
Ook was er nog een fles wijn voor Jos
Wolken, hij kwam nl. door zijn vele jaren
lidmaatschap uit op een negatief saldo
van – 18.
Gerda Klein werd ook beloond met een
fles wijn, omdat zij precies op nul wist uit
te komen.

Openingstoernooi
Dit jaar deden we het anders dan andere
jaren, we hebben het gecombineerd met
de jeugd.

De tennisschool Tom Karsten gaf een
clinic. Dit houdt in dat er op elke baan een
leraar staat die bepaalde aspecten van het
spel belicht.
Het was werkelijk een zeer geslaagde
dag. Er waren vele leden op afgekomen.
Het weer werkte 100 % mee, we zaten
met zijn allen heerlijk op het terras in het
zonnetje.
De leraren voor het komende seizoen zijn
ons ook gelijk voorgesteld t.w. Ruben voor
de senioren en de jeugd op
woensdagmiddag. Dennis voor de jeugd
op zaterdag. Je kon je gelijk opgeven voor
training en ze boden verscheidene
mogelijkheden aan zoals teamtraining e.d.
Na afloop van de clinic werd door het
bestuur nog een borrel en hapje
aangeboden i.v.m. het 30-jarig bestaan
van de vereniging.
Dit feit zal in de loop van het seizoen nog
wel een keer terugkomen, maar dat horen
jullie nog wel.

Nieuwe leden toernooi
Het nieuwe leden toernooi willen we dit
jaar organiseren op vrijdag 13 mei vanaf
20.00 uur.
De mensen die daarvoor in aanmerking
komen worden door de AC persoonlijk
benaderd.

RABO FIETSTOCHT
We weten niet precies wanneer de
volgende Inside op jullie mat ploft,
vandaar dat we nu alvast over de Rabo
tocht beginnen.
Dan kun je alvast in training gaan voor
een goede prestatie.
Via deze tocht kunnen leden van
verenigingen een bijdrage bij elkaar
trappen die bestemd is voor onze
vereniging.
Voorgaande jaren viel de deelname van
ons tennissers wat tegen, vandaar deze
promo.
De AC hoopt vele leden tegen te komen
tijdens deze, vooral, gezellige tocht.
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NIEUWE POLO’S
VOOR TV LEIMUIDEN
Ter ere van het 30-jarig bestaan van onze
vereniging heeft het bestuur besloten om
polo’s aan te schaffen en te verkopen aan
de leden voor de prijs van € 12,50.
Het zijn donkerblauwe polo’s geworden
met op de achterkant Tennisvereniging
Leimuiden in witte letters.
Tijdens de pasjes-avonden en de
openings-clinic hingen er voorbeelden in
de kantine en konden ze besteld worden.

Daar is goed gebruik van gemaakt.
Er is uiteraard altijd nog de mogelijkheid
om ze alsnog te bestellen alhoewel ik dan
wel wat bestellingen moet verzamelen.
Voor 1 polo lukt dat nl. niet bij dit soort
polo’s ( met opdruk e.d. moet je nl. een
minimaal aantal bestellen )
Ze zijn eventueel nog te bestellen bij Thea
Spaargaren, tel. 0172-509377,
Esdoornlaan 5, e-mail adres
rothe.spaargaren@wanadoo.nl.
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RACKETTREKKEN OP MAANDAG- EN
WOENSDAGOCHTEND
Ook dit jaar gaan we op woensdagochtend
en na afloop van de competitie ook op
maandagochtend weer rackettrekken.
Iedereen, jong of oud, sterk of minder sterk,
is welkom. Er gelden een aantal spelregels.
Je dient voor 9.00 uur aanwezig te zijn om
zeker te worden ingedeeld. Als je na 9.00 uur
komt en het aantal aanwezigen is deelbaar
door 4 dan wordt je na de koffiepauze
ingedeeld.
Er wordt in twee ronden van ruim een uur
gespeeld vòòr en nà de koffiepauze (even

over tienen). Om steeds met goede ballen te
kunnen spelen wordt enkele dubbeltjes per
ochtend gevraagd.
De indeling wordt gedaan op basis van
speelsterkte zodat iedereen een leuke pot
kan tennissen. Voor en na de pauze speel je
voor zover mogelijk met andere mensen.
Ik hoop jullie allemaal weer in groten getale
te mogen ontvangen.
André de Ruiter

WINTERCOMPETITIE IN “DE TWEESPRONG”
Elke winter wordt er in sporthal “De
Tweesprong” in Roelofarendsveen een
wintercompetitie georganiseerd. Van onze
vereniging doen er meestal een aantal teams
mee. Tot nu toe werd er nauwelijks aandacht
aan besteed, maar dit jaar heeft de
organisatie de uitslag naar uw redacteur
overgeseind. Het is laatstgenoemde uiteraard
een groot genoegen het fantastische
resultaat behaald door “onze” twee teams
wereldkundig te maken, de 2e en 7e plaats.
Ga zo door! (De lijst behelst 35 teams, maar
uit ruimtegebrek heb ik alleen de eerste 18
vermeld Red.)
A1. Frank Schouten, Hans Vinkensteijn, Mary
v.d. Meer, Jolanda v.d.Vlugt
2. Rob Fallaux, Jan de Roode, Ada
Fallaux, Karin v.d. Berg
3. Roel Hoogenboom, Ivo v. Klink, Lorance
Olijerhoek, Cynthia v.d. Meer, Maria Beelen
B4. John van der Meer, Pim van der Meer,
Marloes Bisschop, Monique v.Ammers,
Monique Binnedael
5. Wim Hendriksen,Ruud Zoetendaal,
Lyneke de Koning, Bianca Hamburg
6. Aad v.d. Geest, Dennis v.d. Berg,
Ageeth Bakker, Annet Bouwmeester

7. Jordan v. Welsum, Henk Huizing,
Roderick v. Welsum, Jessica Spaargaren,
Inge Segeren
C8. Arjen v. Leeuwen, Ramon de Bruyn,
Ingrid v. Scheppingen, Gwen v.d.Giessen
9. Frank de Koning, Edwin Klein, Pascal
v.d. Meer, Evi v.d. Meer
10. Arno Schouten, Arno v.d. Heijden, Carol
v. Oyen, Simone v.d. Heijden
11. Herman Schouten, Theo Möller,
Marian Brocken, Janet Hoogenboom, Rini
v.d. Wereld
D11. Walter Koek,Sander Hoogenboom,
Brenda v. Leeuwen, Karin Hoogenveen
12. Piet Dobbe, Ed Verweij, Lianne Dobbe,
Angelie de Vries
13. Jos v.d.Veer, Kees v. Zanten, Riet Loos,
Marian v.d. Kamp
14. John de Jong, Ruud Hoogenboom,
Claudy Hoogenboom, Astrid Hoogenboom
E15. Edu Bienema, Tom v.d. Berg, Cecile
Coens, Mienet de Meijier
16. Siem v. Wieringen, Marc v.Leijden, Gina
v. Wieringen, Marion Dreef
17. Sjaak v.d. Ploeg, Piet Bank, Lenie Borst,
Corrie Bank
18. Gert Jansen, Nico v. Ruiten, Riet de Jeu,
21
Kathy de Rijk
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INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL
12 juni t/m 19 juni
Er zal gespeeld worden in verschillende
poules. Je speelt minimaal 2x in je poule,
daarna wordt het afvalsysteem gehanteerd.
A poule: competitie spelers. B Poule:
recreanten. C Poule: nieuwe leden. Indien
gewenst mag je hoger spelen. Voorkeur kan
onderaan opgegeven worden.
Van zondag t/m vrijdag wordt er gespeeld
vanaf 19.00 uur.
In het finale weekeinde wordt er gespeeld
vanaf 09.00 uur.
2 dagen voor de start zal de planning in het
clubhuis hangen, er wordt niet gebeld over
de indeling.

Probeer verhinderingen
zoveel mogelijk te beperken.
Er worden geen
verhinderingen geaccepteerd
voor het finale weekeinde

vanaf zaterdag 17.00 uur.
Alleen na overleg kan er een
uitzondering worden
gemaakt.
Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets,
bij een 3e set wordt een tiebreak
gespeeld.
Het inschrijfgeld is € 2,50 per persoon.

Jullie kunnen je inschrijven
tot en met 5 juni.
Je kan je op 2 manieren inschrijven:
• Het formulier inleveren bij Thea
Spaargaren: Esdoornlaan 5
• Je opgeven via de mail:
astrid@avl-yacht.nl (je krijgt een
bericht van ontvangst).

Inschrijfformulier Clubkampioenschappen Enkeltoernooi
NAAM:……………………………………………………………….M/V
Keuze mogelijkheid voor de deelnemers(sters)
A(=top)
/B
/B45+
/
C
(keuze svp omcirkelen)
Beschikbare aanvangstijden (verhinderingen doorstrepen)
Zo 12 juni

19:00

20:15

21:30

Ma 13 juni

19:00

20:15

21:30

Di 14 juni

19:00

20:15

21:30

Wo 15 juni

19:00

20:15

21:30

Do 16 juni

19:00

20:15

21:30

Vr 17 juni

19:00

20:15

21:30

Za 18 juni

9:00

10:15

11:30

Za 18 juni

12:45

14:00

Vanaf 17:00 geen verhinderingen

INSIDE APRIL 2005
INSCHRIJFFORMULIER BARBECUE 19 JUNI
Zoals jullie de laatste jaren gewend zijn,
organiseren wij ook dit jaar de welbekende
BBQ ter afsluiting van de competitie. Tevens
zullen de eventuele kampioenen van de
teams die in het weekend spelen, op gepaste
wijze gehuldigd worden door de
wedstrijdleiding.
Voorafgaand aan de BBQ zal er een
toernooitje georganiseerd. De aanvang is om
15.00 uur, aansluitend is de BBQ. Het
toernooi zal plaatsvinden d.m.v.
rackettrekken. Men is niet verplicht aan beide
onderdelen deel te nemen, dit kan op het
invulstrookje aangegeven worden.
We willen jullie er op wijzen dat wij het
organiseren, maar tijdens de BBQ
verwachten we jullie hulp, dat lijkt ons niet
meer dan logisch. Wij zorgen dat alles
aanwezig is. Er is bijvoorbeeld hulp nodig
achter de BBQ en bij het leegruimen van alle
tafels.
Het verzoek aan jullie is om dit met je team te
bespreken en gezamenlijk dit
inschrijfformulier in te vullen en met het geld
in een envelop af te geven bij Astrid of

Jeanette. Er kan ook afzonderlijk
ingeschreven worden.
Iedereen mag zijn/haar partner meenemen.
Indien er kinderen meekomen, moet dit
vooraf aan de organisatie doorgegeven
worden. Voor deze kinderen zal een
afzonderlijke bijdrage, afhankelijk van de
leeftijd, berekend worden.
Hier onder vinden jullie een aantal spelregels
die van belang zijn om een fijne dag te
krijgen:
• De kosten zijn € 10 per persoon, partner
is ook van harte welkom. Deze kosten
moeten vooraf aan ons betaald zijn,
indien dit niet gebeurt zijn wij helaas
genoodzaakt de inschrijving niet te
accepteren.
• Uiterste aanmeldingsdatum is 24 mei
d.m.v. van dit formulier, ingevuld in
envelop met het totale bedrag en in de
brievenbus bij:
Astrid van Leeuwen, Oostban 4,
Leimuiden. Telefoonnummer 509522.
Jeanette Schrijver, Kemphaan 4,
Leimuiden. Telefoonnummer 507198

Onderstaande personen geven zich op voor de barbecue van 19 juni:
(svp de naam duidelijk en volledig invullen)
1

doet wel/niet mee met toernooi

2

doet wel/niet mee met toernooi

3

doet wel/niet mee met toernooi

4.

doet wel/niet mee met toernooi

5.

doet wel/niet mee met toernooi
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ACTIVITEITENKALENDER 2005
Vrij. 13 mei 20.00-???
Zo. 15 mei (1e pinksterdag)
Woe. 8 t/m zo.12 juni
Zo. 12 t/m zo. 19 juni
Zo. 19 juni
Vrij. 24 juni
Zo. 26 juni t/m zo. 3 juli
Ma. 4 t/m zo. 10 juli
Za. 6 aug.
Za. 13 t/m zo. 21 aug.
Zo. 28 aug. t/m zo. 4 sep.
Wo. 7 t/m zo. 11 sep.
Za. 10 sep.

nieuwe leden toernooi senioren
junior/senior toernooi
clubkampioenschappen jeugd – enkel
clubkampioenschappen senioren – enkel
toernooitje en BBQ ter afsluiting competitie –
senioren
midzomernacht – senioren
clubkampioenschappen senioren – dubbel
Marlintranstoernooi
Wandelstoktoernooi - heren 45+
Open Toernooi
Clubkampioenschappen senioren – gemengd
dubbel
Clubkampioenschappen jeugd – dubbel en
gemengd dubbel
HEETVETH avond toernooi middelb. School

BERICHT VAN DE OPEN TOERNOOICOMMISSIE
Wij zijn al lang weer begonnen. Als alle
commissies een beetje aan het afronden zijn,
beginnen wij al. In eerste instantie met de
rituele stoelendans. Het lijkt elk jaar weer
moeilijker te worden, om mensen te krijgen.
Toch is het ons weer gelukt om een aantal
mensen te werven. Wij mogen dan ook de
volgende mensen verwelkomen
Bernadette Blauwhoff
Barry van Haasteren
Rob Fallaux
En last but not least een oud
gediende:Gerard Knip
De voorbereidingen in volle gang. Ook dit
jaar proberen wij er weer een succes van te

maken. Toch willen wij weer een oproep
doen aan een ieder. Omdat het organiseren
van het open toernooi een enorme klus is,
willen wij een ieder nogmaals vragen of er
nog mensen zijn die willen helpen met het
organiseren van dit toernooi. Er moet
namelijk van alles gebeuren. Het houdt niet
op bij het daadwerkelijke organiseren. Het
park moet worden opgeruimd, de bar moet
bezet worden enzovoort. Dus als je maar een
half uurtje vrij kunt maken om wat te doen,
zijn wij, de toernooideelnemers en de
mensen die een kijkje komen nemen op ons
park, tevreden mensen. Bedenk dat er veel
handen licht werk maken.
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Wij zijn heel blij de volgende nieuwe
jeugdleden welkom te heten:

Thom de Graaf
Emile van Dijk
Niels Rijnbeek
Martijn Beeks
Thomas Beeks
Jaimy Koese
Mischa de Wagenaar
Paula de Koning
Barbara Doornekamp
Tom Zoetemelk
Robin Franken
Ivo Kelders

Bart Beuk
Jari de Keizer
Bo Barnhard
Britt van Tol
Ellis Dunki Jacobs
Julia Kruit
Timo Voogel
Thijs van Tol
Tyhcho Pol
Floris van der Voort
Suzanne Lutt
Jesper van Dijk
Thierry Rensen

Welkom bij TV Leimuiden. Wij hopen er
met jullie een heel leuk seizoen van te
maken.

VOOR DE MAAND APRIL

VOOR DE MAAND MEI

2 APRIL
8 APRIL
3 APRIL
6 APRIL
12 APRIL
22 APRIL
23 APRIL
28 APRIL

6 MEI
7 MEI
11 MEI
16 MEI
17 MEI
17 MEI
24 MEI
31 MEI

ANDRE BRINK
JULIAN BLAUWHOFF
TYCHO POL
JARI DE KEIZER
KELLY SCHERING
THOM DE GRAAF
ANNE-FLEUR VAN BREE
YVAR BERGMAN

TIMO VOOGEL
NICK HALI
LISA MOLLERS
MARTIJN BEEKS
CHARLOTTE BRUSSEN
THOM WERNKE
IZABEL FONK
MARIEKE BAL

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!!
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OPENINGS TOERNOOI JEUGD
Als het belangrijk is zorgen wij voor goed
weer!
We mogen weer! De pret werd nog een week
uitgesteld, maar nu kunnen we weer de baan
op.
Dat was natuurlijk even balen dat de baan
een week later openging dan gepland, omdat
het weer zo nodig moest sneeuwen. Maar
goed, dat maakt ook allemaal niet uit, we
staan weer op de baan. Het
openingstoernooi werd georganiseerd in de
vorm van een clinic.
Even lekker opfrissen met een aantal
trainers. Dan weet je weer hoe het moet! En

aan het eind van de dag nog even een potje
rond om de baan. We hebben zelfs twee
banen gebruikt om dit helemaal iedereen een
paar keer te laten slaan. In de finale stonden
Bobby en hoe kan het ook anders Wilco. Nog
van harte gefeliciteerd met je prijs allebij! En
wat een weer he! Dat was helemaal
geweldig. De dagen erop waren echt wel
minder, regen en kou kwamen weer onze
kant op.
Afsluiten met de Kreet van de maand! Als de
regen valt op je hoofd, dan valt het niet op de
baan!

ACTIVITEITENKALENDER 2005
KNIP UIT, HANG OP HET TOILET, ZO VERGEET JE NIET JE OP TIJD
IN TE SCHRIJVEN!
Zo. 15 mei (1e pinksterdag)
11:00 - 16:00 uur

Junior/Senior
Toernooi

Wo. 8 juni t/m Zo. 12 juni
16:00 - 20:00 & 9:00 - 18:00 uur

Enkel Kampioenschappen Jeugd

Ma. 4 juli t/m Zo. 10 juli
15:00 - 21:00 & 9:00 - 18:00 uur

Marlintrans Toernooi Jeugd

Wo. 7 sept. t/m Zo. 11 sept.
16:00 - 21:00 & 9:00 - 18:00 uur
Za. 10 september
19:00 - 23:00 uur
Zo. 25 september
10:00 - 14:00 & 14:00 - 18:00 uur
KNIP UIT, HANG OP HET TOILET, ZO VERGEET
JE NIET, JE OP TIJD
IN TE SCHRIJVEN!

Dubbel en Gemengd
Kampioenschappe
n Jeugd
HEETVETH Avond Toernooi
Middelbare School
Regio en Slot Toernooi Jeugd

INSIDE APRIL 2005

RACKETTREKKEN
JONGENS EN MEIDEN, DIT SEIZOEN GAAN WIJ WEER BEGINNEN MET
RACKETTREKKEN. WIJ SPELEN IEDERE VRIJDAGAVOND VAN 18.00 UUR TOT
20.00 UUR. DE EERSTE KEER IS VRIJDAG 15 APRIL. IEDEREEN LEVERT ZIJN OF
HAAR PASJE IN EN DE JEUGDCOMMISSIE MAAKT KOPPELS EN DEELT DE
WEDSTRIJDEN IN. IEDEREEN KAN MET EN TEGEN ELKAAR SPELEN. WE HEBBEN
VORIG JAAR AL VEEL VRIJDAGAVONDEN ACHTER DE RUG WAAROP HET
ONTZETTEND GEZELLIG WAS. HET IS ECHT LEUK OM EENS TE PROBEREN, DUS
GEWOON ALLEMAAL KOMEN! OOK NIEUWE LEDEN!

INSIDE APRIL 2005

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN – ENKEL
JUNIOREN
Woensdag 8 juni t/m zondag 12 juni
OOK NIEUWE LEDEN, GROOT EN KLEIN, GEWOON INSCHRIJVEN!
Naam:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Er wordt gespeeld tussen 15:30 uur en 20:30 uur.
Verhinderingen
Woensdag 8 juni:
Donderdag 9 juni:
Vrijdag 10 juni:
In het weekeinde kunnen er geen verhinderingen worden opgegeven!!!
Graag inleveren voor 28 mei (dus meteen uitknippen, invullen en in de brievenbus doen bij
Veronica, Rietlanden 36, 0172-507752)

INSIDE APRIL 2005

INSCHRIJFFORMULIER JUNIOR/SENIORTOERNOOI
ZONDAG 15 MEI (EERSTE PINKSTERDAG)
11:00 UUR TOT 16:00 UUR
Naam junior:

Naam senior:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:
Junioren moeten lid zijn, senioren die geen lid zijn betalen € 5.
Inleveren voor 6 mei bij Veronica
Rietlanden 36
0172-507752

