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Nieuwe telling bij squash
Op de clubkampioenschappen hebben we, tijdens de finaledag, voor het
eerst de nieuwe telling gehanteerd. In deze nieuwsbrief willen wij de
nieuwe telling wat nader toelichten.
Deze telling is op 1 april 2009 geïntroduceerd en wordt het "par-11"
(point a rally) systeem genoemd of ook wel rallypointsysteem. Dat houdt
in dat er elke rally een punt wordt behaald, ongeacht of die gemaakt
wordt door de serveerder of de door ontvanger. Er moeten twee punten
verschil zijn om een game te kunnen winnen. Als er een tiebreak ontstaat
(10-10) gaat de puntentelling tot en met 12 punten, als het 11-11 staat
wordt het verschoven naar 13 punten etc.
Dit puntentellingsysteem is ingevoerd door het WSF (World Squash
Federation) met de bedoeling om de status van Olympische discipline te
verkrijgen. Om lange matchen in de toekomst te voorkomen, kozen de
leden van het WSF voor de Amerikaanse telling.

Lidmaatschap opzeggen
Uiteraard hopen we dat jullie allemaal lid blijven, maar als je wilt
opzeggen, houdt er dan rekening mee, dat je dit voor 1 juli doet.
Omdat we aan de hand van het ledenaantal op 1 juli het aantal te huren
banen bepalen, kunnen opzeggingen na die datum niet geaccepteerd
worden. We hebben dan de afspraken met de verhuurder gemaakt.

Sluiting “De Camp”
Helaas loopt het squash seizoen weer teneinde en gaat De Camp weer
dicht:
Per 1 mei zijn de openingstijden als volgt:
maandag t/m vrijdag 18:30 tot 22:30 uur.
zaterdag in overleg.
Gesloten 1 juli t/m 14 augustus.

“De Camp” is gesloten van 1 juli tot 14 augustus

Barbecue toernooi
Omdat de animo voor een barbecue toernooi de laatste jaren terug loopt,
is besloten dit toernooi niet meer te houden als afsluiting van het seizoen,
Daarvoor in de plaats komt een barbecue toernooi als seizoensstart. Een
mooie gelegenheid om al je vakantieverhalen uit te wisselen met je
squashvrienden en vriendinnen en een goede start van het nieuwe seizoen
te maken.
Houdt de nieuwsbrief en de posters in De Camp in de gaten voor de
datum.

En……. schrijf je in !!

