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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
Zoals al vermeld op de publicatieborden in De Camp is aanstaande
donderdag 3 november de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
Squash Woudenberg.
Deze zal plaatsvinden in De Camp. Aanvang is 20h00. Als je
opmerkingen of vragen voor het bestuur of de Activiteiten Commissie
hebt, ben je van harte welkom.

Barbecue toernooi 2011
Op 24 september hebben wij ons BBQ-toernooi gehouden. Het toernooi
begon om drie uur en rond 19.00u was de prijsuitreiking en kon het vlees
op het vuur….
Met 20 squashers en 45 deelnemers aan de BBQ kunnen we rustig
spreken van een zeer goed bezet toernooi. De deelnemers werden
ingedeeld op sterkte en kregen per poule een eigen baan toegewezen. Op
deze manier konden de spelers onderling bepalen wie wanneer de baan
op ging.
De weergoden waren ons wederom goed gezind zodat we tussen de
wedstrijden door lekker even naar buiten konden lopen om bij te tanken.
De schapen achter de Camp waren wel nieuwsgierig naar al die squashers
en kinderen langs het hek maar hielden zich toch op een veilige afstand.
De winnaars werden beloond met een lekkere fles wijn.
Baan 4: Erwin van Asselt
Baan 3: Silvan Valkenburg
Baan 2: Erwin Vermeer
Baan 1: Eric v Hofwegen
Onze website is een poosje “uit de lucht” geweest maar inmiddels weer
online. De foto’s van het toernooi en de BBQ zijn te bewonderen op
www.squashwoudenberg.nl. Als je een reactie wilt achterlaten, ga dan
even naar ons gastenboek.
We willen graag alle spelers bedanken voor hun sportieve inzet en de
goede sfeer zowel bij de BBQ alsook op de banen.
De activiteitencommissie

“A.L.V donderdag 3november 20h00

Het BBQ toernooi deed zijn naam eer aan !
Gratis squashlessen
Wegens succes geprolongeerd: ook dit seizoen kan ieder lid vijf maal een
gratis squashles krijgen van onze trainers Bas en Michel. Het zijn lessen
45 minuten en met twee of drie personen. Tijden in overleg (zie poster of
de colofon van deze nieuwsbrief voor de contactgegevens).
Voor iedereen geldt dat Bas en Michel je spel en techniek kunnen
verbeteren en het plezier in het squashen kunnen vergroten Doen dus !!

