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Squash Woudenberg clubkampioenschappen 2012
Ook dit jaar organiseert Squash Woudenberg wederom
clubkampioenschappen. Deze vinden plaats van 5 t/m 17 maart.
De formule is als vanouds: de twee weken voor de finaledag (17 maart)
zijn de voorrondes. Hierin speel je in een poule ca. vier wedstrijden.
Deze wedstrijden vinden ’s avonds plaats op een door jou opgegeven
avond. De resultaten van deze voorrondes bepalen de indeling op de
finaledag.
Op de finaledag zelf wordt gespeeld vanaf 10 uur. De finales zijn rond 17
uur. Aansluitend eten we gezamenlijk een door de Camp geserveerde,
overheerlijke en welverdiende maaltijd (gasten welkom). Uiteraard telt
de prestatie, maar de gezelligheid is minstens even belangrijk. De
deelname is geheel GRATIS (partners en kinderen die mee-eten betalen
€12,50).
Deze clubkampioenschappen zijn de kans om je niveau te vergelijken
met de overige leden en het is de uitgelezen om eens tegen andere
squashers te spelen dan je ‘eigen maatje’.
GEEF JE OP via onze vernieuwde website: www.squashwoudenberg.nl
E-mail: squashwoudenberg@hotmail.com
Website: www.squashwoudenberg.nl
Voor informatie: Jeannette Bakker 06-22429529,
Vic Kriel 06-12339558 of Alex van Baaren 06-21915030.

Schrijf je in en doe
gezellig mee!!!
Nog even de regels:
Ø De wedstrijden worden gespeeld: ‘s avonds vanaf 18:30 uur en
eventueel op zaterdag.
Ø In de voorrondes speel je ongeveer 4 wedstrijden.
Ø Mocht je toch niet kunnen op de ingeplande dag kan je zelf een
andere afspraak maken met je tegenstander.
Ø Er is altijd iemand van de wedstrijdleiding aanwezig
Ø Iedereen gaat door naar de finales (voorrondes bepalen in welke
categorie je op de finaledag wordt ingedeeld)
Ø De finales worden gespeeld op zaterdag 17 maart tussen ± 10:00u en
(ongeveer) 17:00 uur

ClubKampioenschappen van 5 tot 17 maart

Verslag Nieuwjaarstoernooi 2012
Al jaren starten wij het nieuwe jaar met als goede voornemen weer een
supergezellig nieuwjaarstoernooi te houden. Ook dit jaar hebben we daar
aan kunnen voldoen dankzij een kleine 20 enthousiaste deelnemers.
Omdat inschrijven vooraf niet nodig is, is het altijd spannend om te zien
wie er
komen opdagen. Dit jaar mochten we vier gasten begroeten, twee heren
en twee dames.
Op baan 1 streden de heren van niveau B. Meest succesvol was Pieter,
gevolgd door Vic, Gerard, Bert, Frans en Johan.
Op baan 2 streden de heren van niveau C. Daar wist Eric de meeste
punten te verzamelen, gevolgd door Han, Jan (wat is hij snel geworden
hè!), Maarten, Bart en Erwout.
Op baan 3: Dit jaar hadden we zelfs een vrouwenpoule (Yes!!! Let’s go
girls): nummer 1 is geworden Jane, 2. Thelma 3. Brenda 4. Fleur en 5.
Ilonka.
Op baan 4 (heren D) is een droom werkelijkheid geworden. Bart Fortuin
heeft daar eindelijk zijn lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan.
Hij werd 1e van de poule, op de voet gevolgd door Johannes, Peter,
Rogier en Wouter.
Geweldig om te constateren dat de feestdagen geen invloed hebben
gehad op de spelers. Mooie ballen en spannende potten.
Na afloop van de wedstrijden en zijn we overgegaan tot de
prijsuitreiking, traditioneel is dat een lekkere fles wijn (en net zo
traditioneel is die ene sporttas die een kurkentrekker bevat….)
Speciaal was dit jaar een extra fles wijn voor de zegevierende gasten. We
hebben de hoop uitgesproken dat ze alsnog besluiten lid te worden wat
een mooie aanwinst voor de vereniging zou zijn.
Aansluitend op het programma stond het heffen van de glazen…hopen
dat dit toernooi een trentsetter mag zijn voor de rest van het jaar.
De rest van de avond (tot in de kleine uurtjes) hebben wij doorgebracht
onder het genot van hapjes en drankjes, deels ontfutseld van de
penningmeester, verzorgd door De Camp. Al met al een geslaagde aftrap
van het seizoen.
De activiteiten commissie

