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Het nieuwe squash-seizoen is weer begonnen
De temperatuur buiten begint te dalen en de avonden worden korter. De
tijd voor binnensport is weer aangebroken! Niets zo lekker als een
avondje achter dat kleine balletje aanvliegen in een poging je
tegenstander harder te laten te lopen dan jezelf.
Ook dit jaar sponsort de vereniging squash trainingen voor de leden. Dit
jaar zullen 3 lessen vergoed worden door de club. Maak er gebruik van!
Doe het vooral stiekem, zodat je je tegenstander verrast met nieuwe
slagen en tactische foefjes! Je tegenstanders is er immers niet op uit om
met je te 'wandelen in het park'!
Succes!
De voorzitter

Openingstijden “De Camp”
Helaas is De Camp nog steeds 's middags dicht. Uitgezonderd de
donderdag, dan is De Camp vanaf 13h00 open. Houdt onze website in de
gaten voor de actuele openingstijden.
In overleg is het vaak mogelijk om 's middags te spelen, neem daarvoor
contact op met De Camp.
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De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering zal dit jaar plaatsvinden op
donderdag 25 oktober om 20h00 in De Camp. Alle leden zijn hierbij
van harte welkom!
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Bestuursleden gevraagd
De meeste bestuursleden en de leden van de Activiteiten Commissie
vervullen hun functie al jaren. Daarom is het tijd voor vers bloed: als je
het leuk vindt om een vereniging te besturen of om activiteiten te
organiseren, dan wordt je hierbij uitgenodigd dit te melden. Het kost niet
zo veel tijd en het is een leuke en leerzame ervaring. Daarnaast hoef je
geen contributie te betalen, dus is er ook nog een financieel voordeeltje.

“ALV op 25 oktoiber om 20h00 in De Camp

Terugblik BBQ Toernooi
Op zaterdag 22 september is het nieuwe seizoen van start gegaan met een
gezellig en sportief toernooi. Om 15h00 zijn we met een helaas
onverwacht klein aantal van 11 sportieve en enthousiaste squashers van
start gegaan. Er werd in 3 categorieën gespeeld, namelijk B,C en D.
In poule D hadden wij 1 dame die het tegen de mannen moest opnemen.
Zoals iedereen al weet hebben wij in Thelma Siebeling een waardige
tegenstander. Dat laat ze ook zien door met volle overgave en
enthousiasme de prijs voor de mannen weg te kapen in poule D.
Duidelijk het bewijs dat met de juiste instelling en tactiek gewonnen kan
worden van krachtspel.
In poule C was Berrie van Kampen te sterk voor Bart, Wijnand en Jan en
is met 3 gespeeld en 3 gewonnen als winnaar gekroond.
In poule B is de strijd gegaan tussen Bert, Vic en Gerard. Dat levert zoals
gebruikelijk weer aan elkaar gewaagde wedstrijden op en eindigde na
afloop in 1 gewonnen wedstrijd elk. Dankzij een aantal formules en
hogere wiskundige algoritmes is Vic Kriel de titel gegund.
Alle prijzen zijn uitgereikt door Alex van Baaren, onder het genot van
een drankje en de heerlijke rookgeur van de BBQ, die dit jaar weer
uitstekend was verzorgd door het personeel van De Camp. Dankzij
Jeannette zijn alle foto’s van dit gezellige toernooi terug te zien op de
website.
Voor de spelers die net dat ene puntje te kort kwamen…we hebben
uitstekende squashleraren die dat kleine verschil goed kunnen maken. Ik
zou zeggen …gelijk doen!
Aan iedereen wens ik heel veel squash plezier en wij zien elkaar zeker
weer op de banen.
AC

