NIEUWSBRIEF APRIL 2017
HOOGTEPUNTEN UIT DE JAARLIJKSE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
De jaarlijkse algemene ledenvergadering, die met 14 leden en 3 bestuursleden
niet bepaald een volle bak trok, heeft toch twee hoogtepunten gekend.
Natuurlijk was daar de welverdiende benoeming van Lex Tillemans tot erelid van
onze club. Hierover kun je meer lezen op deze website onder de kop ‘Overige
Clubactiviteiten’.
Maar daar was ook een verrassing van Arjan van Noort, die namens zijn bedrijf
Icera een eenmalige donatie van EUR. 250 aan onze club deed. Hartelijk dank
Arjan!!
Icera, gevestigd te Capelle a/d IJssel, biedt een breed scala aan ICT diensten
en voor meer informatie kun je terecht op hun website www.icera.nl

PAASLAVERJAS/SJOEL WAS WEER GEZELLIG
Het was een beetje puzzelen om een goede datum voor dit evenement te vinden
en uiteindelijk hebben we Goede Vrijdag gekozen. Met vijf tafels klaverjas en zes
sjoelers viel het aantal deelnemers uiteindelijk best mee en hebben we er een
leuke avond van gemaakt. Voor meer zie onder het hooft ‘Overige
Clubactiviteiten’

VOORJAARSCOMPETITIE: DUO 1 GAAT NAAR DE 1E
KLASSE EN TEAM 2 NAAR DE 4E KLASSE
Wim en John hebben het prima gedaan in hun poule en zijn kampioen geworden!
Dat betekent dat ze in de najaarcompetitie onze club gaan vertegenwoordigen in
de 1e klasse! Inderdaad klasse, mannen!
Team 2 regulier kwam 1 (EEN) game tekort voor het kampioenschap in hun
poule, waar ze met gelijke stand en zelfs gelijk onderling resultaat in partijen
bovenaan eindigden. Maar ze gaan het toch eens een seizoen in de 4 e klasse
proberen. Toch een leuke prestatie van Kees, Daan, Bert, Alex en Rinus.

DE REPELAER DOET GOEDE ZAKEN OP HET
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VETERANEN
Onze club was op 9 april met een stevige delegatie vertegenwoordigd op het NK
Veteranen en dat bleef niet zonder succes want een aantal van onze
clubgenoten viel in de prijzen – of daar maar net buiten: Lees maar even mee:
- Johan Krohne
Tweede prijs heren A2
- Patrick Drent
Eerste prijs heren A3
- Jan de Koning
Eerste prijs heren C3
- Daan van Houdt/Nico Geers
Eerste prijs dubbel B3
- Lex Tillemans/Rinus v/d Zouwen
Tweede prijs dubbel B3
Allen proficiat met deze resultaten!
Een serie leuke foto’s van dit evenement zijn te vinden via onderstaande link
http://www.otcnederland.com/webgenerator/ned%20kamp2017/FotosNedkampioenschappenveteranen2017/index.html
of kijk even op de website van OTC: www.otcnederland.com

HERINNERING AED/REANIMATIETRAINING 3 MEI
Even ter herinnering aan degenen die aangemeld zijn voor een van deze
trainingen op woensdag 3 mei:
- Middagsessie:
aanvang 13:00 uur, 12:45 uur aanwezig zijn
- Avondsessie:
aanvang 20:30 uur, 20:15 uur aanwezig zijn

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN: SCHRIJF NOG SNEL IN!
Nog een paar dagen en dan sluit de inschrijving, dus als je mee wilt doen, zet
dan even je naam op het aanmeldingsformulier in de kantine!

Wij danken nogmaals Arjan en Icera voor hun donatie van € 250.00 !

