NIEUWSBRIEF MEI 2017
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2.0 ZEER GESLAAGD
Dit jaar hebben we onze clubkampioenschappen volgens een nieuw concept
afgewerkt. Op een zaterdagmiddag alleen voor onze junioren en op twee
zondagen met twee weken er tussen voor de senioren dubbelspelen en
enkelspelen, respectievelijk. En dat is bij iedereen goed in de smaak gevallen.
Op zaterdag 6 mei was het de beurt aan de junioren om de prijzenpot te verdelen
maar natuurlijk ging niemand met lege handen naar huis. Voor alle deelnemers
was er een herinneringsmedaille. Bij de jongsten wist Joline met slechts een punt
verschil de eerste prijs te veroveren en werd Kimberly dus tweede. De andere
junioren lieten we een vierkamp spelenmaar daarbinnen werden wel de prijzen
per categorie verdeeld. Joey eerste en Job tweede bij de welpen en bij de
junioren algemeen werd het een herhaling van vorige jaren, dus Iman met de
hoofdprijs en de wisseltrofee en Inge als ‘runner up’.
Kijk voor een aantal foto’s maar eens op dit adres, waar je ze ook kunt
downloaden.
https://onedrive.live.com/?
cid=58a3d431ffb4e320&id=58A3D431FFB4E320%2117202&ithint=folder,&authk
ey=!AArxuEKpppyZIBw
Op zondag 7 mei was het alweer vroeg dag want alles moest in gereedheid
worden gebracht voor de senioren dubbelspelen die in de vorm van een
volledige achtkamp werden afgewerkt. Dat betekende dus voor ieder koppel
zeven partijen volop ‘aan de bak’. Met een record aantal gespeelde games (31)
en een record aantal gewonnen partijen (0) eindigden Kees en Rinus glansrijk op
de laatste plaats. Maar dat alleen voor de statistieken. Het waren uiteindelijk
Daniel en Rick die er met de hoofdprijs vandoor gingen.
Voor de foto’s ga je naar
https://onedrive.live.com/?authkey=
%21ALmwceSs1l9thwQ&id=58A3D431FFB4E320%2117250&cid=58A3D431FF
B4E320
Twee weken later, op 21 mei, mochten de senioren wederom aantreden voor de
enkelspelen. Traditioneel in de ochtend in de verschillende poules van
vergelijkbare sterkte en ’s middags in de knock-out ronde.

Het werd voor alle spelers weer een goed bezet toernooi en in de klasse 5/6/R
ging de eerste prijs naar Nico Geers. In de poule klasse 3/4 wist Marlon Peroti de
eerste plek weg te slepen.
De middagronde – en het clubkampioenschap – werd uiteindelijk beslist in het
voordeel van Johan Krohne, die een schitterend toernooi afsloot met een finale
tegen Ed Poort.
Echter, in alle respect voor al dit geweld moet er in dit verslag toch een apart
plekje worden opgenomen voor onze ‘gouwe ouwe’ Joop. In de ochtendronde liet
hij al een behoorlijk visitekaartje achter maar ‘s middags ging hij pas echt los
door de winnaar van vorig jaar Paul de Haas uit te schakelen en even ging het
ernaar uit zien dat er een serieuze gooi ging worden gedaan naar de eindronde.
Helaas ging dat niet gebeuren maar met een glansrijke 4 e plaats mogen we toch
trots – en toch wel een beetje jaloers – zijn op deze uber-veteraan ie ons
allemaal bijna heeft verrast! Klasse Joop!
Zie voor foto’s
https://onedrive.live.com/?
cid=58a3d431ffb4e320&id=58A3D431FFB4E320%2117305&authkey=
%21AJ28UFcVatMh59A

MIEP DE BRUIJN ONDERSCHEIDEN MET DE
NISSEWAARD PENNING
Onze voormalig penningmeester Miep de Bruijn is op woensdag 24 mei tijdens
een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis door burgemeester Salet
onderscheiden met de Nissewaard penning. Deze onderscheiding werd haar
toegekend voor haar imposante lijst van activiteiten die zij als vrijwilliger voor een
aantal organisaties gedurende een groot aantal jaren heeft verricht – en nog
steeds doet.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw was Miep een zeer gewaardeerd bestuurslid
en evenzeer accuraat penningmeester van onze vereniging. Rinus was –
uiteraard met een bloemetje namens de club - bij deze huldiging aanwezig, wat
een plezierig en voor Miep verrassend weerzien was met haar oud collega
bestuurder.

ZAALZLUITING IN VERBAND MET DE ZOMERVAKANTIE
We kondigen het maar alvast aan: in verband met de zomervakantie zal onze
zaal zijn gesloten van en met zaterdag 8 juli tot en met zondag 20 augustus.

