
Nieuwsbrief december/januari 

Training kerstvakantie 

Let op: a.s. donderdag(22 dec.)  is er geen training en ook tussen kerst en oud en nieuw zijn er geen 

trainingen! We beginnen weer op maandag 2 januari 2012 

Toernooien in januari/februari 

Afdelingskampioenschappen 

In januari staan er een aantal toernooien op de kalender. We gaan op zaterdag 7 januari met tien 

kinderen naar de afdelingskampioenschappen in Zwolle. Ouders die willen rijden of gewoon gezellig 

meewillen, geef dat door aan Jolanda Hofland, j_hofland@planet.nl Zij laat jullie z.s.m. weten hoe 

laat we vertrekken en wie met wie meerijdt. 

Clubkampioenschappen 

Op zaterdag 21 januari zijn de jeugdclubkampioenschappen gepland. De kinderen spelen van 10.30 

tot 15.00 uur een toernooi in onze eigen Jan Wissinkhal. Daarna gaan we gezellig met z’n allen een 

film kijken en is er eten en drinken. Natuurlijk zijn ouders welkom om te komen kijken naar de 

verrichtingen van zoon of dochter. In elk geval kunnen ze hun kinderen om 18.00 uur ophalen.  

Hopelijk doen jullie allemaal mee! Opgeven kan bij Gerrit of Albert in de hal (als u zelf niet opgeeft, 

geef dan een toestemmingsbriefje aan zoon of dochter mee) of stuur een mailtje naar 

martenadolfsen@hotmail.com of j_hofland@planet.nl   

Ranglijstoernooi Nijmegen 

Op zaterdag 25 en zondag 26 februari vinden in Nijmegen Ranglijsttoernooien plaats. Op dit toernooi 

speel je in je eigen leeftijdsklasse tegen je eigen niveau. Zaterdag is voor pupillen, zondag voor de 

welpen. Wil je hieraan meedoen, geef je dan op bij Marten Adolfsen, 

martenadolfsen@hotmail.com/06-26456241. De club betaalt het inschrijfgeld. Marten regelt 

overigens vanaf nu alle toernooi inschrijvingen. Heb je vragen, stel ze dan aan Marten, Erik of 

Jolanda.  

Competitie 

Eind januari/begin februari gaat de voorjaarscompetitie van start. Het eerste team bestaat uit: 

Jeroen, Jesse, Ellen, Emine, Rico en Rogier. Binnenkort mailt Wendela het wedstrijdschema naar de 

ouders. Zij kunnen dan aangeven wanneer hun kind kan spelen. Wendela zal vervolgens een indeling 

maken. 

Team 2 is nieuw. Hierin zitten: Levi Munk, Fabian Ernst, Ayten Ceyhan en waarschijnlijk ook Silvan. 

Wendela gaat met de ouders van deze kinderen vóór de competitie nog even om de tafel om te 

vertellen hoe alles werkt. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging per mail. 


