NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017
TEAM 3 KAMPIOEN !
We openen deze nieuwsbrief met een leuk bericht: ons gloednieuwe team 3
grijpt in het eerste competitieseizoen gelijk de hoofdprijs: met overtuigende cijfers
kampioen in klasse 5. Proficiat Jeffrey, Danny, Rene en Nico en heel veel succes
gewenst in de 4e klasse in de voorjaarscompetitie!

Nico, Rene, Danny en Jeffrey vieren op gepaste wijze hun kampioenschap

Minder succesvol was team 1, dat na een kortstondig maar leerzaam verblijf in
de 4e klasse weer terugverhuist naar de vertrouwde 5 e klasse. Team 2 heeft zich
verdienstelijk gehandhaafd in de 4e klasse. In de duo competitie ziet het er voor
team 1 – door een vervelende blessure van Wim Muit – niet zo goed uit. Team 2
blijft gehandhaafd en team 3 staat met enkele punten verschil onderaan.

Op het moment dat je deze nieuwsbrief krijgt, wordt er hard gewerkt aan de
laatste voorbereidingen van onze Sinterklaastoernooien, voor de jeugd op
dinsdag 28 november en voor de senioren/veteranen op vrijdag 1 december.
Ook hangt op dit moment het inschrijfformulier voor de Kerstklaverjas- en sjoelavond op het mededelingenbord. Voor de klaverjassers: zorg dat je bijtijds je
aanmelding hebt gedaan want het aantal ‘stoeltjes’ is beperkt tot 24.
En dan komt het einde van 2017 met rassé schreden dichterbij en natuurlijk gaan
we allemaal van een verdiende Kerstvakantie genieten. Daarom is onze zaal
gesloten van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
We starten het jaar 2018 op maandag 8 januari en wensen elkaar het beste
tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 12 januari 2018.

NIEUWE TAFELS
Zoals al in een eerdere mail aangekondigd, hebben we een aantal (zo goed als)
nieuwe tafels kunnen bemachtigen. Het zijn Andro Magnum SC tafels, het
topmodel van Andro met een 25 mm dik blad. Zodra we de tafels binnen hebben,
willen we nog wel even uitleg geven over het opzetten en opruimen van deze
tafels, want – hoewel zeer eenvoudig – behoeft dat wel enige uitleg. Met dit
‘tafelpark’ kunnen we er voorlopig weer een aantal jaren vooruit.
Twee van de drie tafels die we gaan vervangen, hebben intussen een
bestremming gevonden en we hopen de derde ook snel ‘aan de man’ te kunnen
brengen. Als je er nog iemand voor weet, horen we dat graag.

