Jaarverslag wedstrijd cie - 2019
Februari : Traditie getrouw het Indoor toernooi in Foxhol, 24 deelnemers, Harry zorgde voor een
mooie indeling en dat leverde leuke, spannende wedstrijden op. Twee poules, half uur spelen, half
uur bijkomen. Ook fijn een paar nieuwe spelers te zien. Bijna iedereen was bij de gezellige nazit in de
kantine, voor de soep van Ineke en Els, en de broodjes. Winnaar Jan-Wim, 2de Rian en voor Els de
poedel. Ria en Marlies overhandigden hen de prijzen.

Eind maart : vrijdag avond mix, drie maal. Harry maakte mooi schema voor 8 mannen en 8 vrouwen.
Ook weer leuke strijd.
Voorjaars competitie : april, mei, juni. Vier teams deden er aan mee, het team van Loes, Frederiek,
Henriet, Theo, Patrick en Having eindigde op de eerste plaats, dus bubbels voor de kampioenen.
50+ toernooi (mei) Mooi deelnemersveld uit Annen, Smilde, Emmen, Roden, Zuidlaren en Schipborg.
De catering verzorgde Ineke B, met een beetje handicap vanwege de verbouwing. De prijzen werden
wat creatief verdeeld door Marlies en Ria. Een geslaagd toernooi.
Midzomer toernooi 22 juni, in combinatie met 35 jr Lustrum. S middags werden er wedstrijden
gespeeld, daarna een heerlijke tapas maaltijd in de kantine en in de avond was er een leuke pub quiz
georganiseerd, waar men getest werd op algemene kennis. Dat leverde natuurlijk veel strijd en
hilariteit op.
Club Kampioenschappen, eind aug, begin sept. Alleen dubbels en mixen. De mix, altijd het meest
populair, in 2 poules. Weer een verrassend deelnemers veld met verrassende combi’s, spannende
wedstrijden, prachtig weer, geen blessure uitval, veel publiek en dat trouw elke avond! Afgesloten
met een Italiaans buffet.
Najaars competitie. Vier teams, Dames donderdag, 2 teams op vrijdag avond en damesdubbel op
zaterdag.
Ladder competitie : een nieuwe uitdaging voor de dames en de heren. Gestart op 1 nov en eindigt
eind maart 2020. Er wordt al regelmatig gestreden.
Namens de wedstr cie, Harry, Marlies en Ria.
Marianne.

