NIEUWSBRIEF 1

8 JANUARI 2016

Nieuwsbrief Zoeff
8 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie
+ algemene
ledenvergadering
10 januari 2016

Wij zijn blij dat je (opnieuw) voor BC
Zoeff gekozen hebt!
Wij wensen jullie allen een spetterende start van dit nieuwe sportjaar!

Teamtornooi
Zwijndrecht
27 februari 2016

Samen met de start van dit nieuwe jaar, begint ook een nieuw leven voor
onze nieuwsbrief. Deze zullen jullie geregeld ontvangen. Via onze
nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van het reilen en zeilen in onze
club en word je ook op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes.
Hieronder vind je al enkele data die de moeite waard zijn om te noteren!
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Zoeff-tornooi
16 maart 2016

WAFELVERKOOP

CLUBKAMPIOENSCHAP

11 - 24 april 2016

19 oktober 2016
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Recreantentornooi
BC De Klamp
Inschrijven kan nog
via info@zoeff.be
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Recreantentornooien
Heb je zin om eens tegen andere
mensen te spelen? Lees dan zeker
verder!
Verschillende clubs uit onze omgeving
organiseren hun eigen recreantentornooi. Zij
richten zich dus op recreatieve spelers, geen
competitiespelers.

Zoeff-tornooi 2016

Deze tornooien gaan doorgaans door op zondag.
Er wordt telkens gedubbeld. Doorgaans speelt
men in de voormiddag Dubbel Dames (DD) en
Dubbel Heren (DH). In de namiddag gaan de
wedstrijden Dubbel Gemengd (GD) door.

Op vraag van enkele leden, organiseren we voor
het eerst een Zoefftornooi. Voor dit tornooi dien
je jezelf in te schrijven met een dubbelpartner.
Dubbel dames, dubbel heren of dubbel
gemengd. Door middel van loting spelen jullie
die avond tegen andere teams. Aan het einde
van de avond bekijken we welke teams het
meeste wedstrijden hebben gewonnen of het
meeste punten hebben weten te verzamelen.
Deze teams worden vervolgens gekroond tot
winnaars van ons eerste Zoeff-tornooi!

BC Zoeff biedt jullie de mogelijkheid om aan 8,
door ons uitgekozen, tornooien deel te nemen.
Jij maakt je interesse betekend en gaat op zoek
naar een dubbelpartner. De club zorgt voor de
inschrijving en betaalt ook het inschrijvingsgeld.
Nadien biedt de club de deelnemers ook een
drankje aan.
Wanneer we info ontvangen over een tornooi,
spelen we deze info aan jullie door. Je kan
hiervoor ook steeds terecht op onze site of onze
Facebook-pagina.

Dit tornooi zal doorgaan op 16 maart van 20u
tot 22u. Meer en concrete info volgt nog.

JARIGE ZOEFFERS JANUARI - FEBRUARI
Inge 10 januari

Lieselot 3 februari

Carine 15 januari

Ivo 6 februari

Jan 23 januari

Kristof 26 februari

Jaak 25 januari

Patricia 27 februari
Koen 27 februari
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