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11, 18 EN 25 MAART EN  
1 APRIL 


Lessenreeks gevorderden


17 MAART

Recreantentornooi 


De Treffers Overijse 


24 MAART 

Einde inschrijvingen Zoeff-tornooi


27 MAART 

Zoeff-tornooi


22 APRIL

Paasmaandag - sporthal gesloten


22 APRIL

Start wafelverkoop


28 APRIL

Recreantentornooi B52’s 


Lessenreeks gevorderden 
Op onze nieuwjaarsdrink verklapten we al dat we 
in de maand maart een lessenreeks zouden 
organiseren voor gevorderde spelers. 
Deze zal gegeven worden door Senne Eeraerts. 

In deze lessenreeks zal eerder gefocust worden op 
tactiek. Vandaar dat we ons deze keer richten op 
de ervaren spelers. 

De lessen gaan door op: 
• maandag 11/03
• maandag 18/03
• maandag 25/03
• maandag 01/04

Elke les duurt 1 uur en start om 20u.  We 
reserveren voor deze lessen telkens 3 velden. 
Bijgevolg zijn er op deze momenten slechts 3 
terreinen beschikbaar om vrij te spelen. 

Heb je interesse voor deze lessenreeks? Stuur dan 
even een mailtje naar info@zoeff.be. 

Wij hopen op een enthousiaste opkomst! 

Lessenreeks beginners  
Uiteraard verliezen we onze beginners ook niet 
uit het oog. Voor hen organiseren we een nieuwe 
lessenreeks in de maand september. 
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Zoeff-tornooi op 27 maart 
We organiseren voor de 4de keer ons Zoeff-tornooi! Dit is een tornooi binnen onze club. Dus 
enkel Zoeff-leden kunnen hieraan deelnemen. 
We spelen die avond een tornooi met gemengde teams. We starten om 20u met de opwarming. 
Nadien wordt er aan de hand van loting bepaald wie tegen wie zal spelen. Elk team speelt 5 
wedstrijden van 2 sets. Aan het eind van de avond tellen we het aantal punten per team op en 
bepalen we zo het winnende team. 

Naast het speelplezier trakteren wij de winnaars ook op een leuke prijs! Ga dus op zoek naar een 
dubbelpartner en schrijf jullie ten laatste op 24 maart in via het formulier op de website. 


Opgelet! Die avond reserven we helemaal voor het tornooi, er kan dus niet vrij gespeeld worden!

Wafelverkoop 
Onze wafelverkoop komt ook weer dichterbij! 
Deze keer willen we jullie tussen 22 april en 5 mei mobiliseren om wafels te verkopen aan 
vrienden, familie, buren, collega’s, enz. Ten laatste op 6 mei geef je je bestelling en het cash geld 
af aan Sofie of Debbie. Op maandag 13 mei kan je je bestelling dan komen ophalen. 


Deze keer gaan we voor een aangepast assortiment! 


Vanillewafels, vanillewafels met chocolade, frangipane of carré-confituur in een doos van 700g 


Aan € 5/ doos


Mix met verschillende wafeltjes 700 g of assortiment mix 800g 


Aan € 6/ doos 

De opbrengst gebruiken we dit jaar om jullie te trakteren op een fietstocht met etentje in de 
maand september. 




