
 

 

  
 

Voorjaarscompetitie 
 
De competitie is al weer halverwege en 
met nog een paar inhaalwedstrijden te 
gaan ziet het er voor een aantal teams 
goed uit. Het mixteam en herenteam 2 
hebben erg goede vooruitzichten, 
terwijl damesteam 1 zich prima aan het 
meten is met het bovenste rijtje. 
Herenteam 1 zal de resterende partijen 
er nog flink aan moeten trekken. De 
overige teams staan allen in de midden-
moot. Nog even doorzetten dus. Denken 
jullie aan het formulier voor het eten op 
de laatste speeldag? Er is dan een 
Italiaanse BBQ. 
 

 
 
Mocht u geen competitie spelen, dan 
bestaat de mogelijkheid om u toch aan 
te melden voor de Italiaanse BBQ. De 
BBQ is zaterdag 26 mei. Wij verwachten 
om 19:00 te starten. De kosten zijn €15. 
U kunt zich opgeven bij Hans Borrias. De 
kosten dienen dan wel vooraf betaald te 
worden zodat Hans zeker weet dat u die 
dag aanwezig bent. 
 
Herfstcompetitie 
 
Een beetje vroeg, maar we willen u 
alvast attent maken op het spelen van 
de herfstcompetitie. Deze zal beginnen 
op zaterdag 15 september 2012. Zodra 
meer informatie beschikbaar komt zal 
de TC de aanmeldformulieren mailen. 
Zorg altijd voor voldoende spelers. 
 
Open Houtrust 2012 
 
Van 9 tot en met 17 juni 2012 vindt het 
jaarlijkse open toernooi van onze 
vereniging plaats. De organisatie is 
evenals voorgaande jaren in handen van 
Servicepunt. Het is al mogelijk om u in 
te schrijven via www.servicepunt.com. 
Aan de linkerkant van de pagina kunt u 
dan kiezen voor Houtrust en vervolgens 
voor wedstrijdbepalingen. Wanneer u 
akkoord gaat met de wedstrijd-
bepalingen (klik op de blauwe regel 
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bovenin de volgende pagina) komt u in 
een scherm waar u uw gegevens en keuze 
voor één of meerdere onderdelen kunt 
invullen. Wij wensen u veel speelplezier 
en hopen op geweldig weer. Ook wanneer 
u niet deelneemt aan het toernooi is het 
natuurlijk leuk om iemand te komen 
aanmoedigen op ons gezellige park. Tot 
dan! 
 
Pannenkoekentoernooi jeugd 
 
Zondag 13 mei organiseren wij voor de 
jeugd een spannend en heerlijk pannen-
koekentoernooi. Dit wordt gespeeld van 
13 tot 16 uur en is bedoeld voor de jeugd 
t/m 17 jr. Inschrijven kun je via het 
inschrijfformulier in het paviljoen op 
Houtrust (deponeren in de brievenbus) of 
via de mail houtrust@neverout.nl. Je kunt 
je tijdens de les ook bij één van de 
jeugdcieleden melden. We hebben jouw 
naam, leeftijd, telefoonnummer en email 
adres nodig. Meld je dus aan! 
 
Indelen 
 
Zoals inmiddels wel bekend is bij de 
leden is de start van de indeelavond 
(dinsdag) om 19:00 in plaats van 18:45. 
Zorg ervoor dat u tenminste 10 minuten 
voor aanvang aanwezig bent om u aan te 
melden. 
 
Clubkampioenschappen 
 
De TC heeft voor de ledenvergadering van 
vorig jaar de agenda met activiteiten 
moeten vaststellen. Zo ook de club-
kampioenschappen. Achteraf blijkt dat op 
15 september (za) de Herfstcompetitie 
begint. Wij kunnen dat vooraf niet 
inschatten, maar hebben toch besloten 
geen aanpassingen aan te brengen in het 
programma. Een week vervroegen is niet 
mogelijk in verband met het open 
toernooi van Thor de Bataaf. De ervaring 
leert ons dat een hoop leden zich ook 
voor dat toernooi inschrijven. In het 
uiterste geval zal een finale op een 
andere dag gespeeld moeten worden. 
  
Dit jaar proberen wij, om fouten te 
voorkomen, de inschrijving via internet te 
laten verlopen. U kunt zich alleen op 
deze manier inschrijven. Wij halen dan 
digitaal de inschrijvingen binnen. Zodra 
het toernooi is aangemeld ontvangt u 
hierover bericht. 
 


