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13 mei 2016 THAT WAS THAT 67ste jaargang nr. 1 

 
 

Wedstrijdverslag  

 

Dit is de eerste TWT van jaargang 67. Er zijn nog geen wedstrijden gespeeld. 
 

Wedstrijdprogramma 

 

Zondag 15 mei a.s. 

VCC thuis op veld 1 

Aanvang 13.00 uur 

Verzamelen 12.00 uur op HCC 
 

Opstelling: Warre de Vroe (c) 

David Rijkee 

Klaus de Rijk 

Sydney Volten (wk) 

Marten Schwandt 

Pieter Oosthuizen 

Hamid Mir 

Alexander de Geer 

Richard Brooke 

Maurits Davidson 

Youssef Chaudhry 

 

Reserve: Rob Bouwer 

 

Mededeling van de voorzitter 

 

Vrijdag 13 mei ALV in de bestuurskamer van HCC om 19.00 uur.  Borrelen vanaf 18.00 uur. 

 

Ook dit jaar is Carola Meiresonne weer bereid om de TWT samen te stellen en te verzenden. Iedere 

bijdrage is meer dan welkom via carola.meiresonne@schokindustrie.nl. 

Dank voor je inspanningen, namens alle CCG-ers! 

 

Na een veel te lange winter gaan we a.s. zondag weer beginnen aan de ZoMi competitie. Dit jaar is er 1 

ZoMi poule van 11 teams. Wij spelen tegen iedereen 1x en in augustus zullen er nog een paar extra 

wedstrijden worden vastgesteld. De trainingsbijeenkomsten worden tot nu toe uitstekend bezocht! 

Steeds 8-10 man, kom dus ook! 
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Ook zal er weer om de Toc d'Or gespeeld worden. Met een iets andere opzet dan andere jaren omdat per 

4 juli het hoofdveld van HCC niet meer beschikbaar is wegens groot onderhoud.  

Speeldata zijn  

ma 6 en woe 8 juni, 1e speelronde 

ma 13 en woe 15 juni, 2e speelronde 

Reservedata: dinsdag 21 en woe 22 juni; 

 

3e ronde en finaledag is op zaterdag 2 juli op HCC en VCC 

13.00 - 16.00  3e speelronde 

16.00 - 17.00 Lunch op HCC, resp. VCC, evt. reistijd naar ander veld 

17.00 - 20.00  Finale wedstrijden (plaatsen 1 t/m 8; finale veld 1 HCC 

20.00              Borrel en diner op HCC 

 

Ik heb woensdag 8 en 15 juni aangevraagd voor de poule wedstrijden. Het weekend van 2 en 3 juli 

wordt een loodzwaar dubbel programma, omdat wij op zondag ZoMi spelen! Zodra ik meer weet, zet ik 

de wedstrijden in Teamers. 

 

Iedereen een plezierig seizoen! 
 

Vaste trainingsavond 

 

Woensdagavond vanaf 18.30 uur is onze vaste trainingsavond in de kooien van HCC.  

 

  

 

TWT-REDACTIE: 

 

kopij uiterlijk dinsdag inleveren bij Carola Meiresonne, 

carola.meiresonne@schokindustrie.nl 

  


