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 Goed nieuws! De nieuwe lading truitjes zal eerstdaags geleverd worden. Alle leden die 

nog geen truitje ontvangen hebben of leden die niet tevreden zijn over de eerste levering 

kunnen een nieuw exemplaar ontvangen. 

 

 Met nog 5 speelweken te gaan komen er enkele belangrijke wedstrijden aan voor de 

ploegen die zich in de onderste regionen van het klassement bevinden. Het is daarom van 

groot belang dat iedereen zich maximaal ter beschikking stelt zodat we de ploegen zo 

sterk mogelijk kunnen opstellen. Bij deze doet het bestuur dan ook een oproep aan alle 

spelers om hun beschikbaarheden zo snel mogelijk aan te vullen voor de resterende 

speelweken zodat de interclubleiders Michaël en Arvid kunnen beginnen met puzzelen.  

 

 Niet geheel onverwacht heeft onze A-ploeg in de 

jeugdcompetitie zich afgelopen speelweek voor het tweede 

jaar op rij reeds verzekerd van de titel en dit met toch wel 

enkele opmerkelijke statistieken: 

* Jarne en Xander verloren geen enkele wedstrijd en staan dan 

ook op kop in het individueel klassement van deze reeks. 

* Als derde man van de ploeg wist Bregt De Mooter zich ook in 

de top 5 van de reeks te nestelen  

* van de 129 gespeelde wedstrijden werden er 114 gewonnen 

wat neerkomt op een winstpercentage van 88,4% 

 

Op zaterdag 16 maart zal jeugd A het opnemen tegen jeugd B. Zullen de kampioenen van 

de A-ploeg hun concullega’s van de B-ploeg een cadeautje in de strijd om de tweede plaats 

gunnen? Het belooft alvast een leuke voormiddag te worden, supporters op post! 

 

 Ons jaarlijks eetfestijn is alweer achter de rug. Met 

721 tevreden eters kunnen we opnieuw spreken van 

een topeditie. Het bestuur wil dan ook via deze weg 

nog eens alle helpende handen danken voor het 

geleverde werk, MERCI!  

 

 

 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 28 maart om 19u30 


