
 
 
Beste leden, 
 
Ook al is het nog steeds corona-tijd, uw bestuur blijft toch in de achtergrond bezig om onze 
gezamenlijke hobby zo leuk en aangenaam als mogelijk is uit te kunnen oefenen. 
We hebben al vast kunnen stellen dat het zgn. vrije spelen best goed te doen is. Tuurlijk, liever alles 
gewoon en gezellig met elkaar. Komt wel weer goed. Ook met de a.s. competitie zijn we bezig te 
bekijken hoe we dat vorm gaan geven en er staat inmiddels al een mooie opzet hiertoe op de nieuwe 
website. Neem kennis aldaar. 
Maar er is nog een idee gaan rijpen bij uw bestuur en dat betreft een op zich staand, dus los van de 
reguliere competitie(s) en andere wedstrijden,  toernooi voor de allersterksten onder ons en kreeg 
de naam “de Super Cup”. De winnaar hiervan kan en mag zich terecht de sterkste speler van de 
sterkte spelers van onze vereniging noemen. 
Met een mooie wisselbeker als hoofdprijs die de winnaar een jaar op zijn kast mag zetten. 
Alles valt en staat uiteraard met uw belangstelling en deelname. Ons plan is dan ook een pool op te 
zetten voor spelers met een moyenne van 1.5 en hoger. Hiervoor kwalificeren zich op dit moment 14 
leden. Alles valt en staat uiteraard met een zo groot mogelijk aantal deelnemers.  Liefst alle 14.  
Omdat we deze wedstrijden, die zullen bestaan uit drie ronden ( 1, 2 en 3e) waaruit vier kwartfinale 
partijen zullen komen en waaruit vervolgens twee halve finale partijen zullen komen die uiteraard de 
grote finale zullen opleveren, alleen maar ’s avonds zullen kunnen houden, kan dit impact hebben 
op uw deelname. 
Vandaar eerst dit bericht c.q. oproep voor onze inventarisatie. Voordat er schema´s en namen gaan 
komen willen we eerst in beeld hebben wie er willen en kunnen. Complicerende factor is uiteraard 
corona. Daardoor mogen we ´s avonds niet in de zaal. Dus wanneer dit toernooi überhaupt kan gaan 
spelen…wie het weet mag het zeggen. 
Dus, iedereen die er 45 of meer moet maken in 30 beurten is hierbij van harte uitgenodigd. Mogen 
we afspreken dat die leden die mogen, kunnen en willen participeren uw bestuur sowieso willen 
laten weten of ze wel of niet mee willen / kunnen doen? Hartelijk dank daarvoor. 
 
Sowieso veel speelplezier gewenst en blijf, boven alles,  gezond! 
 
Uw bestuur 
 
 


