september 2017
Jaargang 4,
nummer 5

Het is ons gelukt !
De wisselbeker – Verenigingsbeker SMASH’76 –
van het Invitatietornooi SINT ANNALAND is een
jaartje van ons! Dikke Proficiat!
Het is van 1996 geleden dat onze club “de grote
beker” meebracht.

Met dank aan winnaars Tom (heren C-klasse) en Vitas (jeugd A-klasse), finalist
Indy (heren B) en halve finalisten Nigel, Jordi (beide ook heren B) en Jef (heren
D). Deze puike resultaten plus de inspanningen van Andy, Joran, Inge, Roger en
Walter, zorgden voor een puntentotaal van 50 en de eerste plaats in clubstand.

TRAININGEN VOLWASSENEN
Yep, net als de in de vorige seizoenen organiseren wij ook nu oefensessies voor de
senioren. Vanaf dit seizoen wordt geen bijdrage gevraagd.
De geleide trainingen zijn bedoeld voor NG- en F-spelers. E-spelers zijn als extra
sparringpartner ook welkom.
De trainingen zullen doorgaan telkens op een woensdag, van 20h00 tot 21h30.
Onze trainer Eric heeft volgende data al vastgelegd :
 oktober = woe 04 – woe 18 – woe 25
 november = woe 08 – woe 15
 december = woe 06 – woe 13
Er zal gekeken worden om eventueel op dinsdagavond te trainen zodat de reeks
van 10 sessies volledig kan afgewerkt worden.
Let wel !
 De geleide trainingen gaan door indien minimaal ZES personen aanwezig.
Interesse ?
Simpel – zoals ook vermeld in het clubblad – je naam opgeven aan Eric of Walter.

SPORTA – Nevencompetities
Voor één september diende de ploegen voor de “Masters”-competitie te worden
opgegeven aan het verbond. Onze club neemt deel met vier teams.
Ook in de andere competities – Beker BOONET en Beker DE HOLLOGNE – is er een
team dat onze clubkleuren verdedigt.
Onze jeugd kan naast de interclub inschrijven in het criterium “JEUGDCUP”,
waaraan ook onze recreanten/beginners kunnen meedoen.
Een eerste manche was op 26/08 (in Borsbeek); vijf Leugenbergers deden mee.
Volgende afspraak : Zondag 22 oktober in Schoten (de Zeurt)
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