De nieuwsbrief van september bevat de navolgende onderwerpen:
1. Inlogproblemen afhangbord
2. Oproep voor de bijzondere algemene ledenvergadering 19 september a.s.
3. Maatschappelijke stage van Bram van der Pouw
4. Club kampioenschappen
5. Jeugd club kampioenschappen
6. Inschrijving voor het Eikeltoernooi van 23 tot en met 26 september a.s.
7. Uitnodiging voor de slotfeestavond 28 september
8. Enquête Bouwcommissie
9. Grote clubactie, de opbrengsten worden gebruikt voor de verbouwing

1. Inlogproblemen op het afhangbord?
We delen veel informatie op de website en via mail, maar voor bepaalde zaken moet je inloggen op ons
(voormalig Jiba) Afhangbord. Denk bijvoorbeeld aan de bardiensten, de trainingsindeling en tijdstippen/
datums, de competitieteams. Heb je nog geen inlogcode of heb je problemen met het inloggen, neem dan
even contact op met Cor Pols, parkbeheer@tcpantarhei.nl. Cor kan wellicht helpen het probleem op te
lossen.

2. Bijzondere Leden vergadering, donderdag 19 september
Zoals al aangekondigd houden we donderdag 19 september een bijzondere ledenvergadering. Aanvang
19.00, in onze kantine. Op de agenda staat maar één punt: “de wijziging van de statuten”.
Op onze website vinden jullie de huidige statuten, het concept van de nieuwe statuten, en een omschrijving
van de voorgestelde wijzigingen. Je kunt hiervoor op de volgende link klikken:
http://www.tcpantarhei.nl/nieuw/index.php/homepage/statuten-huishoudelijk-reglement
Om de wijziging van de statuten goed te keuren dient op deze vergadering minimaal twee derde, dit zijn er
155, van onze stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Indien dit aantal niet wordt gehaald, zal er binnen
drie weken na 19 september een tweede bijzondere ledenvergadering worden gehouden. Dan kan de
wijziging van de statuten worden goedgekeurd op basis van de meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden. Deze procedure is zo voorgeschreven in onze statuten en dit dienen we uiteraard te
volgen.
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We hopen op een grote opkomst op donderdag 19 september a.s.

3.

Maatschappelijke Stage van
Bram van der Pouw tijdens de clubkampioenschappen.

Dit jaar werd de organisatie van onze clubkampioenschappen ondersteund door Bram van der Pouw,
leerling van het Trevianum. Zoals alle scholieren moest ook Bram een maatschappelijke stage lopen.
Omdat hij veel van sport houdt besloot hij zelf op zoek te gaan naar een stageplek en nam contact op
met Ton Kroezen, een van de organisatoren van onze clubkampioenschappen. Met toestemming van het
Trevianum kon Bram bij ons aan de slag.
Hij heeft in de voorbereiding geholpen met planning en inroostering van de vrijwilligers, en tijdens de
week van de wedstrijden heeft hij dagelijks een verslag gemaakt van de wedstrijddag en gepubliceerd
op de website. Daarnaast heeft hij de banen toegewezen aan de spelers. Hij vond de werkzaamheden erg
leuk en leerzaam. Bram kan zo’n maatschappelijke stage aan alle leerlingen aanbevelen!

4.

Clubkampioenschappen 2013

Dit jaar zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd en de
senioren in dezelfde week gehouden. Dankzij het mooie weer, de spannende wedstrijden en de mooie
finales was het een succesvolle editie. Tijdens de finales was het gezellig druk op de club. Ondanks de
vele regen in de voorgaande nacht ( de banen stonden blank, banen 3 en 4 konden na de nodige
inspanningen pas om 15.00 worden bespeeld) kon het finale programma bijna helemaal worden
uitgevoerd.
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De vele toeschouwers konden genieten van hoogstand spel, drama, de zon, de BBQ…. Kortom het was
een geslaagde dag.
Nogmaals willen wij iedereen bedanken: de spelers, het publiek en iedereen die geholpen heeft.
Toernooicommissie:
Ton Kroezen, Henk Konings, Bram van der Pouw en Ernest Severens
Wil je een en ander teruglezen, ga dan naar het verslag en de uitslagen, klik daarvoor op bijgaande link
http://www.tcpantarhei.nl/nieuw/index.php/inschrijven/clubkampioenschappen-2013
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Clubkampioen 2013 Jelmer Vriesema
Op de foto Ruben de Jongh (L) en Jelmer Vriesema (R), die
de finale speelden in de categorie HE456. Ruben is al jaren
een vooraanstaand speler van onze club. Jelmer heef als
jeugdlid bij Panta Rhei gespeeld en is op verzoek van zijn
vriend Thijs Kok dit jaar weer voor onze club gaan spelen.
Met zijn team werd hij al kampioen in de
voorjaarscompetitie. En in deze finale was hij overtuigend
de winnaar. Jelmer is onze clubkampioen van 2013.

Proficiat!
De uitslagen van de finales Senioren

HE3/4/5

HE6/7

1

Jelmer Vriesema

1

Roel Teney

2

Ruben de Jongh

2

Mark Kroezen

HD3/4/5
1

HD 8/9, 50+ 6,7
Thijs Kok

1

Gerard van Aggelen

Martijn Zelihsen

2

Ruud Camps

Chrit Könings

2

Jo Meuffels [2]

Kevin Stelten

GD3/4/5/6
1

Peter Widdershoven

HD6/7
Jeroen Zuurhout

1

Raymond Goulding

Scarlet Rutten

2

Martijn Ewalds

Roel Teney

2

Larry Hagedoren

Monique Ewalds-Vankerkoerle

DD 6/7/8/9
1

Mark Smeets

GD 7/8/9, 50+ 6
Dana Jungbauer

1

Chrit Könings

Christianne Smulders

2

Kirsten Klop

Monique Ewalds-Vankerkoerle

2

Henk Konings

Renske Wagemans

Marij Coenen-Mars

4

HE8/9
1

Mikko Durlinger

2

Ton Kroezen

5.

Jeugdclubkampioenschappen 2013

Onze jeugdleden hebben hun jaarlijkse onderlinge strijd kunnen uitvechten op baan 1 en 2.
Dit jaar speelden de jeugdleden gelijktijdig met de senioren, wat zorgde voor extra gezelligheid op het
park. Helaas hebben er uiteindelijk maar 19 jeugdleden meegedaan. Een aantal leden hebben we
vanwege te weinig inschrijvingen moeten teleurstellen.

Uiteindelijk bleven er 5 categorieën over waarin de jeugdleden werden ingedeeld. JE t/m 10 jaar, ME
t/m 10 jaar, JE t/m 16 jaar, ME t/m 16 jaar en MD t/m 16 jaar.
Vanaf de eerste wedstrijd werd er door alle kinderen fanatiek gestreden. Zowel nieuwe deelnemers als
meer ervaren wedstrijdspelers gingen de sportieve strijd met elkaar aan. De week was gevuld met leuke,
sportieve wedstrijden!
De deelnemende jeugdleden hebben allemaal hard hun best gedaan om hun wedstrijden te winnen.
Ondanks de slechte weersvoorspelling stonden op de finaledag onder het genot van een zonnetje een
aantal heel spannende wedstrijden op het programma !!!
De winnaars van de clubkampioenschappen van dit jaar zijn:
JE 10
1 Jip Simonis
2 Stan Claessens
ME 10
1 Maud Gelissen
2 Annemijn Zinken
JE 16
1 Nard Timmermans
2 Brend Evers
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ME 16
1 Josephine Wilting
2 Anne Wijshof
MD 16
1 Esmée Ruiter & Josephine Wilting
2 Tessa Schadron & Sophie Wilting
Ook dit jaar bedanken wij de organisatie van de senioren clubkampioenschappen voor de gezellige week
samen! Daarnaast bedanken wij alle hulpouders voor hun hulp!
De jeugdcommissie van TC Panta Rhei feliciteert alle winnaars nogmaals met hun prestatie en ziet alle
jeugdleden graag volgend jaar bij de clubkampioenschappen 2014!
Camille Gelissen, Liesbeth Defesche en Cecile Salomons

6.

Eikeltoernooi 2013

Ook dit jaar wordt het seizoen min of meer afgesloten met het altijd weer
gezellige Eikeltoernooi - van maandag 23 september tot en met donderdag 26
september, telkens vanaf 18.00. De speelwijze is Gemengd Dubbel, in
wedstrijden van plus minus 1 uur. Je kunt je individueel inschrijven en je wordt

gekoppeld aan een partner. Dit jaar gaat het inschrijven ook voor dit toernooi
via toernooi.nl (omdat we er inmiddels zeer goede ervaringen mee hebben).
Geef tijdens het inschrijven bij de rubriek onderdelen aan:
Ik zoek nog een partner
(hierdoor kunnen we spelers aan elkaar koppelen).
Schrijf je snel in, het kan tot 19 september.
Organisatoren: Marijke Ploemen en Henk Konings

7.

Uitnodiging voor de feestavond 28 september a.s.
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De jaarlijkse feestavond voor u en uw partner wordt gehouden op zaterdag 28 september a.s., vanaf 20:00.
U komt toch zeker ook? Onder het genot van een hapje en drankje, muzikale aankleding van een DJ en een
tombola waarbij mooie prijsjes te winnen zijn, belooft het een gezellig avond te worden.
De kosten bedragen € 10,00 per persoon, alle drank en hapjes zijn inbegrepen. Graag vooraf betalen i.v.m.
inkoop. Aarzel dus niet en schrijf u snel in op de lijst op het prikbord bij de kantine of meldt u aan bij:
Het feestcomité: Niek Leurs (tel: 0464583813) en Chrit Könings (tel: 0464514636 of 0649926251)

Tot ziens op de feestavond!

8. Enquête Bouwcommissie
Naast de ideeën die al geopperd wil de bouwcommissie graag weten wat de leden belangrijk vinden, dus
wat jij belangrijk vindt. Neem een paar minuten de tijd en vul via de volgende link de enquête in. Komen er
zaken niet aan de orde of heb je ideeën of belangrijke punten, geef dat op het einde van de enquête aan.
http://www.thesistools.com/web/?id=364462

9.

Grote clubactie ten behoeve van de verbouwing

Wij doen mee aan de Grote Clubactie, omdat:
we komend jaar de accommodatie willen
verbouwen. Naast de investering die begroot is
kunnen we dit geld inzetten voor de aanschaf van
extra meubilair, aankleding en algehele uitstraling.

Klik op deze link

https://clubactie.nl/actie/TCPantaRhei
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