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Voorzitter: Jacqueline Schoots   

 voorzittertenmedel@outlook.com 

Secretaris: Ingrid de Weerdt   

 secretaristenmedel@outlook.com 

Penningmeester:  Henk van Overbeek      

 penningmeestertenmedel@outlook.com 

Toernooien/website: Jeroen Loosschilder 

 toernooientenmedel@outlook.com 

Activiteiten: Gerrie van Overbeek 

 actenmedel@gmail.com 

Sponsoring: Rolf Liefbroer 

 rliefbroer@hotmail.com 

 

 

 

Competitie: Tonni Stam   

 competitietenmedel@outlook.com 

Ledenadministratie : Yvonne Liefbroer  

 ledentenmedel@outlook.com 

 tel: 06-30420717 
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Contributie 

In het kader van de ledenwerving kondigden wij in het vorige clubblad aan, dat 
er gereduceerde tarieven voor de contributie worden geïntroduceerd. Dit is in de 
laatste bestuursvergadering een feit geworden en ziet er voor 2019 als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Een gezinslid geldt vanaf het 3e lid van het gezin en heeft recht op een 
gereduceerd tarief als deze inwonend is en staat ingeschreven op hetzelfde 
woonadres. De korting van 50% wordt berekend over de laagst bekende 
contributie van een gezinslid. 

Voor degenen, waar dit van toepassing is, zal een en ander automatisch worden 
verwerkt in de komende contributie incasso. 

2 Een studentenlid heeft recht op 20% korting op de geldende contributie op 
vertoon van zijn of haar studentenpas, waaruit blijkt dat hij of zij student is voor 
het lopende jaar. Mocht je hiervoor in aanmerking komen, meld je dan bij 
Yvonne Liefbroer van de ledenadministratie of via ledentenmedel@oulook.com 
met een kopie van de studentenpas. Deze kopie zal na verwerking worden 
verwijderd. 

De “nieuwe” lidmaatschappen gelden voor zowel bestaande als nieuwe leden. 

 

 

 

Nr Omschrijving Contributie Korting Totaal 

1 Seniorlid 125,00 125,00 

2 Juniorlid t/m 20 jaar 96,00 96,00 

3 Jeugdlid t/m 16 jaar 61,50 61,50 

4 Aspirant-lid t/m 9 jaar 35,50 35,50 

5 Leslid 50,00 50,00 

6 Competitielid 50,00 50,00 

7 Gezinslid1 tarief 1 125,00 62,50 62,50 

8 Gezinslid1 tarief 2 96,00 48,00 48,00 

9 Gezinslid1 tarief 3 61,50 30,75 30,75 

10 Gezinslid1 tarief 4 35,50 17,75 17,75 

11 Studentenlid2 tarief 1 125,00 25,00 100,00 

12 Studentenlid2 tarief 2 96,00 19,20 76,80 

mailto:ledentenmedel@oulook.com


Boekhouding 

Per 1 januari 2019 gaat de vereniging van start met een nieuw 
boekhoudprogramma, te weten e-Boekhouden.nl. Hierin is ook de 
ledenadministratie geïntegreerd, waardoor het mogelijk wordt om rechtstreeks 
de contributie te incasseren via een koppeling met de bank. Hierdoor zijn we 
niet meer afhankelijk van de KNLTB. 

  

BTW Stichtingen en Verenigingen 

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief van 6% verhoogd naar 
9%. Daarnaast zijn stichtingen en verenigingen vanaf genoemde datum niet 
meer btw-plichtig. Dit betekent dat zij geen btw meer mogen terugvorderen en 
ook geen btw meer in rekening mogen brengen. Voor Stichting Ten Medel 
heeft dit nogal wat impact, omdat zij meer terugvorderen dan afdragen. 

Conclusie is, dat de btw voortaan als kosten moeten worden genomen, 
waardoor de kosten aanzienlijk zullen stijgen. Hier zijn we uiteraard niet blij 
mee, maar is wel een voldongen feit. 

  

Planning 

Het bestuur is druk doende met de afronding van 2018 en de planningen voor 
2019. Dit slokt de komende periode behoorlijk wat tijd op. 

Twee items mag u alvast noteren in uw agenda, namelijk:  

de Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 2019 om 16:00 uur  

de Algemene Ledenvergadering op donderdag 7 maart 2019 om 20:00 uur. 



De eerste tennisbaan op ons park is verhuurd. Dat betekent dat baan 6 

voortaan de DTT plus baan heet. Op 14 december 2018 vond de officiële 

overhandiging plaats aan Dennis van DTT.  

 

In het sponsorplan van Ten Medel bestaat de mogelijkheid om een baan te 

voorzien van een bedrijfsnaam. Men huurt dan als het ware de baan. Deze 

baan wordt voorzien van de bedrijfsnaam. We hebben dan geen 

baannummering meer maar een baannaam.  De baanverlichtingsknoppen in de 

hal krijgen ook een andere aanduiding. 

In het sponsorplan zijn diverse pakketten omschreven zoals bijvoorbeeld ook 

de doeken achter de banen of de kleinere bebording bij baan 4 en 5.  

 

 



 

  

 

Nieuwe pasfoto op KNLTB pas 2019 

In februari 2019 worden de nieuwe passen aangemaakt. Als jullie een 

nieuwe foto op de pas willen, dan kan dat. De pasfoto voorzien van naam 

en knltb nummer moet dan vóór 15 januari in het bezit zijn van de 

ledenadministratie. De pasfoto kan worden ingeleverd  bij  voorkeur via de 

e-mail ledentenmedel@outlook.com of  Simon Vestdijkstraat 40, Tiel. 

 

Wijzigingen 

Ga je verhuizen, heb je een nieuw telefoonnummer, een ander  mail-adres 

of een andere wijziging, geef dit dan door aan 

ledentenmedel@outlook.com 

 

Beëindiging Lidmaatschap 

Als je voornemens ben om je lidmaatschap bij  onze gezellige vereniging 

op te zeggen, dan dien je dit vóór 31 december via e-mail 

ledentenmedel@outlook.com  te doen. 

 

Yvonne Liefbroer 
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Jeugdleden 

Marit van Heun 

Indy van Hoorn 

Kyra Hoorn 

Aimee Ritman 

Feline Ritman 

Floris Ritman 

 

Seniorleden 

Aniek Blommestein 

Mirjam Ploeg 

Leontine Sonneveldt 



ALLE LEDEN VAN TEN MEDEL ONTVANGEN  

10% KORTING OP ALLE REPARATIES EN OP HET 

BIJMAKEN VAN SLEUTELS. Graag vermelden bij de kassa. 

10% KORTING VOOR ALLE LEDEN VAN TEN MEDEL! 

Hoogeindsestraat 17 - Tiel 

Tel. 0344-620427 

www.snelhersteltiel.nl 



Tennisballen te koop  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn nog competitieballen te koop voor 3 euro per doosje van 3 stuks. 

 

Bij 3 doosjes van 3 ballen krijg je de 10e bal er gratis bij! 

 

Heb je interesse, neem dan contact op met Jacqueline Schoots of 

Balina Schulte. 

. 



Heren van Ten Medel pakken derde titel in twee jaar 

Na het succesvolle lijfsbehoud in de voorjaarscompetitie mochten de heren 
van Zaterdag 1 in een zonnige najaarscompetitie aantreden om de 
behaalde titel van vorig jaar te prolongeren. Het team ging van de vierde 
naar de derde klasse, dus het niveau van de tegenstanders ging omhoog. 
Gelukkig was dat bij Ten Medel ook het geval. 

Op de eerste speeldag in Lent viel Niels van Eldik in. En met succes, want 
hij won zowel zijn enkelpartij als zijn dubbel met Jeroen. Uiteindelijk 
eindigde het in een 1-5 overwinning voor Ten Medel. In de eerste 
thuisronde kwamen de Slow-studenten uit Nijmegen op bezoek, maar hun 
vertrek uit Tiel kende bepaald geen vreugde. Ze gingen namelijk met een 
enigszins geflatteerde 6-0 onderuit, dankzij twee bloedstollende 
supertiebreaks in beide dubbels. Het begin van de competitie was 
veelbelovend en de doelstelling werd duidelijk: de eerste plaats halen. 

De derde ronde eindigde ook in een overwinning voor Ten Medel. Op het 
Nijmeegse gravel van Rapiditas draaide Jeroen knap een 6-1 achterstand 
om in een score van 6-1/1-6/2-6. Met zijn listige slices won Jeffrey een 
driesetter die alle kanten op kon gaan. De week daarna werd het eerste 
gelijkspel geïncasseerd. Tegen de spelers van De Broekhoek, die 
uiteindelijk tweede zouden eindigen werd het 3-3. Geen schande, want 
invaller Niels van Bijsteren kon met veel moeite een 6-3/5-4 achterstand 
ombuigen naar een overwinning. De relatief hoge leeftijd van zijn 
tegenstander veroorzaakte enige onderschatting, maar gelukkig hoefde 
Niels tijdens zijn invalbeurt niet met een schaamtegevoel de baan af te 
lopen. Daarnaast pakte Roy zijn enkelpartij tegen een service- en 
forehandkanon. Gelukkig schoot het servicekanon vaak twee keer mis aan 
het begin van een punt. 

 



 

In de laatste thuispartij van het jaar bleven 5 punten in de pocket. Richard 

speelde tegen een zeer lastige tegenstander, maar in de hitte van de Indian 

Summer zette hij met aanvallend spel de tegenstander onder druk en won de 

tweede en derde set. In de vijfde ronde reisde Ten Medel weer af naar 

Rapiditas, nu om het tegen het betere Nijmeegse team op te nemen. Gijs 

speelde een geweldige partij, waarin hij met ongekende vastheid en effectief 

defensief spel zijn tegenstander met 6-0/6-2 aan de kant veegde. Richard en 

Jeffrey wonnen een heerlijke supertiebreak met 10-8 en maakte de eindscore 

van de dag tot 3-3. 

De laatste speeldag was aangebroken, de dag des oordeels. Een 5-1 

overwinning moest het kampioenschap garanderen. En dat gebeurde! Slechts 

één partij werd verloren en, weer in een spannende supertiebreak, 

verzilverden Richard en Jeffrey de eerste plaats en het derde kampioenschap 

in twee jaar. Richard zorgde zelfs daarmee voor een ongeslagen status van 

tien winstpartijen en werd de beste speler van de competitie.  

Volgend jaar gaan we weer vol voor de voorjaarscompetitie! 

Ten Medel Heren 1: Jeroen Loosschilder, Richard Brusse, Jeffrey van 

Cuijlenburg, Gijs van der Post en Roy van Setten. 

 



Op 28 oktober was het eindelijk zover en vertrok ik naar Zuid-Afrika om 

te fietsen voor Orange Babies. In de maanden daarvoor heb ik keihard 

‘getraind’ en heel wat schalen aardbeientiramisu gemaakt én verkocht 

op de club. Ik kreeg de kans om met eigen ogen te zien wat er gebeurt 

met het geld dat ik zelf heb opgehaald voor een goed doel. 

Na een reis van 19 uur, met een overstap in Abu Dhabi heb ik dat ook 

een keer gezien, werden we (een groep van 18 Milennials) warm 

onthaald op het vliegveld van Johannesburg door een groep kinderen 

van een project van Orange Babies, Mount Olive. Lang hadden we niet 

om bij te komen, want de volgende ochtend begon de eerste fietstocht 

van 80 kilometer. Die eerste dag ging verbazingwekkend goed. Toen 

had ik nog niet door dat Zuid-Afrika helemaal niet zo vlak was als ik 

dacht en het er ook behoorlijk hard kan waaien. 

Naast het fietsen hebben we drie projecten bezocht die zijn opgezet 

door Orange Babies. Het eerste project, Family Free, heeft als doel om 

de gezondheidszorg te verbeteren. Een speciale bus, de Mobile Health 

Unit, reist langs verschillende dorpjes om toegang te bieden tot 

gezondheidsdiensten. Een ziekenhuis is meestal niet op loopafstand en 

met de taxi gaan kost veel geld, vandaar deze bus. Hier worden mensen 

getest of ze besmet zijn met het hiv-virus, maar ook de rest van de 

gezondheid wordt gecheckt. Orange Babies betaalt vervolgens de 

medicijnen voor diegenen die dit nodig hebben. 

Zelf hebben we ook de handen uit de mouwen gestoken. Op dag vier 

hebben we met z’n allen een gebouw geschilderd. In het buurthuis van 

Family Free komen elke dag kinderen, tieners en ouders om voorlichting 

te krijgen over de gevaren van hiv. Omdat het zo populair is, moest het 

buurthuis uitbreiden en hier hebben wij bij geholpen. 

Ondertussen kwam de spierpijn toch wel langzaam op gang. Zeker 

omdat toen duidelijk werd dat de bergen best zwaar zijn om op te 

fietsen. Eenmaal boven ging je met een noodvaart naar beneden, met 

naast je de auto’s die je nog harder voorbij scheurden. Toch fietste ik 

liever met de giraffen naast me, dat was een stuk leuker en mooier om 

naar te kijken. 



 

De meeste indruk heeft het project van Mount Olive op mij gemaakt. In 
een van de armste buurten van Zuid-Afrika, het Lehae-gebied, wonen 
miljoenen mensen zonder baan. Geen baan betekent geen geld en dus 
geen eten. Sommige gezinnen hebben meer dan zes kinderen. Vaak 
zijn deze kinderen ‘geadopteerd’ omdat hun eigen ouders zijn overleden 
aan de gevolgen van hiv. Mount Olive is een groot buurthuis waar 
kinderen terecht kunnen voor drie gezonde maaltijden per dag. De 
vrijwilligers willen iedereen eten kunnen geven, daarom staan op een 
drukke dag zo’n 2000 mensen in de rij voor een maaltijd. De vrijwilligers 
van dit project gaan ook langs bij mensen thuis. Ik ben mee geweest op 
huisbezoek en waar je dan in terecht komt, houden wij hier in Nederland 
niet voor mogelijk. Een gezin van acht personen wonend in een hut met 
twee bedden en geen normale sanitaire voorzieningen zoals wij dat hier 
kennen. De moeder van het gezin was vorige maand haar zoontje 
verloren, verdronken in de rivier. De vrijwilligers van het project gaan 
een keer per week langs om te zien hoe het gaat en om haar te 
ondersteunen. 

 

Ondanks dat er veel armoede is en nog veel meer mensen ziek zijn, 
blijven ze zelf positief. Ze zijn ontzettend dankbaar wat Orange Babies 
voor hen doet en dat uiten ze door veel te zingen en te dansen. Wij 
hebben een weekje mogen meekijken en ik ben erg blij dat ik dit heb 
mogen doen. Ook, omdat ik nu kan vertellen wat Orange Babies doet 
met de donaties. 

 

Lisa Jansen 

 





Vier dagen Najaarsbokaal. Wat een gebeuren weer. Wat een inzet en 

pret.  Hoeveel teams hadden we wel niet. Wat een geweldige prestatie is 

er weer geleverd door de AC en niet geheel onbelangrijk: de baromzet. 

Deze was enorm. Tot in de kleine uurtjes bleven de mensen zitten. 

 

Voor mijn team was er een kleine uitbreiding nodig. Team Jong en 

Belegen. Twee moeders deze keer met hun dochters op pad. Wat leuk 

weer. Gezelligheid kent geen tijd. Wat hebben we allemaal gezien op de 

baan, sneeuwwitjes, kabouters, enorme borsten, galajurkjes, glitter en 

glamour, hoeden, petten en pruiken.  pffff  teveel om op te noemen. De 

pret was er in ieder geval. 

 

Bij ons gingen de wedstrijdjes erg goed. We waren goed bezig en alles 

lukte. Wat een pech voor de anderen! We hebben veel plezier gehad met 

onze tegenstanders. 

Door inzet, beleving en pret wonnen wij genoeg wedstrijdjes, waardoor we 

uiteindelijk eerste zijn geworden. 

 

Wij schrijven ons volgend jaar weer in en jullie? 

 

Team Jong en Belegen (Elles, Malou, Kitty en Jacqueline) 









http://www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl/
http://www.pearle.nl/
http://verspleinaugustinus.gildeslager.nl/
http://www.winkelcentrumkwadrant.nl/bakker-jan-pieter-duin
http://www.hartmans.nl/
http://www.kooijmantiel.nl/


        

 

Vrijdag 30 november 2018 Senioren 50 + super snert dag!!  

 

Het was al meteen bij de inloop en een kopje koffie met grote koek een 

gezellige drukte. Om half elf werden we met de bekende bel door Marga 

verwelkomd. Met haar toelichting op het snert-menu hadden sommige 

aanwezigen de neiging om meteen te gaan snuiven en aan te schuiven!   

Nee, nee, eerst aan de (tennis)slag! Dat deden we dan ook met veel 

plezier op alle 6 banen. Met zo’n talrijke opkomst – 37 dames en heren - 

konden we tevens kennismaken met 50+ leden die je gebruikelijk niet op 

de toss ontmoet. Jawel een echt vrolijk “SNERT” tennisdagje dat door de 

prima organisatie van de altijd bezige activiteitencommissie ons ook weer 

eens van de lekkere soep ++ deed genieten. Na de rondes op de baan 

lieten de deelnemers zich de erwtensoep, kroketten, broodjes, 

roggenbrood met katenspek en salades goed smaken. Een Salsa-dansje 

werd na de lunch goed ingezet en verhoogde de sfeer, maar niet massaal 

het aantal op de vloer (te moe/ stram?). Ook ná eén of meerdere biertjes 

of wijntjes werden de rackets door een aantal weer opgepakt en werd er 

weer gespeeld. Dat liep ook ”gesmeerd”!  

Tot slot: Het was een zéér gezellige dag waarop de activiteitencommissie 

terecht met tevredenheid mag terugzien.  

Marga, Ria, Balina en Jeroen namens alle ”snertjes” hartstikke bedankt!    

  
Wim Rasing 

  





 

Alle leden worden op Zondag 6 januari van 

16.00 – 18.00 uur uitgenodigd voor de 

  

Nieuwjaarsreceptie 

 

Tijdens de receptie wordt de nieuwe 

website gelanceerd! 

 

 



Beste tennisvrienden, 

Het weer wordt kouder, de eerste natte sneeuw valt en de 

najaarsbokaal is alweer over de helft. Maar dat betekent niet dat er in de 

wintermaanden niets te doen is bij Ten Medel! De Activiteitencommissie 

organiseert namelijk voor de allereerste keer de Ten Medel-Pubquiz. 

Onder leiding van onze quizmasters mogen jullie op zaterdag 26 

januari om 20.00 uur de strijd aangaan om te zien wie van de 

tennissers eigenlijk het slimste koppie hebben! 

De quiz doe je niet alleen, dus maak teams van minimaal 

4 en maximaal 6 mensen, verzin een  teamnaam en geef je uiterlijk 

woensdag 16 januari op via actenmedel@gmail.com. Vermeld daarbij 

de namen van de teamleden en de naam van je team. De gekste, 

grappigste, slimste teamnaam wint extra punten bij de quiz, dus wees 

creatief! 

Struin Wikipedia helemaal af, zoek uit wie Wimbledon won in 1908, 

luister intensief naar muziek van de Beatles tot aan Lil’ Kleine en houd 

het nieuws goed in de gaten. De bar is natuurlijk open en de winnaars 

worden uiteraard geëerd met een prijs. 

We zien jullie daar! 

De AC-commissie 

Dennis, Gerrie, Gijs, Hans, Jeroen, Marga, Ria en Roy 

 



  

 

Het jaar 2019 is in aantocht. Dat betekent dat we weer op zoek gaan 

naar nieuwe clubkampioenen. Pak de agenda er snel bij want van 15 

t/m 24 maart start deze zoektocht in een nieuw thema. Hierover later 

meer per e-mail. 

 

In onze ogen is deelnemen aan de clubkampioenschappen dé ideale 

voorbereiding richting de voorjaarscompetitie. En zeg nou eerlijk.. wie 

wilt er niet als kampioen aan de competitie beginnen? 

 

Vorig jaar was het hoogtepunt naast de baan de loterij. Ook dit jaar zal 

de loterij terugkomen in het finaleweekend. Vorig jaar gaf een aantal 

mensen aan dat ze voor dit jaar graag iets wilden bijdragen aan de 

loterij. Hier staan wij uiteraard voor open. 

 

Namens de hele commissie wensen we jullie fijne feestdagen toe en 

hopen we jullie gezond weer op de tennisbaan terug te zien. 

 

De CKS-commissie, 

Dewi, Eva, Jeffrey, Madelon, Marja, Mildred, Mirjam, Niels & Tessa 



http://www.wbassurantien.nl/
http://www.keukencentrumtiel.nl/
http://www.intersport-tiel.nl/
http://www.betuwsschildersbedrijf.nl/
http://www.c-duijts.nl/
http://www.regio-reisburo.nl/


Team 1  Team 2  Team 5  Team 6  

Dick Arisse  Richard Versteeg  Anouk van 

Rooijen  

Dewi de Wildt  

Cees Spek  Marga van 

Miltenburg  

Demi Zijlstra/  

Leontien Kuiper  

Jonne van Oudheusden/  

Dorina Benedictus  

Angela Jansen  Jan van Lienden  Luuk van ’t Hoofd  Jan Gerssen  

Wilma Witte  Jeanine Welner  Hans van 

Overbeek  

Gert-Jan Verhoef  

        

Team 3  Team 4  Team 7  Team 8  

Dennis Versteeg  Leontien Sijahailatua  Harrie Koopmans  Madelon van de Pol  

Andre van Drumpt  Wim Budding  Elaine Vieth  Renato Metaresse  

Diana van Rooijen  Johan Gruters  Joop Reiniers  Suzan Verhoeks  

Janine Baars  Marja van Esterik/  

Annette de Wit  

Ria van Soeren  Michiel van ’t Hoofd/  

Gerard Kuiper  

 

 

  
Ook dit jaar hebben we weer 8 leuke teams, verdeeld over 4 banen, 

kunnen creëren, om op 8 zondagen leuke wedstrijden neer te zetten. 

De hapjes worden wederom geregeld door Yvonne Liefbroer en op de 

finaledag zal er weer een buffet klaar staan! 

Afgelopen seizoen is het een aantal keer gecanceld of verzet vanwege 

te extreme weersomstandigheden. Dit seizoen  hebben we maar één 

keer pech gehad met het weer. Afgelopen zondag is de 

wintercompetitie door sneeuw niet doorgegaan. 

  

Helaas is de mix 8 dit jaar niet van de grond gekomen. Mocht je het 

leuk vinden om in de categorie 8/9 in een mixteam mee te doen, geef 

dit aan bij 1 van de organisatoren.  

  

Teamindeling: 

Elk team heeft 2 dames en 2 heren en sommige teams hebben  meer 

deelnemers. Dit  i.v.m. het grote animo en om zoveel mogelijk mensen 

mee te laten doen.  



14:00 – 15:00 Dames dubbel 

15:00 – 16:00 Mix 

16:00 – 17:00 Mix 

17:00 – 18:00 Heren dubbel 

  

14 oktober 

28 oktober 

11 november 

25 november 

16 december 

20 januari 

17 februari 

Finaledag op 17 maart 

  

Lijkt het je ook leuk deze zondagmiddag mee te doen, dan kun je je nu 

al op de reservelijst laten zetten.  Er zijn altijd mensen nodig om in te 

vallen.  

  

Zie jullie dan! 

Groetjes Diana, Dennis & Madelon 

madelonvdpol@outlook.com 

versteeg.d@hotmail.com  

mailto:madelonvdpol@outlook.com
mailto:versteeg.d@hotmail.com


 

6 januari  Nieuwjaarsreceptie  om 16.00 uur 

20 januari  Wintercompetitie zondagmiddag 

26 januari  Pubquiz 

17 februari  Wintercompetitie zondagmiddag 

7 maart  Algemene Ledenvergadering 

17 maart  Finaledag Wintercompetitie 

15  t/m 24 maart Clubkampioenschappen 

5, 6, 7 en 9 april Start Voorjaarscompetitie 

    

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag 

        en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk 

        VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

Januari 

Mees Verheul    2 januari   8 jaar 

Kwinten van der Gun   7 januari 14 jaar 

Milan Kezer    8 januari 12 jaar 

Frederike Wijnbelt 19 januari 11 jaar 

Jesse van Setten 28 januari 14 jaar 

Bink Braspenning 29 januari 16 jaar 

Tosca Bosman 30 januari 11 jaar 

  

Februari 

Sam van IJmeren 14 februari 12 jaar 

Marloes Hendriks 15 februari 15 jaar 

Ruben van der Burgh 19 februari 14 jaar 

Mirthe Jansen  26 februari 16 jaar 

Ferre van Setten 27 februari 12 jaar 

  

Maart 

Joep van Arnhem 14 maart 14 jaar 

Dyanne Kusters 19 maart 15 jaar 

Nout de Weerd 21 maart   8 jaar 

Sophie Jetten  24 maart 16 jaar 

Lynn van Berkel 30 maart 10 jaar 



De redactie wenst jullie gezellige 

kerstdagen en een spetterend en 

sportief 2019! 


