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Inleveradres kopij

redactie@tenmedel.nl

Inleverdata kopij

1 maart Voorjaarseditie

1 juni Zomereditie

1 september Najaarseditie

1 december Wintereditie

Inhoud & vormgeving

Karin van Galen

Hanneke Knetemann

Balina Schulte

mailto:redactie@Tenmedel.nl


Bestuur

Voorzitter: Henk van Overbeek

voorztter@tenmedel.nl

Penningmeester: Richard Brusse

penningmeester@tenmedel.nl

Secretaris: Tonni Stam

secretaris@tenmedel.nl

Technische zaken: Tonni Stam

technischezaken@tenmedel.nl

Algemeen bestuursleden: Yvonne Liefbroer

Alexander Niekrake

Aanspreekpunt leden + verantwoordelijke

Ledenadministratie + algemeen bestuurslid:

Yvonne Liefbroer

leden@tenmedel.nl

tel: 06-30420717

Vrijwilligercoördinator: Yvonne Liefbroer

vrijwilligers@tenmedel.nl
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Toernooicommissies + verantwoordelijke

Clubkampioenschappen: Madelon van de Pol

CKS@tenmedel.nl

Ten Medel Open: Sven Watervoort

TMO@tenmedel.nl

Commissies + verantwoordelijke

Competitiecommissie: Jacqueline Schoots

competitie@tenmedel.nl

Activiteitencommissie: Jeroen van Overbeek

activiteiten@tenmedel.nl

Communicatiecommissie: Richard Brusse

communicatie@tenmedel.nl

Redactie (clubblad): Karin van Galen

redactie@tenmedel.nl

Sponsorcommissie: Alexander Niekrake

sponsoring@tenmedel.nl
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Nieuwe seniorleden Lid sinds

Raymond Thieme 14-4-2022

Lars van Wijk 8-5-2022

Niels Haages 19-5-2022

Rob Edelbroek 19-5-2022 leslid

Kevin Augustin 6-6-2022

Quinty Jansen 26-6-2022

Geurt van Eden 10-7-2022



De afgelopen maanden is het bestuur druk in de weer geweest. Door 
opzegging van de vorige partij hebben we een korte periode zonder 
schoonmaak van het clubhuis gezeten. Met ingang van juli wordt de 
schoonmaak verzorgd door Oceaan Schoonmaakservice. Met het open 
toernooi in augustus in het vooruitzicht, worden er in het clubhuis nog wat 
dingen geplaatst. Bij de bar wordt een televisie opgehangen om het menu te 
laten zien. Er wordt daarnaast een nieuwe tablet (vast) bij de bar geplaatst om 
muziek af te spelen. 

Verder zal de vrijwilligersavond op 5 november plaatsvinden. Een gezellige 
losse avond als dank van de vereniging aan alle vrijwilligers die zich zo hard 
inzetten voor de club. 

In het verlengde hiervan is op 25 november de algemene 
commissievergadering. Deze vergadering bestond eerder al, maar is de laatste 
jaren niet meer gehouden. Het doel van deze avond is dat alle commissies de 
plannen voor het komende jaar met elkaar delen. Zo hebben we onderling een 
goed beeld van wat er speelt en kunnen commissies elkaar helpen en 
versterken. Denk aan een jaarkalender van activiteiten, het inwerken van de 
sociale media en kruisbestuiving qua sponsoring. 

Zowel de communicatie als sponsoring is nieuw leven ingeblazen. Een 
kersverse sponsorcommissie is bijeengekomen om voor de club extra 
inkomsten te generen. Ben of ken jij iemand die sponsor wil worden, mail dan 
naar sponsoring@tenmedel.nl. 

De vereniging heeft nu een actieve Facebook- én Instagrampagina. Wil je 
graag iets bijdragen, of namens je commissie berichten kunnen plaatsen? 
Neem dan even contact op via die sociale kanalen. 

Als kers op de taart gaan we plannen maken om het clubhuis grondig te 
verbouwen. Denk hierbij aan de sanitaire voorzieningen en inrichting zowel 
binnen als buiten het clubhuis. Hiervoor zoeken wij gemotiveerde mensen met 
kennis van verbouwen om dit traject in goede banen te leiden. Ben of ken jij 
iemand binnen de vereniging die hierbij kan helpen? Mail dan naar 
secretaris@tenmedel.nl. 

mailto:sponsoring@tenmedel.nl
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Voor de verbouwing van het clubhuis zoeken wij gemotiveerde mensen 

met kennis van verbouwen om dit traject in goede banen te leiden. Ben of 

ken jij iemand binnen de vereniging die hierbij kan helpen? Mail dan naar 

secretaris@tenmedel.nl.

mailto:secretaris@tenmedel.nl


Beste clubgenoten,

Wij willen via deze weg nogmaals een oproep doen! 

Vanuit de commissie is de wens om per avond 2 barhoofden te hebben. 
Dit betekent niet dat je ieder week met z’n tweeën in het clubhuis 
aanwezig hoeft te zijn, maar juist dat je éénmaal per twee weken aan de 
beurt bent om het clubhuis te openen en te sluiten. Daarbij kan er dan 
ook gemakkelijker onderling worden geruild (denk aan vakanties, etc.).

Daarom zijn we op zoek naar 5 nieuwe leden. 

Kom jij ons versterken?

Wat doen wij als barcommissie?
Na een fanatiek potje tennissen, is niets zo gezellig als onder het genot 
van een hapje en drankje nog “even” napraten op het terras en/of in het 
clubhuis. Deze plek geeft voor veel leden een gevoel van thuis en dat is 
allemaal te danken aan de barcommissie. Zij regelen alles omtrent de 
bardiensten, inkoop en het openen en sluiten van het clubhuis.
Ieder lid van de barcommissie heeft een vaste dag in de week waarop 
hij/zij verantwoordelijk is voor het openen en sluiten van het clubhuis, 
ook wel barhoofd genoemd. Niet alleen tijdens toernooien en activiteiten 
is het clubhuis open, maar ook in het voorjaar, de zomer en een deel 
van het najaar kun je op doordeweekse avonden in het clubhuis terecht. 
Iedere dag dat de bar is geopend, worden vrijwilligers vanuit het 
ledenbestand ingezet om de bardiensten te draaien. Het barhoofd zorgt 
ervoor dat de vrijwilligers goed worden ingewerkt.

Met alle plezier vertellen we je hier meer over, dus spreek ons vooral op 
Ten Medel persoonlijk aan, stuur ons een berichtje of mail 
naar: bar@tenmedel.nl

Direct enthousiast?! Dan horen we het uiteraard graag, want versterking 
is op korte termijn hard nodig!

Met vriendelijke groet,
De barcommissie
Jan, Benson, Jos, Balina, Walter, Krishna en Koen

mailto:bar@tenmedel.nl




Wie? 

Voor alle leden van Ten Medel.

Wat?

Je mag evenveel boeken meenemen als je meebrengt. 

Waar?

In de hal van het clubhuis



OPROEP AAN ALLE LEDEN

Blauwtjesclub

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2019 is de 

Blauwtjesclub vol enthousiasme goedgekeurd door de leden.

Maar natuurlijk hebben we ook dit jaar weer veel deelnemers 

nodig om leuke en nuttige dingen voor de club te kunnen 

realiseren.

Daarom kunt u nog steeds een bijdrage overmaken. Op de 

volgende pagina vindt u meer informatie en het 

bankrekeningnummer. 

STEUN UW VERENIGING !!!



Word ook lid van de Blauwtjesclub!!

Steun onze vereniging met een

bijdrage van € 20,-

Beste leden,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart 2019 werd een 

nieuw sponsorprogramma geïntroduceerd, namelijk De Blauwtjesclub. 

Hierbij kunnen de leden, geheel vrijwillig, een bijdrage van 

€ 20,00 doen die gebruikt zal worden voor een vooraf bepaald doel. 

Denk hierbij aan materiaal, activiteiten en parkonderhoud. 

De ALV bepaalt jaarlijks voor welk doel de bijdragen zijn bestemd.

Voor 2019 werd besloten de zitbanken langs de tennisbanen te 

vernieuwen. 

Een ieder, die onze vereniging wilt steunen, kan zijn of haar bijdrage 

overmaken naar IBAN-nummer NL10 RABO 0135 7384 74 t.n.v. 

L.T.V. Ten Medel onder vermelding van Blauwtjesclub. We gaan uit 

van € 20,00 maar het mag natuurlijk ook meer of minder zijn.

Elk jaar kunt u opnieuw beslissen of u weer meedoet en met welk 

bedrag.

Wat wordt er met het geld gedaan?

Het geld wordt besteed aan zaken die het algemeen belang van de club 

dienen, zoals:

•Jeugdactiviteiten

•Materiaal voor de club

•Parkonderhoud

•Etc.

Alvast bedankt voor uw bijdrage. Wij zijn u zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,

Bestuur L.T.V. Ten Medel





Heren 1 voor 5e jaar op rij kampioen!

Eindelijk mochten Coen Staal, Julian van Gemeren, Alexander 

Niekrake, Steven de Vries, Sven Watervoort en Niels van Bijsteren weer 

de baan op voor de voorjaarscompetitie. De afgelopen 4 

voorjaarscompetities werden de heren kampioen en ook dit seizoen was 

bovenin meedraaien het doel. 

Dat het doel realistisch was, werd direct bevestigd in de 1e speelronde 

tegen TC Groenendaal. Voor de derde keer werd de Tielse Derby 

gespeeld en dankzij een sterke dubbel van Coen en Alexander eindigde 

de wedstrijd in de eerste speelronde in een gelijkspel (3-3).

Speeldag 2 was tegen Herveld. Ook een bekend team voor ons. De 

onderhandse service van Sven zorgde voor een verdiende overwinning 

in de herendubbel, waardoor deze wedstrijd met 6-0 werd gewonnen 

door Ten Medel. 

In de 3e speelronde kwam het team van Lent op bezoek in Tiel. Lent 

had een sterk team en ging vol voor het kampioenschap in de tweede 

klasse. Een verrassende opstelling bij het team van Lent, de eerste 

single werd opgeofferd en Lent ging vol voor de tweede en derde single 

tegen Coen Staal en Niels van Bijsteren. Zowel Coen als Niels wonnen 

de single in 3 sets, waarbij Niels in de tweede set zelfs twee 

matchpoints moest wegwerken. De eindstand werd uiteindelijk 4-2 voor 

ons, waarmee de eerste plek in de poule in handen kwam van Ten 

Medel. 



Op speeldag 4 werd er door de heren een gelijkspel uit het vuur 
getrokken door beide dubbels te winnen. Dubbelspecialist Steven de 
Vries liet hier zien waarom hij de dubbelspecialist van het team werd 
genoemd. Coen speelde op deze dag zijn vierde (1) 3 setter in de enkel. 
Dit deed hij in zijn legendarische rode ‘’ 3 setters shirt.’’ 

Op speeldag 5 kwamen de heren uit Tiel weer een bekend team tegen; 
De Kersenplukkers. Een 4-2 overwinning zorgde ervoor dat met nog 2 
speelrondetes te gaan, zowel Lent, Groenendaal als Ten Medel zicht 
houden op het kampioenschap. Daarbij wel gezegd dat Lent de beste 
papieren had om de titel te vieren. Ten Medel wist wat ze moesten 
doen, twee keer met 6-0 winnen. 

In speelronde 6 lukte het Ten Medel om de 6-0 eindstand op papier te 
zetten. Het zou allemaal aankomen op de laatste speelronde. Lent 
stond op de eerste plek, wij hadden één punt minder dan Lent en TC 
Groenendaal stond op de derde plek met één punt minder dan Ten 
Medel. In theorie kon ook De Gelenberg, tegenstander van Ten Medel in 
de laatste speelronde, nog kampioen worden. Het beloofde dus een 
spannende laatste speeldag te worden. Op single 1 stond Julian. En 
Julian liet direct zien wat het plan was van Ten Medel. Met een Double 
Bagel (6-0 6-0) werd het eerste punt van Ten Medel binnengehaald. 
Ook Coen en Niels wonnen de single en zo stond er een 3-0 
tussenstand op het scorebord. Op dat moment hoorde Ten Medel dat 
Herveld een punt afgesnoept had van Lent. Dit zou beteken dat bij een 
6-0 overwinning het kampioenschap gevierd zou mogen worden door 
Ten Medel. Alexander had het zwaar in zijn single maar kreeg het knap 
voor elkaar om de wedstrijd om te buigen en zo de 4-0 binnen te halen. 
Op dat moment kwam er ook een nieuwe tussenstand binnen bij de 
andere velden. Herveld – Lent 2-2. 1 dubbel winnen en Ten Medel is 
kampioen. Julian en Niels speelden de eerste dubbel en deze werd met 
6-0 6-1 gewonnen. 

Het kampioenschap was binnen en de champagne kon erbij gepakt 
worden. Ten Medel Heren 1 was kampioen in de tweede klasse en zal 
volgend seizoen uitkomen in de eerste klasse.



Julian, Alexander, Coen, Niels, Steven en Sven



Kampioenschap HD Ten Medel 1 – vrijdagavond

In een nieuwe teamsamenstelling begonnen we met veel enthousiasme 
aan de competitie. Dat enthousiasme werd direct omgezet in 
doorzettingsvermogen en goed spel. Dat resulteerde in een 3-1 
overwinning op bezoek bij Rhenen.

Die overwinning deed ons erg goed en we gingen dan ook met veel 
vertrouwen de confrontatie aan met Bolete. Ook dit resulteerde in een 3-1 
overwinning voor Ten Medel.

Hierna mochten we op ons mooie park Amerongen ontvangen. Dit werd 
zelf een klinkende 4-0 overwinnen voor ons. 

Met nog twee speelronden te gaan groeide het geloof in het 
kampioenschap. Zou het ons lukken om in een nieuwe samenstelling 
direct kampioen te worden?

Hiervoor moest er wel worden afgerekend met Winsetters. Ook zij hadden 
veel gewonnen en zaten ons op de hielen.

Ook deze wedstrijd werd door ons gewonnen met 3-1! Dat betekende dat 
het kampioenschap ons bijna niet meer kon ontgaan. Toch moesten die 
laatste twee cruciale punten nog over de streep worden getrokken. Dit 
moest gebeuren in Doorwerth bij DUNO. Op een heerlijke voorjaarsavond 
werd de eerste partij al snel gewonnen, de tweede ging een stuk lastiger. 
Hier was een supertiebreak voor nodig om ook die wedstrijd te winnen. Op 
dat moment was het kampioenschap een feit. 

Dat zorgde ervoor dat we de resterende twee partijen rustig uit konden 
spelen. Uiteindelijk vertrokken we uit Doorwerth met een 3-1 overwinning, 
de nodige drankjes en de kampioenschaal!

Paam Galbraith

Gijs van Laar

Sjoerd van Oostenbrugge

Leon van Remmerden

Sven Swartjes

Niek van Malsen



Vrijdag heren 2 – Zonder bitterballen geen feest!

Van uw reporter: R.Roubos

Zonder verwachtingen begonnen we dit voorjaar aan de competitie. We 

hadden een nieuw team, dat bestond uit 7 ijzersterke gladiatoren, maar 

waarvan een deel elkaar nog nooit gezien had. Laat staan getennist 

samen. Captain P. van Leur sprak vooraf dan ook van: “een gezellig 

seizoen, waarbij, als alles mee zit, we mee kunnen doen om de prijzen.”

We mochten lekker thuis beginnen aan de eerste competitiewedstrijd, 

die meteen een derby was tegen onze buren uit Geldermalsen. Een 

klinkende 4-0 overwinning was het resultaat. En het geloof was er 

meteen dat we kampioen konden worden dit jaar. Dat gevoel werd 

bevestigd doordat we de 2e wedstrijd tegen de Doelen ook vrij 

gemakkelijk wonnen. Tevens waren we wat meer op elkaar ingespeeld 

en wisten we ook dat we iedere 3e helft konden winnen. J.D. Tijssen 

sprak na een legendarische pot in Culemborg: “er heerst een gevoel dat 

we voor elkaar door het vuur willen gaan”.



Na 2 wedstrijden stonden we strak bovenaan en we wisten dat de 2 
volgende wedstrijden het verschil moesten gaan maken, omdat 
Ophemert en Ter Weide ook goede resultaten hadden geboekt in hun 
eerste twee wedstrijden. Tijdens Ophemert thuis ging het gelijk op en 
werd er verdiend met 2-2 gelijk gespeeld. R.Smits (MvP) benoemde 
deze wedstrijd achteraf als een sleutelwedstrijd waarbij zijn super-
tiebreak samen met S.Visscher de doorslag heeft gegeven die dag. Ook 
de wedstrijd tegen Ter Weide werd er één om in te lijsten. B.Blok, 
spelend op de toppen van zijn kunnen, maakte in de allerbeslissende 
tie-break nog net de 2-2 waardoor wij als koploper de laatste speelronde 
ingingen. Doordat Hemert zeer verrassend verloor tegen Geldermalsen 
was een 3-1 overwinning in de laatste wedstrijd tegen Haaften 
voldoende om de schaal omhoog te mogen houden.

M.Weijers sprak voor de wedstrijden over lichte zenuwen. “maar ik ben 
wel vol vertrouwen dat wij vanavond met de winst naar huis gaan.” En 
dat bleek ook helemaal uit te komen. Het team van Haaften werd 
wedstrijd voor wedstrijd opgerold door de mannen van Ten Medel. 
P.van Leur sprak na afloop: “helaas is het vanavond nooit spannend 
geworden, maar we hebben verdiend de titel gepakt!” Na afloop was het 
groot feest en met knallende kurken werd de overwinning gevierd.

Inmiddels is de focus alweer op de najaarscompetitie, waar dit gezellige 
team ook weer een gooi gaat doen naar titelprolongatie 😊



Achterste rij: Rik, Paul, Sjaak en Jan Dirk

Voorste rij: Mark, Bart en Ron



Bart, Sjaak, Julian, Alexander en Niels ná de huldiging. 

(Paam was al op weg naar Tinstad)



Binnenkort vindt weer traditioneel het Ten Medel Open plaats. 

TMO 2022 wordt gespeeld van 18 tot en met 28 augustus. Je 
kunt je inschrijven tot en met zondag 7 augustus.

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/1A27339A-017F-43D2-
8FCC-C6F0C72E2D5E

Poules, actuele rating en supertiebreak 

Zoals jullie van ons gewend zijn, spelen we alle categorieën in 
poules en op actuele rating. Je hoeft bij inschrijving dus niet aan 
te geven op welk niveau je wilt meedoen. Je wordt ingedeeld op 
basis van je rating op dat moment. Bij de dubbels wordt hiervoor 
de gemiddelde rating van jou en je dubbelpartner genomen. Om 
een koppel te mogen vormen, mag jullie rating niet meer dan 
2,000 punten uit elkaar liggen. Tijdens het toernooi wordt 
gespeeld om twee gewonnen sets. Bij gelijke stand wordt een 
supertiebreak gespeeld. 

Beginnend lid? 

Ben je een beginnend lid bij Ten Medel? Dan is het spelen op 
rating juist iets voor jou! Hierdoor speel je leuke potjes tegen 
andere beginners. Twijfel dus niet en schrijf je in! 

50+ toernooi 

Ook dit jaar staat het 50+ toernooi weer op de kalender! Deze 
wedstrijden worden doordeweeks overdag tussen 10.00u en 
16.00u gespeeld. De finaledag en prijsuitreiking zijn op vrijdag 26 
augustus. Ook het 50+ toernooi spelen we in poules en op 
actuele rating. 

Namens de TMO commissie, 

met sportieve groet.

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/1A27339A-017F-43D2-8FCC-C6F0C72E2D5E


WE MOGEN WEER! EN WEL DIT JAAR NOG!

Beste clubgenoten,

Terwijl sommigen van jullie heerlijk op een strand liggen te bakken, cocktails 

achterover aan het slaan zijn of nog hard aan het werk zijn (hopelijk in de 

verkoelende airco), zijn wij vanuit de Clubkampioenschappencommissie (CKS) 

druk bezig met de voorbereiding van de clubkampioenschappen 2022. Ja je leest 

het goed, 2022!! 

Na een paar jaar van afwezigheid leek het ons allen tijd om z.s.m. de 

clubkampioenschappen terug te brengen op ons geweldige park van Ten Medel. 

Daarom zullen we, aangezien 2022 al even onderweg is, deze gaan organiseren 

in het najaar. Dit najaar gaan we wederom op zoek naar de sterkste spelers van 

de club!

We hebben gezien dat we al een aantal toernooien deze zomer hebben 

vertegenwoordigd met een grote afvaardiging vanuit Ten Medel. Er zullen in de 

aankomende weken nog wat toernooien plaatsvinden waar we natuurlijk ook de 

prijzen proberen mee te nemen naar Ten Medel. En dan als kers op de taart 

zullen we, als afsluiting van de toernooien en najaarscompetitie, zorgen voor 

geweldige clubkampioenschappen!

Markeer dus alvast 15 t/m 23 oktober 2022 in je agenda, zodat we met zijn allen 

het tennisseizoen in stijl kunnen afsluiten.

Voor nu wensen we een ieder van jullie nog een fijne zomer(vakantie) en veel 

toernooiplezier!

CKS 2022



VRIJDAGAVOND

Heren dubbel 1  17+ 1e kl. Heren dubbel 2  17+ 3e kl.

Paam Galbraith Bart Blok

Gijs van Laar Paul van Leur  C

Niek van Malsen C Ron Roubos 

Sjoerd van Oostenbrugge Rik Smits

Leon van Remmerden Jan Dirk Tijssen

Sven Swartjes Sjaak Visscher

Mark Weijers

Dames dubbel 1  17+ 1e kl. Gemengd dubbel 1  17+ 1e kl.

Kitty van Haaren Elles van Haaren  C

Lieke Kapelle Jonne van Oudheusden

Malou Melissen Danielle Verweij

Mildred van Meurs Koen Blommestein

Jacqueline Schoots C Jeffrey van Cuijlenburg

Leontine Sonneveldt

Anneloes van Tintelen

Demi Zijlstra

Reservespelers:

Hanneke Knetemann

René Staakman



ZATERDAG

Heren dubbel 1  17+ 3e kl. Heren 1  17+ 1e kl.

William van Gaal Niels van Bijsteren

Ronald Haan Julian van Gemeren

Max Meilof  C Alexander Niekrake  C

Albert Mooiman Coen Staal

Walter Roeffen

Vincent van Westen

Heren 2  17+ 4e kl. Heren 3  17+ 4e kl.

Wesley van Knijff Jeanneau Driesen

Jeroen van Overbeek Niels van Eldik C

Jos de Pijper  C Bastian van Esterik

Patrick van Wersch Niels Haages

Jarno Watervoort

Heren 4  17+ 5e kl.

Glenn Baggermans

Perry de Kruijff

Martijn de Leeuw

Sander van Lith  C

Lars van der Plaat

Luuk Zijlstra



Dames dubbel 1  17+ 3e kl. Dames dubbel 2  17+ 4e kl.

Tessa Driesen - Wittens Marja van Esterik C

Angela Jansen Ellen van Leur 

Carmen Laisina Marga van Miltenburg

Marjolein Pitlo Marijke Roeffen

Anouk van Rooijen  C Ria van Soeren

Lenore Schulte Ingrid de Weerdt 

Leontien Sijahailatua Annette de Wit

Dewi Versteeg - de Wildt Alexandra Zijlstra

Gemengd 1  17+ 4e kl. Gemengd 1  35+ 1e kl.

Malou Melissen C Barbalina den Otter

Sofie Wellner Leontine Sonneveldt

Demi Zijlstra Fergus Lippi

Nordin Coenhein Bart den Otter

Ivar Watervoort Tonni Stam  C

Reservespelers:

Hanneke Knetemann

René Staakman



ZONDAG

Gemengd 13 t/m 17 jaar 2e kl.

Vienne Bruggink

Tosca Bosman

Frederike Wijnbelt

Rosan van der Burgh

Maureen Poldervaart

Mick Hoets

Roan van Mook

ZONDAGMIDDAG

8&9-Tennis 1  17+ 1e kl.

Hilda van Cuijlenburg

Jan van Esterik C

Krishna Kurvers





18 t/m 27 augustus Ten Medel Open

16, 17 en 18 september Start Najaarscompetitie

15 t/m 23 Oktober Clubkampioenschappen junioren en 

senioren



De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag

en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Augustus

Vienne Bruggink 19 augustus 14 jaar

Sven Rustenhoven 21 augustus 13 jaar

Maureen Poldervaart 24 augustus 16 jaar

September

Jesse Holtland 9 september 16 jaar

Oktober

Erik Stam 19 oktober 17 jaar

Julius Kurvers 29 oktober 17 jaar


