Zaterdagcompetitie
TC
We hebben ons lang aan de regels van de bond
kunnen onttrekken, maar inmiddels ontvangt de
KNLTB teveel klachten van bezoekende teams en
worden we dus gedwongen om onze roosters voor
de zaterdagcompetitie aan te passen.
Concreet betekent dat, dat er meer wisselbanen per
team beschikbaar komen, maar dat we wel een
aantal teams vroeger (en sommige teams later)
moeten laten beginnen.
De nieuwe aanvangstijden en baanschema’s
ontvangen de aanvoerders nog deze week.

bij ALTC Buitenveldert. Vanaf zes uur zal Peter
Marnier de boel alvast opwarmen, zoals ie dat ook
zo voortreffelijk deed op onze openingsavond.
Daarna is het de beurt aan onze vaste huiszanger
Ramon.
Langzaam zal de sfeer in ons clubhuis veranderen
in die van een Amsterdamse bruine kroeg.
De Amsterdamse grachten, de Koster, de Oude
Wester en natuurlijk Come Prima en Volare, ze
komen allemaal weer langs en zeg nou zelf, wat is
er lekkerder na een paar biertjes?
Tot zaterdag?

Hou je alsjeblieft aan de genoemde aanvangstijden
en zoals altijd geldt natuurlijk, dat de instructies van
de baancommissarissen wet zijn.
Ook is het bij gebruik van de nieuwe regels nog
belangrijker, dat mixteams zich aan de juiste
speelvolgorde gaan houden:
Single-Mix-Single-Double-Double
Alleen dan kunnen we optimaal gebruik maken van
de beschikbare wisselbanen.

21 April: Ramon

Aanstaande zaterdag is het

Amsterdamse avond
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Missverkiezing?
Yellow
Beste mensen,
Over onze competitie tot nu toe kan ik kort zijn. 2 x
pak slaag gehad met 6-0, 6-0 en dat in de onderste
klasse. Hmmm. Als excuus valt aan te voeren dat
we zo langzamerhand beginnen te lijken op een
verzameling lieden die zo mee kan doen in een
remake van de serie MASH. Allemaal grote en
kleine kwaaltjes. Zal a.s. zaterdag nog een klus
worden om 4 singles te spelen.
Het meest opmerkelijke feit, volgens mij, deed zich
afgelopen donderdag voor. Na de gebruikelijke
training en bij het al even gebruikelijke drankje ving
ik het volgende op:
“wij zijn denk ik wel de meest aantrekkelijke dames
van de club”.
Tsja en daar zit je dan met 4 dames die de 25
inmiddels toch wel even gepasseerd zijn. Wat doe
je dan?
Gelijk geven kan niet want dan lieg ik.
Tegenspreken is ook geen optie, want het zijn
vrouwen en die dulden geen tegenspraak.
Niets zeggen is ook geen optie want dat is weer
voor meerdere uitleg vatbaar en levert vragen op.
Mijn idee; een missverkiezing op de club met
verplichte deelname van deze 4. Ik heb de namen.
Hartelijke groet,
PS; dames a.s. donderdag een rondje van mij.

Complimentje

Weer voor eigenlijk een kleine groep mensen, van
vaak dezelfde samenstelling.
Wij, alle leden, zouden ons vaker en vaker moeten
realiseren in wat voor een bevoorrechte positie wij
ons bevinden.
Begin nou eens, zij die het verdienen zo maar een
COMPLIMENT te geven.
Een net weer wakker geworden lid.
Nawoord bestuur
Beste A3aan,
Dat was aardig. Zondagmorgen wakker worden en
dan zomaar een complimentje in de mail vinden.
Gelukkig krijgen we wel vaker te horen, dat we goed
bezig zijn. Mensen waarderen de clubavond,
toernooien of de zaterdagse feesten.
En daar doen we het voor. En natuurlijk omdat we
het zelf leuk vinden om samen met andere mensen
iets te organiseren.
Toch heeft ook dit bestuur een maximale houdbaarheidsdatum. Waarschijnlijk volgend seizoen hebben
we al weer aanvulling van bestuur en/of commissies
nodig.
We zijn dus ook voortdurend op zoek naar mensen
met
organisatietalent
of
creativiteit,
niet
noodzakelijkerwijs verenigd in één persoon.
Praat eens vrijblijvend met een van de
bestuursleden om uit te vinden wat het inhoudt of
hoeveel tijd het je kost als je iets terug wilt doen
voor je cluppie. Het valt echt wel mee en het is leuk
en dankbaar werk. En het staat ook nog eens goed
op je CV.
En tenslotte, A3aan heeft gelijk; de feesten zijn top
met goede artiesten, dus verdienen het om nog
beter bezocht te worden dan nu al het geval is. Als
je er al niet bij bent geweest, is aanstaande
zaterdag een uitgelezen mogelijkheid.

A3aan
Geacht bestuur,
Krijgen jullie wel eens een compliment?
Ik bedoel van zo maar iemand die naar je toekomt
en tegen je zegt : "Goed gedaan jochie of meissie"
Wat? Niet?
Bizar, want jullie verdienen het wel wis en
waarachtig en dan met hoofdletters geschreven
! een COMPLIMENT ! dus!

Cartoon

Welke sportvereniging doet dit ? Elke zaterdagavond na de competitie zo'n programma neerzetten.
Neem nou afgelopen zateravond, "Dirk en guest".
Waanzinning goed, wat een muzikale talenten, zo
goed dat ze makkelijk een overvolle Heineken
Music Hall zouden kunnen 'plat' spelen, maar nee
gewoon bij ons, bij ons cluppie in Buitenveldert, een
COMPLIMENT als je dat soort artiesten weet binnen
te halen!
Maar ook alle werkzaamheden vooraf; waar zie je
dat ? Van die manshoge deurposters met daarop de
hele 'muziekagenda' . Prachtig en origineel.

Bestuur ALTC Buitenveldert?

Maar tsja, waar doe je het dan voor?
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