Competitiedrukte

19 mei: Latin Night

TC
Beste competitiespelers en -speelsters,

Dans alsof je voeten in Cuba staan. je heupen
wiegen in Colombia, je hoofd rondjes draait in de
Dominicaanse Republiek en je je hart verloren hebt
in Brazilië.

Het grootste deel van de competitie zit er dit jaar
helaas weer op. We hebben kunnen genieten van
groots
spel,
kluunpartijen,
degradatieduels,
promotiestrijd en op zaterdag ook nog van een heel
goed avondprogramma.
Mocht je van bovenstaande iets gemist hebben, dan
staat je team veilig en kan je de komende twee
zaterdagen zorgeloos genieten van Latin Adventure
en Linke Soep na de gratis barbecue op de
slotavond.
De komende speeldagen staan de banen vol met
thuisspelende ploegen. De banen worden later op
de dag overgenomen door een ander team. Om alle
ploegen zo veel mogelijk op tijd te laten beginnen,
verzoekt de TC iedereen met klem om zich aan de
volgende regels te houden:
• Op tijd beginnen. Inspelen iets voor de officiële
speeltijd, zodat de wedstrijd op de geplande tijd
kan starten;
• Niet meer op een baan beginnen als de eerste
wedstrijd ruim 2½ uur heeft geduurd en een ander
team over een half uur recht heeft op de baan;
• De captain van het volgende team op zoeken en
doorgeven dat je uitgespeeld bent op jouw baan.
De wedstrijden moeten binnen een uur na de
aangegeven tijd starten. Is dit niet het geval, dan
mag een bezoekende partij weer vertrekken en de
wedstrijd op een andere dag spelen. Indien je een
baan twee speelronden hebt en de eerste
wedstrijd duurt lang, dan kan het team na jou in de
problemen komen. De tweede wedstrijd van jouw
team zal dan gespeeld moeten worden op de
andere baan die jouw team tot zijn beschikking
heeft.
• Als je klaar bent op een baan en je kent de
captain van het team dat na jou op die baan komt
niet, meld je dan bij Robert of Edwin (op zondag)
of de baancommissaris (op zaterdag). Zij zullen de
captain van het andere team informeren dat ze de
baan op kunnen.

ALTC Buitenveldert EZINE

Reis met Latin Adventure mee door de landen van
de Sol, Salsa, Merengue en Bachata.
Maar pas op! Ze laten je niet meer los totdat ze je
veilig thuis afzetten, met het gelukzalige gevoel dat
je voorheen alleen van vakanties kende.
latinadventure.nl

Opmerkelijk en heel bijzonder!
Yellow
Beste clubgenoten,
Als je ogen en oren goed de kost geeft dan is er
altijd wel iets dat opvalt en op zijn minst als
opmerkelijk kan worden aangemerkt. Zo was het
een , in mijn ogen, opmerkelijke en heel bijzondere
zaterdag afgelopen week.
Het gaat niet om het feit dat het eindelijk eens
fatsoenlijk weer was, of dat het weer eens
ouderwets gezellig was ’s avonds. Dat hoort
gewoon bij de competitie en onze club. Niets
bijzonders , maar wel erg aangenaam.
In de categorie opmerkelijk valt natuurlijk de
talentenjacht. Dat in de jury een zogenaamde ItaloAmerikaan zat met de naam Don Gialo was al wat
apart. Dat Gialo in het Italiaans geel betekent is
toeval zullen we maar zeggen. Neen, opmerkelijk
was het optreden van de talenten waarbij de 2
jongste dames een opmerkelijke prestatie hebben
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geleverd. Wat een talenten in de dop zeg.
COMPLIMENTEN!!
Eline was overduidelijk de Angela van het 3 tal
juryleden en deed dat met verve. Ook dat mag wel
even gezegd worden.
Toch was er nog een ander moment dat ik als heel
bijzonder zou willen betitelen. Het gaat hier om de
openlijke liefdes verklaring tussen 2 heren van onze
club. Begrijp mij goed, Yellow heeft niets tegen de
liefde tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht. Dat
is prima, maar toen zanger Peter speciaal voor
Hans
een
liedje
aankondigde keek ik
e
in 1 instantie niet op.
Bij het refrein ‘Lieveling, lieveling blijf
vannacht bij mij’ en
de blik die beiden
uitwisselden werd het
mij duidelijk. Iets
moois is opgebloeid.
Ik feliciteer beide
heren van harte!

Cartoon

Hoezo opmerkelijk en bijzonder?
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