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 UITNODIGING 1 en 4 juni  

Open RABOBANK-Koppelschottoernooi 2010 

Vorig jaar een record aan aantal deelnemers en twee heel gezellige 

avonden. Iets wat we dit jaar natuurlijk zeker weer willen evenaren, hoe 

meer zielen hoe meer vreugd.  

Alle Senioren, Jeu de Boulers en natuurlijk niet-Leden en Oud-Leden 

kunnen zich weer opgeven om mee te doen aan dit gezellige Toernooi.  

Net als voorgaande jaren hoef je zelf niet je “partner” te zoeken. De 

Organisatie zal d.m.v een loting een koppel maken dus een ieder heeft 

gelijke kansen, start elke avond 19:00 uur. 
 

Net als vorig jaar zal er dus TOP-league en een SUB-league zijn. 
(denk je vorig jaar te hoog of te laag te zijn ingedeeld geef het dan aan bij de inschrijving dan zullen wij daar 

uiteraard proberen rekening mee te houden met de indeling). 

 

De Finale spelers van de SUB-League worden nu natuurlijk ingedeeld bij de Top-league. 

De vorige winnaars van het koppelschottoernooi waren:  
2001 Marielle de Looze en Wilko Kattestaart  

2002 Britt Abbas en Marcel Kievit 

2003 Samantha Krijgsman en Ben Vis 

2004 Nico Overduin en Jan de Leeuw 

2005 Hans Los en Els Kievit 

2006 Thea Melaard en Ingmar Adam 

2007       Hans Peterse en Samantha de Vos 

2008       Andre Quak en Ingmar Adam 

2009       Myrna v Brussel en Britt Kievit-Abbas (Top) / Nicky van Brussel en Margriet de Vos (Sub) 

 

Geef je dus snel op, want de organisatie is al in volle gang om er dit jaar weer iets moois van 

te maken. De Finale-avond is nu op vrijdag zodat we ons niet hoeven te haasten vanwege 

ons werk de volgende dag. We kunnen dan helemaal los. Dit jaar geen bekers maar voor de 

Finale-spelers is er weer prijzengeld (hoogte word bepaald door deelname). Dat beloofd 

naast gezelligheid dus zeker ook veel spannende wedstrijden.  

Inschrijven tot en met 27 mei. 

De organisatie.  Petra vd Valk 06-38222800 of Kees Anemaat 06-22559021                                             


