Stadskanaal’74 organiseert het:

Stadskanaal, zaterdag 6 november 2004
Sporthal De Spont te Stadskanaal

Deelnemende teams:
* Antilopen
* De Lege Geaen * EKC 2000
* K.V.A.
* KWIK KC
* Stadskanaal’74 -

Leusden
Sijbrandabuorren
Emmen
Amstelveen
Merksem (B)
Stadskanaal

WELKOM IN STADSKANAAL !

Welkom bij het BGG toernooi.
Trots wil ik iedereen van harte welkom heten op het vierde internationale korfbaltoernooi op
rij, het BGG - toernooi . Een toernooi ter voorbereiding op de komende zaalcompetitie.
Wat deze reeks van toernooien zo uniek maakt is de samenstelling van het deelnemersveld.
Wederom zijn we er in geslaagd een buitenlands team en teams die op het landelijk niveau
spelen, bereid te vinden om naar Stadskanaal te komen. Ook mogen we vandaag
scheidsrechters verwelkomen die in de komende zaalcompetitie op het hoogste niveau zullen
acteren. Al met al een evenement waar we echt trots op mogen zijn.
Met dit toernooi wil de korfbalvereniging Stadskanaal ’74 topkorfbal dicht bij de liefhebbers
in Oost Groningen brengen. Het geeft de spelers van Stadskanaal’74 energie om door te gaan
om ook tot “topprestaties” te komen. Juist nu de jonge selectie het in de competitie zo
moeilijk heeft, kan dit toernooi verfrissend werken. Maar ook de jeugd kan zien waarvoor
men traint. Maar dit toernooi is natuurlijk ook prachtig voor onze supporters.
Verder past dit toernooi uitstekend in ons activiteitenprogramma om korfbal onder de
aandacht van de inwoners van Stadskanaal te brengen. Het geeft een bijdrage om het imago
van korfbal te versterken.
We zijn er in geslaagd een nieuwe hoofdsponsor aan te trekken. De Bel Groep Groningen
gevestigd o.a. in Stadskanaal geeft dit toernooi de nodige financiële armslag om een
aantrekkelijk deelnemersveld aan te trekken. Zonder een sponsor is zo’n toernooi praktisch
niet meer te organiseren. Met de publiciteit rondom dit toernooi hopen wij, dat het
management van BGG tevreden kan zijn over door ons te leveren tegenprestatie.
Natuurlijk zijn we ook veel dank verschuldigd aan alle sub- sponsoren.
Veel dank ook aan alle vrijwilligers die voor en tijdens dit toernooi weer actief zijn.
De korfbalvereniging Stadskanaal’74 heeft korfballen op het hoogst mogelijk niveau met
behoud van goede sfeer in haar vaandel staan.
Ik hoop en verwacht vandaag,dat dit toernooi sport op hoog niveau laat zien. Maar net zo
belangrijk is de sportieve sfeer in en rondom het speelveld, waarin dit zal plaats vinden. Laten
we met z’n allen na het toernooi gezellig in de kantine van de sporthal nagenieten van een
geslaagde dag.
Een plezierig en sportief toernooi toegewenst.
Henk Meesters
Voorzitter Stadskanaal’74
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VOORWOORD WETHOUDER V.D. KOLK
Zaterdag 6 november organiseert KV Stadskanaal ’74 weer een internationaal
korfbaltoernooi. Een toernooi, dat inmiddels uitgroeit tot een traditie, en haar thuisbasis vindt
in Sporthal De Spont.
Met een verjongde ploeg zal KV Stadskanaal ’74 meedoen aan de wedstrijden. Natuurlijk
gaat de ploeg voor de winst. Maar het toernooi is vooral bedoeld als warming-up voor het
zaalkorfbalseizoen. Het is een mooi intermezzo. De wedstrijden bieden de deelnemende
verenigingen de mogelijkheid om afstand te nemen van het gras en weer te wennen aan de
sporthallen. Het gaat erom dat er speeluren in een zaal worden gemaakt om optimaal te
kunnen starten met de zaalcompetitie. Het is bovendien ook een dag van gezelligheid en
vrolijkheid.
Met plezier zal ik –als wethouder van sport van de gemeente Stadskanaal- het toernooi
openen. Ik hoop dat de deelnemers de wedstrijden ervaren als een mooi opstapje naar het
nieuwe zaalkorfbalseizoen. Het publiek wens ik veel kijkgenot. En de organisatie en de
vrijwilligers die het evenement mogelijk maken: veel succes! Zonder jullie is zo’n dag niet
mogelijk.
Jan-Willem van de Kolk,
Wethouder sport gemeente Stadskanaal

2
4E INTERNATIONALE ZAALKORFBALTOERNOOI 2004

INHOUDSOPGAVE
PAG.

1

VOORWOORD HENK MEESTERS

PAG.

2

VOORWOORD WETHOUDER V.D. KOLK

PAG.

3

INHOUDSOPGAVE

PAG.

4

POULE INDELING + PROGRAMMA + SCHEIDSRECHTERS

PAG.

5

FINALE STRAFWORPEN COMPETITIE JEUGD STADSKANAAL’74

PAG.

6

ANTILOPEN

PAG.

7

DE LEGE GEAEN

PAG.

8

EKC 2000

PAG.

9

K.V.A.

PAG.

10

KWIK K.C.

PAG.

11

STADSKANAAL’74

PAG.

12-13

DE SCHEIDSRECHTERS

PAG.

14-15

DE SPONSOREN

PAG.

16

WEDSTRIJD REGLEMENT

PAG.

17

BEDANKT

3
4E INTERNATIONALE ZAALKORFBALTOERNOOI 2004

POULE INDELING EN WEDSTRIJDPROGRAMMA
POULE INDELING
POULE A

POULE B

KWIK
ANTILOPEN
STADSKANAAL’74

DE LEGE GEAEN
KVA
EKC 2000

SCHEIDSRECHTER

WEDSTRIJDPROGRAMMA
13.00 - 13.45
13.45 - 14.30
14.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.45
16.45 – 17.30

DE LEGE GEAEN
ANTILOPEN
KVA
KWIK
EKC 2000
STADSKANAAL

- EKC 2000
- STADSKANAAL
- DE LEGE GEAEN
- ANTILOPEN
- KVA
- KWIK

17.30 – 18.30

KVA

- STADSKANAAL

18.30 – 19.00

FINALE STRAFWORPENCOMPETITIE JEUGD STADSKANAAL’74

19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

FINALE OM 5E EN 6E PLAATS
FINALE OM 3E EN 4E PLAATS
FINALE OM 1E EN 2E PLAATS

22.15

Prijsuitreiking

uur

2

H.v.Meerten
A.Vonhof
R.Buis
H.v.Meerten
A.Vonhof
T.Malestein
2

G.Lolkema

R.Buis
A.Vonhof
T.Malestein

TOERNOOIWINNAARS
2001

DE LEGE GEAEN

Sijbrandabuorren

2002

DOS – WK

Enschede

2003

A.S.V.D.

Dronten

2004

????????????????

4
4E INTERNATIONALE ZAALKORFBALTOERNOOI 2004

STRAFWORPEN COMPETITIE JEUGD STADSKANAAL’74 2004-2005
De afgelopen weken hebben alle jeugdteams van Stadskanaal’74 elke week 10 strafworpen
genomen om uiteindelijk te komen tot de 2 hoogst geëindigden per ploeg.
Per jeugdteam strijden er vanavond dus twee spelers in de finale om de titel:

STRAFWORPKAMPIOEN STADSKANAAL’74 2004-2005

Per team strijden de hoogst geëindigden eerst voor de uiteindelijke grote finale !
Dit gebeurt met een serie van 10 strafworpen per speler.
Van deze jeugdspelers blijft er per ploeg dus 1 over die elk op de eigen paalhoogte weer een
serie van 10 strafworpen gaan nemen waarna er een 1e, 2e en 3e plaats uit de bus gaan komen.
Mocht dit gelijk eindigen dan nemen de gelijk geëindigden een serie van 3 strafworpen
waarna zelfs nog een “golden goal” de beslissing kan brengen.
De winnaar mag zich een jaar lang strafworpenkampioen van Stadskanaal’74 noemen.
Voor deze grote happening hebben zich de volgende spelers/sters geplaatst:
B1:

Marten Duit, Ronald Schaaphok en Ben Wolf.

C1:

Rob Kruisman, Bart Schuten, Anne Teurlinx en Mathijs van Rusthoven.

E1:

Jesper van Haastrecht en Kevin van Haastrecht.

E2:

John vd Laan en Mahmoud Akar.

F1:

Denise Wijnans en Dennis Smit.

Allemaal veel succes en veel plezier !!
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ANTILOPEN – LEUSDEN
Voor de derde keer alweer doet Antilopen mee aan ons Internationale zaalkorfbaltoernooi.
Wij zijn blij met deze ploeg een constante maar vooral ook aantrekkelijk korfballende ploeg aan ons
deelnemersveld te hebben kunnen toevoegen.
Wellicht dat het spreekwoord “driemaal is scheepsrecht” ook opgaat voor Antilopen dat op ons toernooi
misschien eens voor een verrassing kan gaan zorgen o.l.v. toptrainer Erwin Ligt.

Op de foto staand van links naar rechts:
Marijke Hertgers, Irene Veenendaal, Lonneke van Woerkom, Marion van Loenen, Sandra Hertgers, Erwin Ligt
(tr.c),
Zittend: Martin Heine, Kjell Pater, Jaco Schippers en Ron Berends.

Na een mooie carrière als topspeler bij Oost Arnhem is de 36 jarige Erwin Ligt als trainer ook reeds succesvol
geweest. Met zijn vorige clubs Meeuwen 2 en Sparta Nijkerk werden de kampioenschappen en bijbehorende
promoties naar de 1e klasse en overgansgklasse behaald.
Erwin verwacht bovenin mee te kunnen gaan draaien met zijn Antilopen.
Wellicht dat de finale ronde een voorproefje gaat brengen tegen KVA uit Amstelveen die ook in de komende
zaalcompetitie tegenstander van Antilopen zal zijn in de 1e klasse.
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DE LEGE GEAEN – SIJBRANDABUORREN
Wij zijn als organisatie blij DLG weer in ons midden te hebben.
Als kleine vereniging hebben zij het onmogelijke gepresteerd door
in de zaal de hoofdklasse te bereiken. Wij hopen dat dit toernooi
weer een eerste aanzet zal zijn om het komende seizoen wederom
de hoofdklasse te kunnen bereiken.

Van links naar rechts achterste rij:
Hans Smorenburg (tr.c), Janneke vd Kooij, Titia Falkena, Jolanda Klos, Jitcia Tamminga,
Voorste rij:
Marco vd Kooij, Peter de Groot, Ruurd Fokkens, Arnold vd Kooij.
Niet op de foto: Riette Voogd, Janny Huitema, Jos vd Kooij, Eduard Klos.

De 49-jarige trainer-coach Hans Smorenburg wil met DLG proberen in het linker rijtje te eindigen deze
zaalcompetitie. Waarbij spelbeleving en het spelen van attractief korfbal de voorkeur krijgen.
Hans heeft bij vele clubs getraind en gespeeld en behaalde successen met o.a. De Lege Geaen,
Stanfries en Harich.
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EKC 2000 – EMMEN
Dit jaar voor het eerst deelnemes aan ons toernooi: de fusieclub EKC 2000 uit Emmen.
Voortgekomen in 2000 uit KV Emmen en KV Barrière en afgelopen zomer naar de
andere kant van Emmen verhuisd. Een geweldig mooie accommodatie met een nieuw kunstgrasveld. Met name
KV Emmen heeft een rijk verleden en speelde zelfs 2 jaren in de overgansgklasse.
De verhuizing en de enorme toeloop van leden moet de vereniging weer de impuls gaan geven om snel op een
hoger nivo te gaan spelen.
Met inmiddels 3 jeugdteams in de 1e klasse ligt er al een goed fundament.

Van links naar rechts achterste rij: Vincent Sleeking(19), Robert Paludanus(26), Liesbeth de Groot(31),
Rene Dokter(33), Atte v Haastrecht (tr.c)
Voorste rij: Ton v Loon(33), Esmeralda Dokter(28), Michel Jeurink(21), Henriette v Dalen(32) en
Els Gernaat(25)
Niet op de foto: Erik Mulder(25), Bart Root(33), Dennis v Wieren(28), Tess de Jong(16), Wietske Heida(17),
Mieke Korenhof(19) en Alice Fransen(21).

De 46 jarige en dit jaar in Emmen begonnen trainer coach Atte van Haastrecht wil met EKC 2000 binnen 2 jaar
naar de 1e klasse in de zaal. Een vereniging als EKC 2000 hoort daar gewoon thuis. Zij willen spelen met veel
spelplezier en ook de toeschouwers zoveel als mogelijk vermaken.
Atte heeft als speler bij Rohda-Amsterdam gespeeld.
Als trainer was hij actief bij meerdere clubs in het westen en de afgelopen 4 jaren succesvol trainer-coach bij
Stadskanaal’74.

8
4E INTERNATIONALE ZAALKORFBALTOERNOOI 2004

KVA - AMSTELVEEN
Onze vrienden uit Amstelveen heten wij voor de tweede keer van harte welkom op ons toernooi.
Trainer coach Frits Wip is reeds voor de derde maal aanwezig. Ook als trainer-coach van DOS-WK was hij drie
jaar geleden van de partij.
Wij hopen dat dit toernooi een goede aanzet zal zijn om wellicht de zo begeerde stap te kunnen maken naar de
overgangsklasse in de zaal. Veel succes !

Achterste rij: Marten Veerman (31), Frits Wip(Trainer-coach), Elmer Coevert (23), Menno Dobber (24), Max
Kool(Teambegeleider)
Voorste rij: Jelly Lindenboom (25), Anne Pottuyt (24), Anneke Jorna (33), Kiki Stoffels (22)
Horizontaal: Bart Pottuyt (22).

KVA 1 hoopt het komende zaalseizoen mee te doen voor het kampioenschap.
Het team speelt functioneel, d.w.z. specifieke aanvallers en rebounders, doch kunnen ook in wisselende functies
spelen, waardoor het scoringsvermogen over een breed front is verdeeld.
Trainer-coach is Frits Wip (2e jaar) die zelf successen heeft geboekt als speler van Rohda - Amsterdam
en als international.
Als trainer begon hij bij TRIAZ en werd al gauw gevraagd als hoofklasse-coach bij DOS-WK.
Hiermee bereikte hij twee jaar geleden in de zaal de kruis-finales, waar nipt verloren werd van PKC.
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KWIK K.C. – MERKSEM – (BELGIE)
Ook dit jaar zijn wij erg verheugd over het feit dat er een hoofdklasseploeg uit België deelneemt aan ons
toernooi. Na Voorwaarts en het roemruchte Riviera is het ditmaal de beurt aan het Antwerpse KWIK dat zal
proberen om voor het eerst de wisselbeker over de grenzen te krijgen. Het meedoen van KWIK betekent ook het
weerzien met de Belgische toptrainer Werner Wohlken die vorig jaar als trainer-coach van
Riviera aanwezig was.

Op de foto:
Dames: Kelly Demets (25), Ann De Coninck (27), Nadja Van de Jonckheid (28), Marion Fuss (27) Katleen
Guysemans (19), Joyce Mathis (23), Karen De Pauw (21), Jaimy Verhulst (24), Noortje Vander Linden (31),
Heren: Kevin De Waele (25), Tom Mertens (26), Dirk Sercu (33), David Lauwijck (29), Marco Commers (24),
Johan Moons (19) en Steven Luyckx (20).

Trainer Werner Wohlken wil in zijn eerste jaar met KWIK vooral meer regelmaat brengen in de prestaties van
zijn team. Behoorde KWIK vorig jaar tot de Belgische subtop, dit jaar moet er met meer regelmaat een hoge
klassering in kunnen zitten.
De 45-jarige Werner houdt van aantrekkelijk maar goed georganiseerd korfbal waarbij voorverdedigen en een
sterke rebound de basis tot succes moeten zijn.
Als trainer heeft hij reeds de nodige successen behaald bij vooral Catba, waarbij driemaal de Europa Cup werd
gewonnen naast 9 Nationale titels !
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STADSKANAAL’74 – STADSKANAAL
Als volwaardig 1e klasser doet Stadskanaal’74 dit jaar weer mee aan haar eigen toernooi.
Na het dubbele kampioenschap en de bijbehorende promoties van vorig seizoen, is het allemaal wat moeilijker
dit jaar.
Maar langzaam aan begint het vertrouwen weer een beetje terug te komen.
Met name de nipte nederlaag bij Oerterp 12-11 laat zien dat Stadskanaal’74 op de goede weg is o.l.v. de nieuwe
trainer-coach Teun-Jan Kootstra - de Weerd.
Uiteraard gaan we ervan uit dat een goed optreden op het eigen toernooi de ploeg het nodige vertrouwen kan
geven voor de komende zaalcompetitie.
“Knoalsters”; ZET HEM OP !!!

Voorste rij: vlnr Kees Wildeboer (23), Ilja Rozema (20), Marjolein Rave (19), Elna Broesder (21), Henny Eefting (27), Henri
Eissen (19).
Middelste rij: Jennita Schaaphok (17), Teun Jan Kootstra-de Weerd (trainer/coach), Henk Meesters (assistent-coach / coach 2e
team), Janneke Meedendorp (22).
Achterste rij: Edwin Postema (31), Christiaan Wubs (22), Robert-Jan Hidding(20), Jorn Broesder (18), Mark Jan Wessels (27),
Jeroen Krops (17)
Niet op de foto aanwezig: André van Bruggen (teambegeleider), Ties Bos (26), Bert Eissen (22), Amarins Sijbesma (24),
Mirjan Krops (19),

Teun-Jan verwacht weliswaar een zware competitie, maar ziet wel kansen.
Mede door het terugkomen van Amarins Sijbesma en het herstel van Ties Bos, hoopt hij boven de 8e plek te
kunnen blijven.
Door de invoering van de korfballeague zal er uit de 1e klasse maar 1 team degraderen.
Toch gaat Teun-Jan in eerste instantie voor attractief en mooi korfbal.
Het “tolletje” hoeft wat hem betreft zo weinig mogelijk gebruikt te worden.
Als trainer coach heeft Teun-Jan zijn sporen zeker al verdiend bij aansprekende verenigingen als Blauw Wit
(Heerenveen), De Driehoek en VDW-OLS.
Daarnaast kan zijn ervaring als overgangsklasse scheidsrechter hem goed van pas komen.
Teun-Jan en Stadskanaal’74: “We rekenen op jullie !!”
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ONZE SCHEIDSRECHTERS
Als organisatie van het 4e Internationale BGG toernooi zijn wij erg trots op het feit dat wederom 4
scheidsrechters uit de nationale top onze wedstrijden gaan leiden !
Wij stellen ze even kort aan u voor.
Nadat Henry van Meerten in 1996 promoveerde
naar het district als scheidsrechter is zijn carrière
in een stroomversnelling geraakt.
Promoveerde hij vorig jaar naar de overgangsklasse,
dit jaar is hij direct doorgestoten naar de hoofdklasse.
Dat hij hier volgens ons een vaste waarde gaat worden
lijkt bijna zeker, omdat hij als grensrechter al de
nodige hoofdklasse ervaring opdeed met Berthold
Komduur. Wij zijn blij dat Henry wederom op ons
toernooi komt fluiten.
Veel succes in de hoofdklasse !

HENRY van MEERTEN

ALEX VONHOFF
Ook Alex Vonhoff komt al voor de tweede maal naar
Stadskanaal.Daarnaast geldt ook voor Alex dat zijn ontwikkeling als
scheidsrechter niet onder stoelen of banken kan worden gestoken. In
1992 begon hij met fluiten en reeds in 1994 floot hij zijn eerste
topper; de finale D-pupillen op het NK. In 1999 stond Alex reeds in
AHOY om de junioren finale te fluiten.
Afgelopen seizoen promoveerde Alex uiteindelijk
naar de hoofdklasse. Na de juniorenfinale lijkt er o.i.
nog maar een wens voor Alex !
Succes op weg naar AHOY !
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Als derde stellen wij aan u voor: Theo Malestein.
De 37 jarige Theo fluit al sinds 1985 en heeft al 3 jaar ervaring als assistent in
de hoofdklasse voordat hij in 2003 promoveerde naar diezelfde hoofdklasse maar nu als scheidsrechter. Samen
met zijn grensrechter heeft hij in 2003 al in de kleine finale gestaan van de KORFBAL CHALLENGE in
Rotterdam.
Als klap op de vuurpijl werd hij in 2003 ook nog eens genomineerd als
scheidsrechter van het jaar. In Stadskanaal wisten wij al lang dat Theo een topper onder de scheidsrechters was,
want inmiddels komt hij hier alweer voor het derde jaar.
Wij zijn als organisatie in ieder geval blij deze topper er weer bij te hebben en hopen dat dit toernooi een mooie
bijdrage kan zijn ter voorbereiding op het bereiken van de grote finale in AHOY.

Tot slot; Ronald Buis; de “benjamin” van onze scheidsrechters. Pas 28 jaar oud, maar
met al een opeenstapeling van hoogtepunten op zijn erelijst.
Ronald fluit nu ruim 10 jaar en heeft als speler reserve gestaan in AHOY.
Maar als scheidsrechter begon het pas echt.
Hij fluit nu in de overgangsklasse en als assistent van Kees Pieters heeft hij reeds 3 kruisfinales en de veldfinale
van 2000 meegemaakt !
Absoluut hoogtepunt was echter het fluiten van de halve finale op het UWC 2004 in Keulen.
Deze University World Cup kende een zinderende halve eindstrijd tussen Rusland en Duitsland waarbij de
Russen uiteindelijk aan het langste eind trokken.
Ronald Buis was misschien wel de beste van het veld in die halve finale.
Wij hopen dat dit toernooi voor Ronald een mooie voorbereiding kan zijn om de stap te gaan maken naar de
hoofdklasse. Veel succes Ronald !

13
4E INTERNATIONALE ZAALKORFBALTOERNOOI 2004

14
4E INTERNATIONALE ZAALKORFBALTOERNOOI 2004

Het lekkere fruit werd vandaag
verzorgd door:
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WEDSTRIJDREGLEMENT
1.

Er wordt gespeeld volgens de spelregels van het KNKV

2.

De wedstrijden duren 2 x 20 minuten en tussen 1 en 5 minuten rust. (zie 3)

2a.

De finalewedstrijden duren 2 x 25 minuten en 5 minuten rust.

3.

Per helft kan elk team een time-out aanvragen van 1 minuut.
(dus maximaal 4 time-outs per wedstrijd)

4.

De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.

5.

Tijdens de wedstrijden is het verlengde spelregelexperiment uit de Nederlandse
hoofd- en overgangsklasse van toepassing.
NB

Vrije bal op de strafworpstip voor zware overtredingen en
Spelhervattingen aan de zijlijn voor lichte overtredingen.

6.

Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo.
Is het doelsaldo ook gelijk dan beslist het aantal gescoorde doelpunten.

6a.

Bij gelijk eindigen in de finalewedstrijden wordt er door elk team 8 strafworpen
genomen door de spelers die aan het einde van de wedstrijd in het veld stonden.
Is het dan nog gelijk dan wordt er om en om een strafworp genomen tot er een beslissing is gevallen.
Deze laatste reeks wordt ook weer uitgevoerd door de eerder genoemde 8 spelers/sters.

7.

Bij onvoorziene omstandigheden neemt de toernooileiding een beslissing
in overleg met de scheidsrechter en coaches.
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Alweer voor de 4e keer heeft ons Internationale Zaalkorfbaltoernooi
kunnen plaatsvinden.
Ook nu weer geldt dat als alles gegaan is zoals het moest gaan, we erg tevreden
kunnen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi.
De toernooicommissie is vanaf januari weer bezig geweest
met de organisatie van dit toernooi.
Wij vinden dit erg leuk om te doen en hopen dan ook dat iedereen weer een
leuk, gezellig, spannend, ontspannend en/of sportief weekeinde heeft gehad.
Maar………………..wij kunnen dit niet alleen.
Achter de schermen gebeurt er elke keer erg veel wat meestal niet
opgemerkt wordt, maar wat absoluut niet gemist kan worden.
De toernooicommissie wil langs deze weg iedereen bedanken die heeft geholpen
om het B.G.G.-toernooi 2004 tot een succes te maken.

Tot 2005; tijdens het 1e lustrum toernooi !

FIJN DAT WE OP JULLIE KONDEN REKENEN !!
Toernooicommissie:
Atte van Haastrecht
Ans Kremer
Gerrit Lolkema
Henk Meesters
Herman Panneman
Trijntje Schaaphok
Wim Sinke
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