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!!!!!!JUMBO STIPHOUT OPEN SHAILE 2016
!
!!!!!!!!!!!!!!!GROOT!SUCCES!
!

De gehele week 32 was het Shaile sportpark omgebouwd tot een complete luchthaven.
Een crew die de deelnemers ontving aan de incheckbalie, spelers die werden opgeroepen om
te gaan boarden, en een omgetoverde baan1 tot luchthaven Schiphol.
Aan bezetting had de crew dan ook niet te klagen want er waren ca. 350 deelnemers bereid om
met Shaile mee te vliegen naar diverse bestemmingen.
Een prachtig toernooi met prachtig weer, fantastische wedstrijden, veel publiek en last but not
least, geweldige deelnemers.
Uitsmijter bij de prijsuitreiking was ongetwijfeld de actie van onze voorzitter die geheel gekleed
als gezagvoerder van vlucht HV 6629 van Schiphol naar Funchal op Madeira de toernooi-crew
met alle medewerkers kwam bedanken voor hun inzet de afgelopen week.
Toernooileidster Ingrid Kersten en Edwin nemen afscheid van de toernooikommissie en kregen
voor hun jarenlange rol hierin een bloemetje aangeboden.
Esmee Koolen neemt het stokje van Ingrid over en wij wensen haar hierbij veel succes !
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.!
ALLE KANJERS UIT WEEK 32 BEDANKT !!!!!

!

Wij willen álle vrijwilligers zoals bar- en keukenpersoneel,
de bezetting van muntenuitgifte en het banenteam dat!
ondanks de vakantie van onze groundsman de banen in een!
fantastische conditie wisten te houden vanaf deze plek!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BEDANKEN!
!
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!NAJAARSCOMPETITIE 2016 WEER VAN START
Op donderdag 15 september a.s. gaat de jaarlijkse
najaarscompetitie weer van start.
Shaile is in deze competitie met 24 teams
vertegenwoordigd waarvan liefst 12 teams zich hebben
ingeschreven voor de vrijdagavond.
Dit betekent dat gedurende 7 weken elke vrijdagavond
!
6 teams onze banen bespelen hetgeen betekent dat er dan
helaas geen banen vrijgehouden kunnen worden voor recreatietennis.
Wist je overigens ook dat zowel alle uitslagen als standen gemakkelijk opgeroepen kunnen
worden via onze eigen site (www.shaile.nl) ?
Op de homepage kies je voor “lees meer op najaarscompetitie”
Je krijgt dan de pagina te zien met competitiedata en de mogelijkheid om alle teambezettingen te
downloaden die deelnemen aan de najaarscompetitie.
Boven in de rode menubalk klik je op “standen en uitslagen najaarscompetitie 2016”
Kies je speeldag en teamcaptain en je krijgt alle informatie te zien.
Voor de geïnteresseerden; onder “voorjaarscompetitie in de rode balk zijn ook de resultaten
nog te bekijken uit de voorjaarscompetitie 2016.
Wij wensen alle deelnemers aan de najaarscompetitie veel spelplezier en succes.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. !!!!!!
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BESTE COLLEGA’S VAN DE NAJAARSCOMPETITIE
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om de keuken steeds netjes
achter te laten ?
Hiermee bedoelen wij vieze afwas in de afwasmachine en niet op het
aanrecht zodat ze daar blijven staan tot de dag daarna.
Gelieve ook geen overgebleven etensresten in de koelkast achter te
laten mits deze ook de dag daarna weer worden opgehaald.
! Etensresten die langer dal 2 dagen blijven staan worden weggegooid.!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.!
!
!
TERRASVERWARMING NIET VERGETEN
Nu de koude(re) avonden naderen en de
najaarscompetitie haar intrede doet zal de vraag naar
onze rode dekentjes ter bescherming van koude
!
benen alleen maar toenemen.
Maar dat betekent óók dat de gezelligheid op het terras door onze bezoekers maar al te graag
wordt verlengd met de behaaglijkheid van onze terrasverwarming.
Deze is aan te steken door de zwarte knop rechts van de schuifdeur op stand 1 te zetten.
Wij willen de dienstdoende bardiensten (óf tijdens competitiedagen ook wel de overnemers) er
op attent maken dat wij helaas regelmatig ’s-morgens moeten constateren dat men is vergeten
de terrasverwarming te doven. Hiermee wordt niet alleen gevaarlijke situatie gecreëerd, maar
voor Shaile ook een kostbare financiële post.
HELPEN JULLIE DE BARDIENST DOOR DIT MEDE IN DE GATEN TE HOUDEN ????
!

!
!
!
Vanwege drukke werkzaamheden
hebben Twan Welten, Mandy Verbakel,
Eddy Welten en Antoinette Welten
besloten om het stokje met de organisatie
van het partnertoernooi over te geven.
Wij danken dit viertal voor de leuke
avonden die wij hebben genoten tijdens
de partnertoernooien.
Gelukkig is het geen zware of moeilijke
klus gebleken om hiervoor een vervangend
team te vinden. Al vrij snel waren zij
bereid de organisatie hiervan over
te nemen.

!

Wij wensen de nieuwe organisatoren;
Tim Maas en Lotte Gruijters
Guido en Ilse Mannaerts
dan ook veel succes met de organisatie.
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*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*!
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SHAILE!IN!2017!KLAAR!VOOR!HAAR!2E!TOERNOOI!
!
In navolging van het elk jaar weer succesvolle
Jumbo Stiphout Shaile Open toernooi, volgt in 2017 een
tweede en nieuwe 35+ dubbeltoernooi in week 23.
Het vertrouwde Open Toernooi blijft zoals vanouds in
week 32 plaatsvinden en wordt het nieuwe toernooi een
toevoeging en ongetwijfeld ook weer succesvol.
Zoals de naam al doet vermoeden, worden er alléén
!
dubbelpartijen gespeeld in leeftijdscategorie 35+
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
!
OOK VOOR DE MIDDELBARE SCHOLIEREN :
Elke eerste dinsdag van de maand is er van 19.00 tot 20.30 uur de gelegenheid om te tossen.

Wij wensen iedereen veel plezier met bovenstaande activiteiten !!
!
!
!
!
!
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SPECIAAL VOOR DE MIDDELBARE SCHOLIEREN: EXPEDITIE ROBINSON
ZIE VOOR MEER INFORMATIE ONDERSTAANDE FLYER.
OPGEVEN KAN JE VIA: JEUGD@SHAILE.NL
!
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ALLEEN VANDAAG NOG DE GELEGENHEID OM IN TE SCHRIJVEN
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