Nieuws Hattem Petanque april 2022 B
40 jaar
Hattem Petanque bestaat in 2022
40 jaar en kent een geschiedenis
met heel veel activiteiten,
verschillende besturen, leden,
vrijwilligers, diverse speelplekken, vele successen enz.
Bij veel van onze activiteiten was het animo erg
groot en we hebben regelmatig potentiele
deelnemers moeten teleurstellen.
We mogen nu blij zijn met ons mooie terrein met
kantine en goede voorzieningen en hopen in
september ons jubileum met heel veel leden te
kunnen vieren.

1
9
8
3

Al in het eerste jaar na de oprichting waren
er mooie toernooien. In 1983 won Arend
Neuteboom het Koningsdag-toernooi en
een team uit Almelo veroverde de eerste
wisselbeker bij het bostoernooi.
Er is in de tijd veel veranderd met o.a.
allerlei extra voorzieningen in het bos (eigen
stroom, een plasfiets enz.) en natuurlijk is er nu
een Koningsdagtoernooi.
Na corona blijkt de deelname voor alle
activiteiten (bij ons, maar ook bij andere
verenigingen) wat minder te worden.
We willen in 2022 nog graag een keer het
bostoernooi organiseren en dat lijkt
organisatorisch ook zeker te gaan lukken, maar
op dit moment valt het aantal inschrijvingen wat
tegen (20 teams). We wachten af tot 14 mei en
als het aantal teams dan nog onder de 32 is,
zullen we vanwege o.a. de hoge kosten het
toernooi verplaatsen naar eigen terrein.
Het wordt dan een “grind-toernooi”.
Maar we hopen nog dat er voor die tijd
voldoende inschrijvingen komen!

Koningsdag
Op 27 april is ons traditionele Koningsdagtoernooi. Een gezellige dag met een spelsysteem
waarbij iedereen aan bod kan komen.
Je speelt individueel en begint om 10.00 uur.
Om vooraf te weten op hoeveel deelnemers we
moeten rekenen graag opgave via de lijst in de
kantine, maar een mail naar
b.kort@hattempetanque.nl kan natuurlijk ook.
Hattems Open 7 mei 10.00 uur
Een toernooi voor doublettes met 5
speelronden. Spannend, maar ook heel
gezellig. Inschrijven kan via ontip.nl,
maar als dat niet lukt kun je ook even
contact opnemen.
Bostoernooi 4 juni 10.00 uur
Het bostoernooi wordt gespeeld door triplettes en
er zijn 5 voorgelote wedstrijden in 2 poules.
Het bos biedt bijzondere uitdagingen, maar ook
hier staat de gezelligheid voorop.
Inschrijven via ontip (of via contact)
Komende andere activiteiten:
do 28 april Avond doublette (19.15 u)
za 30 april A la maison (13.00 u)
wo 18 mei Ledenvergadering (19.30 u)

Mocht je een kleine of grote
bijdrage willen leveren,
suggesties, opmerkingen en/of
ideeën hebben, dan horen we
dat graag.

Groeten van
het bestuur van Hattem Petanque

