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Smash & Hap 2019 - 2020 

 De zomer nadert zijn einde, de nacompetitie is gestart en het herfstseizoen doet zijn intrede. Hoe 

gezellig kan het zijn om dan in de herfst- en winterperiode een paar keer op zondag een balletje te 

slaan, met na afloop een drankje en hapje? 

 

Zoals de meesten wel weten, beginnen we op een aantal zondagen om 12.00 uur met enkele dubbels 

(als het weer het toelaat). Je speelt twee keer een uur, eenmaal een HD of DD, en een Mix-partij. 

Of die middag doorgaat (met betrekking tot het weer), dat beslissen op de betreffende zondag rond 

10.00 uur. 

 

Je kunt je opgeven als team van 2 of van 4 personen, maar ook alleen want er zijn altijd wel 

plekjes. Opgeven kan voor onderstaande (speel)datums. Je kan alle datums opgeven (als je graag 

speelt), maar enkele van onderstaande datums kiezen is ook goed! 

De voorlopige planning om te spelen is op de 6 zondagen; 

 10 November 2019 

 24 November 2019 

 15 December 2019 

 12 Januari     2020 

 16 Februari    2020 

 1 Maart          2020 

 

We streven weer naar minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per zondag. De kosten bedragen 

weer € 4,00 per deelnemer per keer voor de hapjes na afloop. 

Geef je nu alvast op via sc@ltcanonymus.nl . Heb je vragen, neem ook dan even contact via dit 

mailadres. 

De Seniorencommissie 

 

Klaverjassen seizoen 2019 - 2020 

Klaverjasclub Anonymus heeft het genoegen om je uit te nodigen voor het: KAMPIOENSCHAP 

SEIZOEN 2019 – 2020. De 14 speelavonden van dit seizoen zijn als volgt gepland:  

 1. vrijdag 27 september 2019     wk39 

 2. vrijdag 11 oktober 2019           wk41 

 3. vrijdag 25 oktober 2019           wk43 

 4. vrijdag 08 november 2019      wk45 

 5. vrijdag 22 november 2019      wk49 

 6. vrijdag 06 december 2019      wk49 

 7. vrijdag 20 december 2019      wk51 

 8. vrijdag 03 januari 2020            wk01 

 9. vrijdag 17 januari 2020            wk03 

 10. vrijdag 31 januari 2020           wk05 

 11. vrijdag 14 februari 2020         wk07 

 12. vrijdag 28 februari 2020         wk09 

 13. vrijdag 13 maart 2020             wk11 

 14. vrijdag 27 maart 2020             wk13 

Aanvang: 20.00 uur in ons clubgebouw. 

 

Enkele huishoudelijke mededelingen: 

mailto:sc@ltcanonymus.nl


 Er zullen minimaal drie en maximaal vier rondes per avond gespeeld worden. 

  Als speler moet je minimaal 10 keer hebben deelgenomen om mee te dingen naar het 

kampioenschap. 

 Per speelavond zijn de volgende prijzen te verdelen: altijd een 1ste- en 2de prijs, marsenprijs, 

roemprijs en poedelprijs. En bij voldoende deelname komt er nog een 3de prijs bij. 

 Het is niet toegestaan om binnen het clubgebouw te roken. 

 De kosten voor deelname zijn € 4,00 p/p per speelavond. 

De klaverjascommissie, 

 Joost van Aalderen, Nico van der Woning, Dick de Wolf, teller Bob Broersma. 

 

Anonymus doet ook mee aan de 'NIX18'-campagne 

Doel van de NIX18-campagne: voor jongeren is alcohol en tabak extra schadelijk. De overheid wil 

jongeren daarom beschermen via wetgeving en voorlichting. Vanaf 1 januari 2014 mag aan jongeren 

onder de 18 geen alcohol of tabak meer verkocht worden. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen 

alcohol bij zich hebben in het openbaar. Hiermee is één heldere leeftijdsgrens voor tabak en alcohol 

gesteld. 

Het doel van de NIX18-campagne is het neerzetten van de sociale norm (‘niet roken en niet drinken 

onder de 18 jaar’). De campagne versterkt deze norm zodat deze breed gedragen wordt in de 

Nederlandse samenleving. Het belangrijkste handelingsperspectief voor ouders is in gesprek gaan en 

blijven met hun pubers. 

Oók ltc Anonymus doet (uiteraard) mee aan de NIX18 – campagne! 

 

Spijkerman competitie 2019-2020 

De datums voor de Spijkerman-competitie 2019-2020 zijn de zondagen: 20-10-2019, 17-11-2019, 15-

12-2019, 19-01-2020, 09-02-2020 en 15-03-2020. Plaats van handeling: Neckslag. 

 

Racketavond 

"Racket trekken" is er weer iedere maandag vanaf 19.00 uur. Zin in een HD, DD of MD? Kom dan 

langs en schrijf je in voor 1 of méér potjes. 

Wij zien u graag óók in de winterperiode op de banen. 

 

Elke donderdag 'Koffie-ochtend'! 

Elke donderdagochtend vanaf 9.00 uur is er "Koffie-ochtend" bij ltc Anonymus. Kom gezellig langs 

voor een potje tennis, een kopje koffie en een praatje. Alleen, of met 2, maakt niet uit. 

Even aanmelden bij Jaap Poll of Rob & Gerie Moen, en u wordt ingedeeld. Veel plezier! 

 

Pinnen? Jazeker bij ltc Anonymus! 

De Kantinecommissie (KC) verzoekt de leden van ltc Anonymus (en de competitie-tegenstanders en 

bezoekers) dringend om bij het afrekenen voortaan te "pinnen". Het is ook geen probleem de 

kassabon in gedeelten te laten pinnen. Voordeel van de pinbetaling is dat er geen cash-geld meer in 

ons clubgebouw aanwezig is. 

 

Wij verwachten van alle leden dat betalingen voortaan per pintransactie plaats vinden. 

Met vriendelijke groet, 

De KC 

 

Informatie 

Wilt u meer informatie over ltc Anonymus, of de club volgen? Kijk dan op www.ltcanonymus.nl  

Wilt u ltc Anonymus volgen via Facebook? Wordt dan vriend: facebook.com/ltc.anonymus. 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Geef dit dan door aan ledenadministratie@ltcanonymus.nl 
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