
 

 

De vakanties komen er weer aan en dat betekent weer een afsluiting 

van het seizoen van de 

Dynamic Tennissers. Ook 

dit jaar was het weer een 

verrassing waar we heen 

gingen en wat we gingen 

doen. Toen ze het 

weekend voor het uitje de 

mail kregen dat ze weer 

bij elkaar kwamen bij de 

kassa van Stadion de Koel 

kwamen er van allerhande 

geluiden, zeker omdat we 

normaal nooit 2x naar 

dezelfde locatie gaan. Maar dan toch, weer de voetbalkantine van vv 

Vos aan de Merelweg waar het vorig jaar reuze gezellig en laat was 

geworden. Maar nu wel weer een nieuwe activiteit nl. golven. Daar 

waren ze wel allemaal voor te vinden. We werden in twee groepen 

verdeeld, de ene groep ging golven (in de regen) en de andere bleef 



 

 

binnen en gingen darten. Toen we klaar waren werden de rollen 

omgedraaid natuurlijk (maar toen was het droog) en iedereen die 

vermaakte zich 

opperbest dat 

was wel te zien. 

Zelfs de 

voorzitter Jack 

Kox was deze 

keer een hele 

tijd aanwezig en 

aan z’n gezicht 

was te zien dat 

hij het jammer 

vond dat hij nog 

meer afspraken had die avond, volgende keer beter plannen 

voorzitter. Bij het darten liep het aardig uit omdat sommige 

wedstrijden lang duurde maar uiteindelijk kwam Sandra als beste uit 

de bus, gefeliciteerd meid, 

nu kennen ze jou allemaal. 

Bij het golven werd nog 

door pijltjes gooien beslist 

wie de winnaar was en dat 

was natuurlijk Ashot, 

proficiat en laat het wijntje 

jullie smaken. Koen en 

Joost kregen nog een 

aardigheidje van het 

personeel omdat iets bij het darten niet goed was verlopen, leuke 

geste. Onder het genot van een hapje en een drankje was het toch 

stilaan weer half een geworden en gingen we weer allemaal 

huiswaarts, maar niet voordat Ietje, Sjaak en Herman waren bedankt 



voor al het werk wat hun gedaan hadden bij het golven. Ook de 

mensen in de kantine die altijd goedlachs zijn en behulpzaam met het 

darten en alle kantine werk werden bedankt zo gingen we allen toch 

wel moe en voldaan huiswaarts na weer een gezellige afsluiting van 

het seizoen waar nog nooit zoveel mensen bij aanwezig waren. Fijne 

vakantie allemaal. (Nellie Hijl). 


