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SC Antilope Nieuwsbrief 10 
(juli 2015) 

 
 

 
Sponsor-

toernooi 
 

 

 

 

30 mei 2015: de dag van het eerste SCA/BDO sponsortoernooi. De 

sponsorcommissie is al lang bezig met allerlei voorbereidingen om hier 

een geweldig dag van te maken.  

 

‘s Morgens beginnen de voorbereidingen in de sporthal al vroeg. 

Rolstoelen halen en in elkaar zetten, tafels klaarzetten voor de catering, 

opbouwen van een parcours op het middenveld en nog veel meer zaken. 

 

Vanaf 11.00 uur druppelen de hoofdpersonen de zaal binnen. 

Iedereen is benieuwd wat het gaat worden vandaag. De  

kinderen hebben al een paar rolstoelen ontdekt en hebben voor 

eigen basketballen gezorgd.  

 

Nadat George iedereen heeft welkom geheten en de dagindeling 

heeft doorgesproken gaat het licht uit en de beamer aan voor het 

promotiefilmpje dat gemaakt is door RTV Utrecht. Beelden van de 

training met uitleg door Frank en Frans. 

 

Frans geeft daarna informatie over het basketballen in een 

rolstoel. Dat gaat verder dan alleen maar ballen. Een 

handicap heeft grote gevolgen voor degene met de 

handicap en zijn/haar omgeving.  

 

Sport is er niet alleen als uitlaatklep en voor ontspanning. 

Het geeft je zelfvertrouwen, conditie en doorzettings-

vermogen. Dat heb je ook nodig voor je dagelijkse leven.  

 

Daarom is sporten zo belangrijk. 

 

Walter en Maarten geven nog een paar demonstraties: hoe hard kun je op 

elkaar knallen, hoe kun je sturen met je heupen. Bal op schoot en dribbelen 

wordt ook nog even voorgedaan.  

 

Frans sluit af met een paar waarschuwingen: hou het leuk, denk aan blessures en: NIET 

ACHTERUIT RIJDEN! 

 

Dan zijn de badmintonners eindelijk uit de grote zaal, de lunch-

pakketjes opgehaald en kan het basketballen beginnen. Er zijn 6 

teams, verdeeld over twee ploegen. Elk team krijgt een speler van 

sc-Antilope als captain.  

 

Vanaf het eerste fluitsignaal gaat iedereen fanatiek aan de start. Op 

de twee speelvelden en op het parcours waar je kunt ervaren wat 

het is om in en rolstoel te rijden. Valt toch niet mee, zo voor het 
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eerst in een rolstoel, en dan ook nog die bal die alle kanten op stuitert. Al snel zijn de 

eerste blaren in zicht, maar dat mag de pret niet drukken. Wat een enthousiasme! 

 

Leuk die volwassenen die met elkaar aan de slag zijn, maar het 

mooiste basketbal wordt toch echt geleverd door 2 topteams: 

BORIS 1 en BORIS 2. Twee kinderteams! Sommige kinderen 

kunnen  makkelijk samen in 1 rolstoel. Wat zijn ze fanatiek en 

spelen ze lekker op een kluitje. En wat leren ze snel! AL na een 

tijdje worden de stoelen ingezet als botsautootjes.  

 

Jammer dat er maar 5 in het veld mogen. De wissels willen ook graag spelen. Dan maar 

allemaal tegelijk. Acht kinderen tegen 5 volwassenen! Een ongelijke strijd voor de kids, 

maar ze hebben wel veel plezier. 

 

 
Team Boris 2: toppertjes die blijven doorgaan! 

 

In de laatste poulewedstrijd roept Frans Mete, Walter en George het veld in. De twee 

spelende teams krijgen de opdracht om met 10 man tegen drie “antilopers” te gaan 

spelen. Lachen!! Hard werken voor “groen”, verbazing bij “rood” en grote ogen bij het 

publiek. Even later gaat Walter aan de kant en wordt het 10 tegen 2. Gelukkig is dan de 

speeltijd om. 

 

Het eerste team geeft in de pauze een demonstratie. Frank, George, Walter en Aram 

tegen Mete, Maarten, Fernand en gastspeler Yunus. Het publiek vond het fantastisch. 

 

 
team Boris 1: fanatiek, gezellig, geweldig en niet te stoppen!!! 

 



   

 

3 

En dan de finalerondes. Boris 1 tegen Boris 2: wat een feest om te zien. 

Fanatieke kinderen, ouders, met zo fanatiek natuurlijk,  en andere fans die 

niet stil kunnen blijven zitten. Nu ook weer 7 tegen 7 en een lekker vol 

speelveld. Heb je blaren? Even afplakken en doorgaan. Val je uit je stoel? 

Aai over je bol, terug in de stoel en er weer tegenaan! Zeker niet op de 

bank zitten en toekijken.  

 

Weinig problemen voor de scheidsrechter. Yunus heeft de wedstrijd prima geleid en heeft 

geen “p’s” op de sheet laten zetten. Zelfs scoren in de basket van de tegenstander werd 

met applaus ontvangen. Die kids zullen vanavond lekker slapen!! 

 

De finale wedstrijd is gewonnen door het team van BDO. dankzij 

fanatiek spel en natuurlijk de geweldige coaching van Walter 

Vlaanderen.  

 

Na de prijsuitreiking is de dag afgesloten met een hapje  en een 

drankje. De kaas is geregeld door Jaap Smit. Veel verschillende 

smaken en Jaap heeft aardige zaken gedaan. Lekker even nakletsen 

over het toernooi.  

 

De kids blijven maar doorgaan en vonden het helemaal niet leuk dat ze de stoelen 

moesten inleveren. Met elkaar opruimen, stoelen in de aanhangers, statafels, beamer, 

banners, vlaggen en de rest in de auto’s en dan naar huis.  

 

Het was een geweldige dag. BDO bedankt voor het sponsoren van 

dit evenement. Aram, Frank en Marja bedankt voor de organi-

satie, Joop bedankt voor de gastvrijheid, spelers van SCA bedankt 

voor jullie medewerking, spelers en toeschouwers bedankt voor 

jullie inzet en alle kids bedankt voor jullie enthousiasme.  

 

 

Als afsluiting nog een paar reacties: 

 

“volgend jaar weer?  

Dan doe ik ook weer mee!” 

“Ik ben wel moe,  

maar ik vond het heel erg leuk”.  

“De volgende keer wil ik hoofdsponsor zijn, 

dan winnen wij de beker!” 

“Topmiddag, ik heb geweldig genoten” 

“Hebben jullie nooit last van blaren?” 

“Petje af voor wat jullie met zo’n stoel kunnen” 

“Blij dat ik heb meegedaan, ik had dit niet willen missen!” 

“Gelukkig hoef ik niet mee te doen,  

maar wat heb ik genoten van die kinderen bij elkaar!” 

 

 

Allemaal tot ziens op het 2e sponsortoernooi! 
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Algemene Ledenvergadering 

 
Op 20 mei zaten we gezellig aan de koffietafel op de 6e etage van het 

BDO-gebouw. Onder het genot van koffie, thee, fris en aan het eind 

een biertje hebben we veel zaken besproken en een aantal 

beslissingen genomen. In deze nieuwsbrief worden een aantal zaken 

genoemd. De rest kun je vinden in het verslag van de vergadering. 

 

Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor hun positieve inbreng 

tijdens de vergadering. Natuurlijk weer de complimenten voor 

onze gastheer Jan Vlaanderen: Dank je wel Jan voor de ont-

vangst, de ruimte en de catering. 

 

 

Seizoen 2014 - 2015 
Het afgelopen seizoen en alvast een vooruitblik door de ogen van een bekende SCA-er: 

 
Zoals elk seizoen begint het weer met het kiezen van spelers en waar 

laat je ze spelen. Opnieuw pakken dingen anders uit als gedacht. 

Zeker voor het 2de had dit wel gevolgen. Eric kon niet spelen door 

blessures. Lisa had een mooie baan gevonden. Aram ging naar 

Indonesië of India, ik kan ze niet uit elkaar houden maar dat heb ik 

wel meer met dingen gelukkig. Toch ben ik wel blij dat ik met de 

andere mensen heb kunnen spelen. 

 

Respect voor de spelers die ondanks dat we zoveel verloren een positieve bijdrage aan 

het team hebben geleverd. Zonder deze houding had ik het ook niet volgehouden 

daarom mijn dank. Het leek een beetje op zoals we spelen met het 1ste in Keulen. Op alle 

fronten klop krijgen. 

 

Ik denk dat er voor een paar mensen de ogen open zijn gegaan. De lat moet een stuk 

omhoog. Gelukkig voor ons kwamen Esther en Mete erbij. Dat maakte het leuker en 

makkelijker om te coachen. Is daarom heel zuur dat Esther en George wegvielen door 

omstandigheden. 

 

Gelukkig kwam Maarten Z erbij wat weer andere mogelijkheden 

bood. Er zijn  een paar spelers die nog niet veel ervaring hebben, 

maar wel positief zijn ingesteld.  Het leuke voor mij is dat ze nu een 

bijdrage gaan leveren aan het team. Dat wil niet zeggen fat ze er nu 

al zijn, maar wel op de goede weg. Daarom vraag ik ook van de 

ervaren spelers geduld te hebben en het goede voorbeeld te geven 

zowel in als buiten het veld. We zijn nu eenmaal niet hetzelfde. 

 

Dit seizoen gaan we weer doorbouwen met Frank en Anouk erbij. De systemen zullen 

anders worden door deze spelers en het aantal punten in het veld is 14,5. Verwachting 

voor volgend seizoen is bij de 1ste 4 te komen. Dat zal niet makkelijk worden. Denk maar 

even aan het damesteam. We moeten er rekening mee houden dat we volgend jaar 2x 

gaan trainen. 

 

Ik kijk terug op een seizoen met leuke en minder leuke dingen. Gelukkig onthoud ik de 

leuke beter. Nu even geen basketbal meer, maar rust. Is ook wel lekker. Bestuurders 

bedankt voor jullie inzet. Speciale dank aan Len, Ronnie en Kornelis en mensen die ik 

vergeten ben.   

 

Gr Frans. 
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Seizoen 
 

2015 – 2016 
  

De plannen en geruchten voor het nieuwe seizoen gonzen al weken door de club. “Wie 

komt/komen er bij”, “wie gaat/gaan er weg”, in welke zaal spelen we volgend jaar, 

wanneer kunnen we weer in de Hoogstraat, en in welke competitie spelen we volgend 

jaar, hoeveel teams heeft SCA in ’15 – ’16 ?  

 

Het vraagstuk van de zalen is nog niet opgelost. Het enige dat we 

zeker weten is dat we het seizoen starten op de cultuurcampus. We 

trainen weer op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Zoals het er 

nu voor staat trainen we van dinsdag 1 september 2015 tot en met 

dinsdag 24 mei 2016. 

 

Natuurlijk is er meer duidelijk. Hieronder vind je de belangrijkste zaken die geregeld zijn. 

 

We spelen volgend jaar met twee teams. Het 2e is ingeschreven in de toernooidivisie C.  

 

Na een aantal jaren van afwezigheid is het eerste team weer terug op 

het hoogste niveau: in de eredivisie. Dat betekent dat we een zaal 

nodig hebben voor onze thuiswedstrijden. Verder gaan we op zoek naar 

vrijwilligers die bij het 1e team willen tafelen. 
 

Samen met de gemeente Utrecht gaan de basketbalclubs uit Utrecht op zoek naar 

mogelijkheden om het basketballen (hollers en rollers, mannen en vrouwen) in Utrecht 

meer aandacht en bekendheid te geven. Er is zelfs sprake van een echte “basket-

balltempel”, compleet met houten vloer.  Dit zal zeer waarschijnlijk aankomend seizoen 

nog niet gebeuren, dus we zijn ook in gesprek met de Hoogstraat. Zie verderop in deze 

nieuwsbrief. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

De verschillende competities zien er voor het komende seizoen als volgt uit: 

 

Rolstoel 

Eredivisie 

Rolstoel- 

toernooidivisie A 

Rolstoel- 

toernooidivisie B 
 

DOV/DYNA ‘75 

BC APOLLO Amsterdam 

Only Friends 

sc Devedo 

Arrows ’81 1 

SC Antilope 1 
 

 

 

DOV/DYNA ’75 2 

BV Hoofddorp 

ISV Hengelo 

sc Devedo 2 

Arrows 81 2 

The Black Eagles 

 

Flying Red 

Only Friends 2 

WSV Apeldoorn 

BS Leiden 

Crackerjacks on Wheels 

Grasshoppers 

Redeoss Delft 
 

 

Rolstoel- 

toernooidivisie C1 

Rolstoel- 

toernooidivisie C2 

JCF Junior League 

rolstoelbasketball 
 

JBC/Noorderhaven 

BS Leiden 2 

I.S.R. 

Kameleon 

Redeoss Delft 2 

RBVM 

SC Antilope 2 
 

 

EBV Mustangs 

024 on wheels / St. Koprol 

Be Quick ‘28 

ISV Hengelo 2 

sc Devedo 3 

Crackerhack on wheels 2 

 

Only Friends 

sc Devedo 

Grasshoppers 

Kameleon 

BC Kimbria 
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WEDSTRIJDSCHEMA MET ZES PLOEGEN 

 ROLSTOEL  

EREDIVISIE 2015-2016 
 

datum wedstrijd 

3 oktober 2015 sc Devedo – SC Antilope 

10 oktober 2015 Competitievrij 

17 oktober 2015 SC Antilope – Only Friends 

24 oktober 2015 BENE competitie 

31 oktober 2015 DOV/DYNA’75 – SC Antilope 
  

7 november 2015 SC Antilope – BC Apollo Amsterdam 

14 november 2015 BC Apollo Amsterdam – SC Antilope 

21 november 2015 Competitievrij 

28 november 2015 SC Antilope – sc Devedo 
  

5 december 2015 Competitievrij 

12 december 2015 BENE competitie 

19 december 2015 Only Friends – SC Antilope 
  

9 januari 2016 SC Antilope – DOV/DYNA’75 

16 januari 2016 BC Apollo Amsterdam – SC Antilope 

23 januari 2016 BENE competitie 

30 januari 2016 SC Antilope – Arrows ‘81 
  

6 februari 2016 sc Devedo – SC Antilope 

13 februari 2016 SC Antilope – Only Friends 

20 februari 2016 DOV/DYNA’75 – SC Antilope 

27 februari 2016 BENE competitie  
  

5 maart 2016 SC Antilope – BC Apollo Amsterdam 

12 maart 2016 Euro cup 

19 maart 2016 Arrows ‘81 – SC Antilope 

26 maart 2016 Bekerfinale ( onder voorbehoud) 
  

2 april 2016 SC Antilope – sc Devedo 

9 april 2016 Only Friends – SC Antilope 

16 april 2016 SC Antilope – DOV/DYNA’75 

23 april 2016 BC Apollo Amsterdam – SC Antilope 

30 april 2016 Euro cup 
  

7 mei 2016 Euro cup 

14 mei 2016 SC Antilope – Arrows ‘81 

20 / 21 mei 2016 Final four 

27 mei 2016 BENE competitie 

 

N.b.: Als de NBB wijzigingen aanbrengt in het wedstrijd 

-schema wordt dat op de training besproken. 
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Speeldagen toernooidivisie C: 

 

19 september 2015 

 

17 oktober 2015 

 

14 november2015 

 

9 januari 2016 

 

6 februari 2016 

 

27 februari 2016 

 

9 april 2016 

 

finale 

20/21 mei 2016 

 

 

 

Marja is druk bezig geweest met het zoeken naar een geschikte zaal voor onze 

thuiswedstrijden. De zaal in “de Hoogstraat” is een optie, maar dan moet de belijning 

aangepast worden. Dat geldt ook voor de 24 secondenklok. Alles bij elkaar een duur 

grapje. 

 

 

Er zijn ook contacten met sporthal Galgenwaard waar we goedkoper, samen met andere 

teams, onze wedstrijden kunnen spelen. Aan het begin van het nieuwe seizoen krijgt 

iedereen daarover de benodigde informatie. 

 

 

Bekendheid 

Vanuit de Sportacademie Utrecht kregen we onderstaande mail binnen: 

 

 
Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Wendy Jansen – 
Lelivelt, docent op de Sportacademie Utrecht. 
 
 

Ik geef onder andere het vak “aangepast Sporten” waarbij ik de studenten één jaar, 
op de woensdagochtend van 9.00 – 12.00 uur, kennis en praktijkervaring op laat 
doen in de “gehandicaptenwereld”. 
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Nu moeten zij ook stage lopen binnen dit vak. Nu kwam ik via de VSU bij u terecht 
en vroeg ik mij af of u volgend jaar open staat voor stagiaires. Het lijkt mij erg 
leerzaam voor 1 a 2 studenten om stage te lopen bij rolstoelbasketbal.  
 
Het is de bedoeling dat onze studenten één jaar lang stage (van sept. 2015  tot juni 
2016) lopen bij een sportvereniging. Daarbij lopen ze het eerste gedeelte mee om de 
groep te leren kennen om vervolgens de trainingen te gaan verzorgen.  
 
Totaal aantal uren wat ze moeten lopen is 120 uur, dat is omgerekend 4 uur stage 
per week (dit is incl. voorbereiding en het kan bijvoorbeeld gecombineerd worden 
met wedstrijden/toernooien etc.) 
 
Ik hoor graag hoe u hier tegenover staat.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Wendy Jansen – Lelivelt 
 
Sportacademie Utrecht 
 

 
Het bestuur heeft hier, na overleg met Frans,  positief op gereageerd. Na de zomer-

vakantie horen we hier meer over.  

 

En dat is niet de enige mail. Ook FC Utrecht weet ons te vinden. Wij zijn uitgenodigd om 

een clinic te geven op  hun  open dag: 

 

 

Via de Hoogstraat heb ik uw contactgegevens ontvangen. Op 2 augustus hebben we 
bij FC Utrecht een Open Dag. Dit houdt in dat er allemaal activiteiten zijn en er veel 

gezelligheid is. Voor jong en oud. 
 

Zo willen we de Old Stars meer promoten door mensen te laten ervaren wat walking 

football is.  
We willen mensen ook laten ervaren hoe het is om te sporten met een handicap. 

Hiervoor willen we een veld inrichten met rolstoelbasketbal. 
  
Via de Hoogstraat begrijp ik jullie clinics verzorgen. Ik hoop dat je me ermee kunt 

helpen. 
  
Hoor graag van je. 
  
  
Met vriendelijke groet, 

 

Niek Amelink 
Coördinator Maatschappelijk 

 

 

Aram gaat op zoek naar vrijwilligers die dan niet op vakantie zijn en SC Antilope willen 

vertegenwoordigen op deze open dag. 
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Club van 50 
Er is op de ALV ook gesproken over de “club van 50”. Deze 

“club” gaat de “club van 100”vervangen. Wij hopen dat er veel 

mensen lid willen worden van de club van 50. Hier ligt een 

belangrijke taak voor alle leden van SC Antilope. Het bestuur 

verwacht van elk lid dat hij /zij er voor gaat om minstens 2 

leden voor de club van 50 te vinden. De financiële situatie van 

SCA zal er dan steeds beter uit gaan zien. 

 
 

All Star Toernooi 
Op zaterdag 13 juni werd door de Black Eagles 

Rosmalen voor de tweede maal de All Star Games 

Rolstoelbasketbal voor de Toernooidivisie B geor-

ganiseerd in sporthal de Hazelaar te Rosmalen.  

 

Op deze dag zal ook de Rolstoelbasketbal All Star 

Games voor Toernooidivisie A gehouden worden.  

 

Tevens wordt op deze dag ook een Super All Star Game gespeeld, deze bestaat uit een 

selectie (ter plekke geselecteerd) van spelers uit de All Star Games van Toernooidivisie A 

en B eerder op de dag.  

 

SC-Antilope wordt vertegenwoordigd door Fernand, Aram, Mete en George. Prima dag, 

goed georganiseerd met leuke wedstrijden van de B-AllStars, de A-Allstars en de 

combinatieteams. 

 

En als afsluiting de bekendmaking van de AllStars 2015-2016: Jelmer, Michael en Tim. 

 

 

14 seconden regel 
“Nieuws” van de NBB site. We zijn dus druk op zoek naar een aanpassing van onze 24 

secondenklok. Een kostbaar verhaal om alles nieuw aan te schaffen, dus eerst maar 

onderzoeken of het huidige systeem aangepast kan worden.  

 

 

Per 1 oktober 2014 zijn de nieuwe spelregelwijzigingen van FIBA van kracht geworden. 

Deze zijn vanaf de competitie 2014 – 2015 geldig. De enige uitzondering was de regel 

van de reset schotklok naar 14 seconde (artikel 29.2.3, zie onderstaande tekst). 
 

Omdat er voorafgaand aan het seizoen 2014-2015 werd aangenomen dat verenigingen 

niet allemaal in staat zouden zijn de benodigde technische aanpassingen aan de 24 

seconden apparatuur te realiseren is er alleen in de Mannen Eredivisie met deze nieuwe 

regel gespeeld, om daarmee de overige verenigingen een extra jaar de tijd te geven om 

de apparatuur gereed te maken. 
 

Voorafgaand aan het afgelopen seizoen zijn de verenigingen hiervan op de hoogte 

gebracht. Met ingang van het komende seizoen 2015-2016 wordt dus in alle competities 

welke door de NBB worden georganiseerd gespeeld met de nieuwe 14 sec. reset regel.  
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29.2.3.: 

 

Nadat de bal de ring van de tegenstander heeft geraakt zal de 

schotklok worden teruggezet naar: 

 

- vierentwintig (24) seconden, wanneer het andere team controle 

over de bal verkrijgt. 

 

- veertien (14) seconden wanneer het team dat controle over de 

bal verkrijgt hetzelfde team was dat controle over de bal had, 

voordat deze de ring raakte. 
 

 

 
 
De Hoogstraat 
 

Marja en George zijn op woensdag 10 juni namens het 

bestuur op de Hoogstraat aan de Paranadreef geweest. In  

een goed gesprek met Karin den Balvert hebben wij het 

gehad over terugkeer naar de Rembrandtkade als de 

verbouwing klaar is.  

 

Door de zachte winter loopt de aannemer ver voor op de planning en kan de Hoogstraat 

weer draaien als de zomervakantie voorbij is. We hebben ook gesproken over onze 

eventuele terugkeer. Dat is zeker mogelijk. Allerlei zaken moeten nog gepland worden, 

maar een avond inplannen voor training van het eerste team zal geen probleem zijn. Ook 

het voorstel van een recreantenuur, voorafgaand aan de training, wordt enthousiast 

ontvangen.  

 

Wij hebben ook aangegeven dat we nog op zoek zijn naar een 

hal voor de thuiswedstrijden van het eerste team. Daarvoor 

moet de vloer aangepast worden. Op dit moment worden de 

mogelijkheden daarvoor onderzocht.  

 

Zaken als een opbergruimte voor stoelen voor het recreantenuur en een regeling voor 

het parkeren zijn wel genoemd, maar daar moet de Hoogstraat eerst zelf regels voor op 

papier gaan zetten.  

 

Alles bij elkaar een goed gesprek. Op 9 juli stond de “nieuwe”, verbouwde 

Hoogstraat van 16.00 tot 17.30 open voor relaties van de Hoogstraat voor 

een sneak preview. De verbouwing ziet er echt geweldig uit. Ruime 1 en 2 

persoonskamers, mooie, ruime badkamers, grote huiskamers en veel licht 

op de afdelingen.  

 

De hoofdingang is verplaatst naar de parkeerplaats achter het gebouw, waar een mooie 

overdekte plek gemaakt is om in- en uit te stappen uit bus of taxi.  
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We hebben Dennis Bouwmeester van de NBB gevraagd of hij op 9 juli in de 

sporthal wilde kijken of we gebruik kunnen maken van de zaal in verband 

met de uitloopmogelijkheden. De ruimte naast het veld is aan 3 kanten 

niet helemaal volgens de regels, maar SCA krijgt dispensatie om de thuis-

wedstrijden van het eerste team in “de Hoogstraat” te spelen. Of we dat 

ook werkelijk gaan doen is nog de vraag.  

 

 

Contributie 
Thomas heeft alle leden via de mail de factuur voor de contributie 

gemaild. Om alle kosten op tijd te kunnen betalen vragen we alle 

leden de contributie zo snel mogelijk over te maken. De contributie 

is namelijk onze grootste bron van inkomsten.  

 

Snel binnen = snel overzicht. 

 

Natuurlijk is er een mogelijkheid voor een betalingsregeling. Neem daarvoor contact op 

met Thomas. 

 

 

Start seizoen 2015 - 2016 
Op vrijdagavond 28 augustus willen we het nieuwe seizoen starten met een gezellig 

etentje. Deze keer zul je het zelf moeten betalen. Dit gaat gebeuren op de plek waar we 

het 50-jarig jubileum van de club gevierd hebben. Heb je zin in een pannenkoek? Kom 

dan naar Theehuis Rhijnauwen  en neem je portemonnee mee! 

 

 

 

28 augustus 2015 

 

Vanaf 18.00 uur 

 

Rhijnauwenselaan 16 

 

3981 HH Bunnik 

 

Opgeven vóór 18 augustus bij Thomas 
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Agenda 
 

Nog even alle belangrijke data op een rijtje:  

 

 

 

 

 
 

En allemaal tot ziens op dinsdag 1 september: 

 de eerste training van het seizoen 2015 - 2016 

 

(of op 28 augustus bij Theehuis Rhijnauwen) 

 

 

 

 

 

   

 

 

Wil je zelf iets voor de nieuwsbrief willen bijdragen,  

dan is je input van harte welkom.  

 

Stuur het naar ons op:  

  

info@sc-antilope.nl 
  

 

 

 

 

mailto:info@sc-antilope.nl

