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Zomercup 2017!
Zomercup 2017 begint 3 mei weer met een nieuw trio.
ZOMERCUP VANAF WOENSDAG 3 MEI!!!
Na vele jaren stoppen Albert Hinkema, Ton Duker en John Fritschy met de toernooileiding van de Zomercup. Hartelijk
dank voor de topjaren! Bram van Eijk, Dion van Everdingen en Kevin Schiedon nemen het voor dit seizoen over. De
opzet van de Zomercup blijft nagenoeg hetzelfde. De oude vertrouwde gezelligheid en kwaliteit in een nieuw en jong
jasje! Het Wapen van Almere heeft ook nieuwe eigenaren gekregen, kom dus zeker een keer kennismaken met deze
hen. Hapjes en drankjes zijn er in overvloed.
Natuurlijk zijn er ook weer wat prijzen(denk aan staatslot, Superfinish e.d.).
Elke avond kan je voor 3 euro meedoen en bij 10 deelnames mag je meedoen aan de finaledag op zondag 3 september.
Je spaarpot kan met genoeg deelnames best wel flink oplopen, aangezien je voor je prestaties geld krijgt, elke 180 een
euro, en voor elke finish boven de 100 0,02 euro.
Wij hopen jullie allemaal op de derde mei te zien bij de eerste ranking!

Facebook John Fritschy:
"Albert,Ton en John stoppen na 22 jaar met de organisatie van de Zomercup maar de Zomercup gaat gewoon door.
Drukke werkzaamheden van met name Ton en John zorgen ervoor dat wij dit niet meer kunnen combineren. In 1995
klein begonnen en uitgegroeid tot een megatoernooi die zelfs landelijk veel aandacht heeft gehad en die door velen is
gekopieerd. 2007 was het absolute topjaar meteen gemiddelde opkomst van 99.4 per week en in de 2e week een
recordopkomst van 128. Tijdens de Zomercup zijn er zelfs serieuze relaties ontstaan. Wij hebben het alle jaren met heel
veel plezier gedaan. De fijne contacten met alle darters blijven wij koesteren en wij zullen elkaar zonder meer wel weer
tegenkomen. Omdat vanaf 2002 het Wapen van Almere het thuishonk was en zij iedere jaar goed zijn geweest voor ons
allemaal hebben wij de rechten aan het wapen gegeven. Dion van Everdingen, Bram van Eijk en Kevin Schiedon gaan
de organisatie op zich nemen en wij wensen hun veel succes toe. Ongetwijfeld zullen wij tijdens de Zomercup een keer
langskomen om jullie weer te mogen begroeten.
Dank jullie wel en tot ziens."

http://www.zomercup.nl

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 25 April, 2018, 00:55

