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Het 39/40e Hemelvaartsdagtoernooi 
wordt mede mogelijk gemaakt door: 

• Hefas Brandbeveiliging 

• Apotheek Zevenend

• FIX-Entertainment

• Rietdekkers G. de Boer & Zn.

• Leo Maas Schoenmakerij 

• Visatelier

• Fred van Sprang edelsmid

• Larense Steenhouwerij

• Resing en Partners - 
 Administratieve en fiscale diensten

• J. & A. van der Wardt 
 Tuin- en dierbenodigheden

• Eurodranken

• Makelaardij Westeneng Verbeek

SMASHERS

         Hemelvaarttoernooi 39e
40e 



Rietdekkers G. de Boer & Zn.
Ste�enshein 25

1251 ZD Laren N.H.

“Al 5 generaties een vertrouwd adres op uw rietendak “

Het adres voor:
Nieuwbouw 

Renovatie
Reparatie en onderhoud

Dakadvies

-
-

A. de Boer
Tel: 035 5316795
Mob: 06 51437764 Mob: 06

K. de Boer
Tel: 035 -5313966

-51437765
E-mail: weddeboer@hetnet.nl 

Kftftftftftftftftftftftftft:ft035-2200012
KftftftftftftftHftftftftftftftft:ft035-6319191
Kftftftftftftftftftftftftftftftftft:ft035-6562624

www.wvmakelaardij.nlsmashers@wvmakelaardij.nl
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The Perfect Gift
Zijde en goud



info@�xentertainment.nl of bel 06 27 90 94 10

Oude Kerkweg 28, 1251 NZ Laren, Telefoon 035-7602300
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Programma 
10.00 uur: Aanmelding teams 
10.30 uur: Aanvang wedstrijden
13.30 uur: Start verkoop loten
15.30 uur: Uitslag loterij. 
 Prijzen zijn op te halen bij de wedstrijdtent
15.05 uur: De eerste wedstrijden zijn afgelopen. 
 Teams kunnen hun vaantjes ophalen!
16.00 uur: Optreden Martin Williams: 
 zang en disco op het buitenterras
17.00 uur: Prijsuitreiking in de kantine
17.30 uur: Foodtrucks geopend voor de bonnenhouders

Algemene Informatie
EHBO aanwezig in de wedstrijdtent. Broodjes, snacks en 
drankjes de gehele dag verkrijgbaar in de kantine en bij 
de tent en de foodtruck bij het buitenterras.
 Let op!!! Geen glas mee op het veld.
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Zanger Martin Williams timmert al jaren 
nadrukkelijk aan de weg. De in Diemen 
geboren zanger treedt dikwijls op. 
"Behalve in 't Pandje heb ik opgetreden 
op het Diemer Festijn, het Loswalfestival, 
in de kantine van SV Diemen, op diverse 
buurtfeesten en tijdens de Beddenrace 
en de Sponsorloop van Het Wapen van 
Diemen. Als het voor een goed doel is 
treed ik gratis op. Recent nog tijdens de 
manifestatie voor Paard in Nood in Drie-
mond, de sponsorloop van Het Wapen 
van Diemen en de haringparty voor de 
kerk Sint Petrus'.

De muziek wordt vandaag verzorgd door Martin Williams
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Voorwoord

Beste Volleybalvrienden,

Hartelijk welkom op het Recreatief Volleybal Toernooi 2022 dat door V.V. The Smashers in 
samenwerking met SV Laren ’99 wordt georganiseerd.
40 jaar geleden werd het eerste Recreatief Straten Volleybal Toernooi georganiseerd op het 
Kermisterrein midden in Laren. Het werd een groot succes! In de jaren daarop tot de dag vandaag 
heeft het toernooi zijn plaats gevonden bij SV Laren’99 (voorheen LVV) met de nieuwe naam 
‘Hemelvaarttoernooi’. 
Nu in 2022 vieren we dus ook het 8e lustrum van het toernooi. 47 teams hebben zich thans 
gemeld en we hopen dan ook dat deze editie weer op een zelfde manier wordt beleefd als 3 jaar 
geleden. 
Door corona zijn veel leuke, creatieve en sportieve evenementen uitgesteld of zelfs helemaal 
verdwenen. Maar gelukkig hebben de vele vrijwilligers van The Smashers en SV Laren’99 zich weer 
sterk gemaakt om van deze Hemelvaartsdag een bijzondere dag te maken.
De sponsors en winkeliers hebben weer belangeloos hun goede gaven voor dit toernooi verstrekt 
waardoor de teamgelden laag kunnen blijven en er een grootse loterij kan worden gehouden. 
Prachtige prijzen zijn te winnen! (Lot per stuk 0,50 of 11 voor 5,--)
Deze sponsors ondersteunen het toernooi met een financiële bijdrage:
Hefas Brandbeveiliging, Rietdekkersbedrijf Wed. G. de Boer & Zn. B.V., Eurodranken, 
Larense Steenhouwerij, J. & A. van der Wardt Tuin- en Dierenbenodigheden, 
Makelaardij Westeneng Verbeek, Resing & Partners, Leo Maas Schoenmakerij, 
Apotheek Zevenend, FIX-Entertainment, Visatelier en Fred van Sprang Edelsmid.
Bijzonder is dat we vandaag de 15.000e deelnemer verwelkomen. Dit team met deze deelnemer 
wordt dan ook bijzonder verrast!!
Nieuw is het gebruik van foodtrucks. Geen BBQ dit jaar, maar eten vanuit het buffet van een truck. 
Op het schitterend overdekte terras kunt u onder het genot van een drankje en luisterend naar de 
muziek en zang van Martin Williams uw gekozen eten nuttigen.

Wij danken het bestuur en alle vrijwilligers van de SV Laren ’99, EHBO Laren en 
V.V. The Smashers. Zonder hen kan dit toernooi niet georganiseerd worden.

Ik wens u een bijzonder gezellige en sportieve toernooidag!
Jan Smit, voorzitter V.V. The Smashers

In alle groepen van V.V. The Smashers (jeugd, competitie en recreanten) is er ruimte voor 
nieuwe spelers. U bent hartelijk welkom op maandagavond in de Klaas Bout sporthal in 
Laren.

#WEG MET DIE
ZWEMBANDJES!

AQUA JOGGEN | AQAU BOOTCAMP
BANEN ZWEMMEN | PITTIG FIT 
EN MEER...

FIT DE 

ZOMER IN!

AQUA SPORT

@DE BIEZEM

debiezem.nl

De uitgever van het
Larens Journaal

wenst u veel sportief
volleybal plezier

uitgeverij van Wijland BV

ditisdrukwerk

LINGENSKAMP 

25 
PROFESSIONAL 

 SPORT 
BESPANSERVICE
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Wedstrijdreglement + scheidsrechtersinstructie 

 1] De aanvoerders melden hun team bij de wedstrijdleiding 15 minuten voor 
  de aanvang van hun eerste wedstrijd.

 2] Zorg 15 minuten voor de aanvang van iedere wedstrijd op het speelveld 
  aanwezig te zijn. Het veldnummer hangt aan het net.

 3] Tijdens de wedstrijden gelden (met enkele uitzonderingen) de regels van 
  de Nederlandse Volleybal Bond. Een belangrijke uitzondering is dat het 
  NIET toegestaan is de bal met de voet of de knie te spelen (te gevaarlijk!)
  (rallypointsysteem: elke score is 1 punt, serveren over gehele achterlijn, 
  1x serveren, netservice toegestaan, tellen tot 25 punten, 2 punten verschil) 

 4] Iedere wedstrijd bestaat uit 2 sets. Iedere setwinst levert twee punten 
  op. Een gelijke stand is 1 punt. Indien de 2e set bij het eindsignaal niet 
  is afgerond, geldt de stand die op dat moment op het scorebord staat.

 5] Het begin -en eindsignaal van de wedstrijden wordt door de wedstrijdlei-
  ding via de geluidsinstallatie bekendgemaakt. Alle teams beginnen dus 
  gelijktijdig met de wedstrijden.

 6] Het eerstgenoemde team op het wedstrijdformulier heeft bij de eerste set de 
  opslag. Het andere team krijgt de veldkeuze en de opslag bij de tweede set. 
  Tellers (telbordjes zijn aanwezig) in overleg. Hard op tellen mag ook.

 7] Indraaien is alleen toegestaan op de serveerplaats. Time-outs zijn niet 
  toegestaan. Wissels zijn alleen mogelijk bij eventuele blessures.

 8] De teams zijn ingedeeld in poules. De poulewinnaar is het team met de 
  meeste punten. Bij gelijke stand beslist het scoresaldo (= aantal punten 
  voor, min het aantal punten dat tegen gescoord is).

 9] Naast de prijs voor de poule winnaars is er voor elke deelne(e)m(st)er 
  een herinnering aan dit volleybaltoernooi. De aanvoerders kunnen na de 
  laatst gespeelde wedstrijd deze herinnering bij de wedstrijdleiding afhalen.

 10] In alle gevallen waarin de wedstrijdreglementen niet voorzien beslist de 
  toernooileiding.

 11] De indeling van de scheidsrechters kunt u vinden op de pagina van uw 
  poule indeling. Voorzover er geen scheidsrechters zijn ingevuld, zullen zij 
  via de geluidsinstallatie worden opgeroepen.

12] De scheidsrechters leiden soepel, dus hoofdzakelijk letten op: 
  ballen in/uit; overschrijden middenlijn; aanraken van het net, maximaal 
  3x overspelen (let op: nà een blok mag men nog 3x overspelen).

13] De scheidsrechters noteren na elke set de uitslag op het wedstrijdformulier.
  Na afloop van de wedstrijd brengt de scheidsrechter (uitsluitend) het uitslag-
  formulier bij de wedstijdleiding.

 14] Na iedere gefloten wedstrijd ontvangt de scheidsrechter van de 
  wedstrijdleiding een consumptiebon.

Enkele algemene opmerkingen

 1] Voor de volleyballers zijn twee kleedkamers van beperkte omvang
  beschikbaar. Kom zoveel mogelijk in sporttenue naar het 
  S.V.Laren ’99 terrein.

 2] De S.V.Laren ’99-cantine is de gehele dag geopend. Het is beslist 
  verboden glaswerk (bier, limonade, etc.) uit de cantine naar het speelveld 
  mee te nemen.

 3] Gezien enkele vervelende ervaringen bij een voorgaand toernooi hebben 
  we bepaald dat het gebruik van alcoholhoudende dranken op het gehele 
  speelterrein verboden is.

 4] Uw auto dient u te parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen!

 5] De vereniging „The Smashers” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.  
  De deelname is geheel voor eigen risico.

 6] De prijsuitreiking is na de laatst gespeelde wedstrijd in de kantine van 
  het clubgebouw van S.V.Laren ’99 (ca. 17.15 uur).

 7] Indien de weersomstandigheden zodanig zijn dat u gaat denken aan 
  afgelasting, kunt u vanaf 9.00 uur bellen naar de S.V.Laren ’99-kantine
  (tel.: 035 - 538 62 32).

Jubileum Vereniging The Smashers
Op 24 mei jl. werd V.V. The Smashers 70 jaar oud. In 1952 werd de volleybalvereniging 
opgericht door een groepje Indiëgangers. Er werd in die tijd alleen maar buiten op gras-
velden gespeeld. Want gymzalen, laat staan sporthallen, waren er nauwelijks in Laren. 
Eind vijftiger jaren werden er meerdere gymzalen gebouwd en kon er binnen getraind 
worden. In de grootste sporthal van het Gooi, de Expohal in Hilversum, werden alle 
Gooise competitiewedstrijden gespeeld. 
Pas in de jaren 70 werden de eerste sporthallen gebouwd en kon men ‘thuis’ spelen.
In Laren duurde het wel iets langer voordat een sporthal werd gebouwd. De gemeente 
Laren voerde een zgn. gymzalenbeleid, waardoor geen geld beschikbaar kwam om een 
mooie hal neer te zetten. Pas in 2002 werd, dankzij geld van het ministerie OCW voor 
de bouw van College De Brink, de Klaas Bout Hal neergezet. Vanaf dat moment had V.V. 
The Smashers een eigen plek. Nu 20 jaar later voelen de leden zich er uitstekend thuis.
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Informatie
Volleybal Vereniging The Smashers

In de gemeente Laren geeft V.V. The Smashers u de gelegenheid om op ver-
schillende niveau’s de volleybalsport te beoefenen. De trainingen en de thuis-
wedstrijden vinden plaats in de Klaas Bout Sporthal aan de Eemnesserweg.
 
De jongste afdeling wordt gevormd door de CMV, leeftijd van 6 tot 12 jaar 
(jeugd D/E). Jongens en meisjes maken op speelse wijze kennis met het 
volleybal. Eenmaal per maand nemen zij deel aan een op zaterdagochtend 
georganiseerd mini-volleybaltoernooi

Echte competitieteams zijn er bij de jongens en meisjes van 12 tot 18 
Jaar (jeugd A/B/C) en de senioren, mannen en vrouwen van 18 tot .... jaar. 
Deze teams trainen van september tot juni eenmaal per week en spelen van 
eind september tot mei  ± 20 wedstrijden. De training is in zeer deskundige 
handen.

Daarnaast is er de recreantenafdeling. De recreanten bestaat uit een gemengde 
groep, die op maandagavond ruim anderhalf uur trainen en spelen. Spelniveau 
en leeftijd spelen bij aanmelding geen enkele rol en u zal versteld staan hoe 
snel de elementaire volleybaltechniek te leren is en hoeveel spelplezier een 
avondje volleybal u kan geven.

Tot slot is er de OldStars groep, in samenwerking met volleybalvereniging 
Voleem uit Eemnes. Op dinsdagochtend speelt een gemengde groep van 55+ 
een uur recreatief volleybal in Het Huis van Eemnes. Beweging en plezier staan 
hier bovenaan. Onder leiding van speciaal opgeleide trainers wordt gewerkt aan 
het vitaal blijven tot op hoge leeftijd. Ervaring met volleybal is hierbij niet vereist. 
De training wordt afgesloten met een kopje koffie en thee. 

Heeft u belangstelling, wilt u meer informatie? 

Bezoek onze website www.smashers.nl 
Een uitgebreide kleurenfolder ligt voor u klaar bij de informatiestand naast de 
wedstrijdleiding. Of meld je geheel vrijblijvend aan via de site voor een proeftrai-
ning. De eerste 4 weken kunt u zonder enige verplichting gratis mee trainen. 
Daarna beslist u of u lid wordt van Volleybal Vereniging The Smashers. 

Poffertjeskraam "De Haan", Bloemenhandel Bakker, Expert de Boer, 
Café de Koerier, Fa. Kerkhof, Leo Maas schoenmakerij, Organic,     
Larense Boekhandel, Jumbo, Kapsalon Le Papillon, Joshua Telkamp, 
Wijnkoperij Wesseling, Sportcentrum De Biezem, Hofstee schoenen, 
Boskoop Plantenmarkt, Uitgeverij Van Wijland BV, Q Bike, Euro Dran-
ken, Vincent Hilhorst, de Larense gids, Wijnkoperij Petit Clos. Profes-
sional Sport Bespanservice.  

De beste service-expert
Expert is kampioen in de beste service. Dus 
bezorgen we thuis wanneer het ú uitkomt! 
En we gaan pas weg als alles werkt.
Van experts kun je meer verwachten. 

B e s t e  s e r V i c e       D e s k u n D i g  A D V i e s       t o p k wA l i t e i t

EXPERT LAREN, NIEUWEWEG 27, TELEFOON (035) 5383518

Opbrengst bestemd voor de jeugd-activiteiten van The Smashers. 
Ook dit jaar zijn er weer fantastische prijzen te winnen! 

Onderstaande Larense middenstanders hebben vele mooie prijzen belangeloos beschikbaar gesteld.

Noteer alvast in uw agenda: 
donderdag 18 mei 

Hemelvaartsdag 2023

LOTERIJ

Larense Boekhandel
Naarderstraat 9

1251 AW Laren (NH)
035 538 23 12

info@larenseboekhandel.nl
www.larenseboekhandel.nl
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Poule 2  jeugd teams   Veld 2

	 1]	Smashers	Boys	(Max)

	 2]	Smashers	Generation	1	(Thijs)

	 3]	ViaKunst	(Merel)

	 4]	Unagi	(Annabel)

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	

11.05-11.35	 Smashers	Boys	 -	Smashers	Generation	1	 Merel

11.40-12.10	 ViaKunst	 -	Unagi		 Max

12.15-12.45	 Smashers	Generation	1	 -	ViaKunst		 Annabel

12.50-13.20	

13.25-13.55	 Unagi	 -	Smashers	Boys	 Thijs

14.00-14.30	 Smashers	Boys	 -	ViaKunst		 Annabel

14.35-15.05	 Smashers	Generation	1	 -	Unagi		 Max

15.10-15.40	 EXTRA	(nr.3	poule	4)	 -	EXTRA	(nr.4	poule	4)	

15.45-16.15	 EXTRA	(nr.1	poule	4)	 -	EXTRA	(nr.2	poule	4)	

Poule 1  gemengde teams  Veld 1

	 1]	The	Smashers	1	(Wendy)

	 2]	Even	Geduld	AUB	(Marloes)

	 3]	De	Babyboomers	(Kinderwagen)

	 4]	Raboes	Dreamteam	(Naomi)

	 5]	The	Smashers	2	(Maarten)

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	 The	Smashers	1		 -	Even	Geduld	AUB	 Kinderwagen

11.05-11.35	 De	Babyboomers		 -	Raboes	Dreamteam	 Maarten

11.40-12.10	 The	Smashers	2	 -	The	Smashers	1	 Marloes	

12.15-12.45	 Even	Geduld	AUB	 -	De	Babyboomers		 Naomi

12.50-13.20	 Raboes	Dreamteam	 -	The	Smashers	2	 Wendy

13.25-13.55	 The	Smashers	1	 -	De	Babyboomers		 Marloes	

14.00-14.30	 Even	Geduld	AUB	 -	Raboes	Dreamteam	 Maarten

14.35-15.05	 De	Babyboomers		 -	The	Smashers	2	 Wendy

15.10-15.40	 Raboes	Dreamteam	 -	The	Smashers	1	 Kinderwagen

15.45-16.15	 The	Smashers	2	 -	Even	Geduld	AUB	 Naomi
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Poule 3  jeugd teams   Veld 3

	 1]	Gemini's	(Richard)

	 2]	Magna	Ludis	Talenta	Jr	(Daan)

	 3]	De	Leukste	Zes		(Taro)

	 	

	

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	 Gemini's		 -	Magna	Ludis	Talenta	Jr		 Taro

11.05-11.35	 De	Leukste	Zes		 -	Gemini's	 Daan

11.40-12.10	 Magna	Ludis	Talenta	Jr		 -	De	Leukste	Zes		 Richard

12.15-12.45	

12.50-13.20	 Gemini's	 -	Magna	Ludis	Talenta	Jr	 Taro

13.25-13.55	 De	Leukste	Zes		 -	Gemini's	 Daan

14.00-14.30	 Magna	Ludis	Talenta	Jr	 -	De	Leukste	Zes		 Richard

14.35-15.05	 Gemini's		 -	Magna	Ludis	Talenta	Jr		 Taro

15.10-15.40	 De	Leukste	Zes		 -	Gemini's	 Daan

15.45-16.15	 Magna	Ludis	Talenta	Jr		 -	De	Leukste	Zes		 Richard

Poule 4  gemengde teams  Veld 4

	 1]	Magna	Ludis	Talenta	Sr	(Mike)

	 2]	Brandweer	Laren		(Bart	Jan)

	 3]	De	Grootjes	(Joost)

	 4]	MCC	1	(Miranda)

	 5]	MCC	2	(Peter)

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	 Magna	Ludis	Talenta	Sr		 -	Brandweer	Laren		 Joost

11.05-11.35	 De	Grootjes		 -	MCC	1	 Peter

11.40-12.10	 MCC	2	 -	Magna	Ludis	Talenta	Sr	 Bart	Jan	

12.15-12.45	 Brandweer	Laren		 -	De	Grootjes		 Miranda

12.50-13.20	 MCC	1	 -	MCC	2	 Mike

13.25-13.55	 Magna	Ludis	Talenta	Sr	 -	De	Grootjes		 Bart	Jan	

14.00-14.30	 Brandweer	Laren		 -	MCC	1	 Peter

14.35-15.05	 De	Grootjes		 -	MCC	2	 Mike

15.10-15.40	 MCC	1	 -	Magna	Ludis	Talenta	Sr	 Joost

15.45-16.15	 MCC	2	 -	Brandweer	Laren		 Miranda
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Poule 6  gemengde teams  Veld 6

	 1]	Jacky	down	the	line	(Oliver)

	 2]	Doelbewust	1	(VAR	1)

	 3]	De	Esmaatjes	(Adelain)

	 4]	Doelbewust	2	(VAR	2)

	 5]	Oké	Boomer	(Rob	Smit)

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	 Jacky	down	the	line		 -	Doelbewust	1	 Adelain

11.05-11.35	 De	Esmaatjes		 -	Doelbewust	2	 Rob	Smit

11.40-12.10	 Oké	Boomer	 -	Jacky	down	the	line	 VAR	1

12.15-12.45	 Doelbewust	1	 -	De	Esmaatjes		 VAR	2

12.50-13.20	 Doelbewust	2	 -	Oké	Boomer	 Oliver

13.25-13.55	 Jacky	down	the	line	 -	De	Esmaatjes		 VAR	1

14.00-14.30	 Doelbewust	1	 -	Doelbewust	2	 Rob	Smit

14.35-15.05	 De	Esmaatjes		 -	Oké	Boomer	 Oliver

15.10-15.40	 Doelbewust	2	 -	Jacky	down	the	line	 Adelain

15.45-16.15	 Oké	Boomer	 -	Doelbewust	1	 VAR	2

Poule 5  gemengde teams  Veld 5

	 1]	Raboes	Bierteam	(Marnix)

	 2]	Soeper	Heroos	(Johny)

	 3]	Have	Fun	(Funny)

	 4]	Mokey	(Sirous)

	 5]	Tim's	Harem	2.0	(Tim)

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	 Raboes	Bierteam		 -	Soeper	Heroos	 Funny

11.05-11.35	 Have	Fun		 -	Mokey	 Tim

11.40-12.10	 Tim's	Harem	2.0	 -	Raboes	Bierteam	 Johny

12.15-12.45	 Soeper	Heroos	 -	Have	Fun		 Sirous

12.50-13.20	 Mokey	 -	Tim's	Harem	2.0	 Marnix

13.25-13.55	 Raboes	Bierteam	 -	Have	Fun		 Johny

14.00-14.30	 Soeper	Heroos	 -	Mokey	 Tim

14.35-15.05	 Have	Fun		 -	Tim's	Harem	2.0	 Marnix

15.10-15.40	 Mokey	 -	Raboes	Bierteam	 Funny

15.45-16.15	 Tim's	Harem	2.0	 -	Soeper	Heroos	 Sirous



SMASHERS
SMASHERS

SMASHERS
SMASHERS

Poule 7  mannen teams  Veld 7

	 1]	Invictus	(Jeffrey	Roest)

	 2]	Geen	Woorden	en	Daden	(Rutger)

	 3]	Promillage	(P.	Romillage)

	 4]	Het	Lamme	Handje	(Ben	Fluiten)

	 5]	The	Untouchaballs	(Maarten)

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	 Invictus		 -	Geen	Woorden	en	Daden	P.	Romillage

11.05-11.35	 Promillage		 -Het	Lamme	Handje	 Maarten

11.40-12.10	 The	Untouchaballs	 -	Invictus	 Rutger

12.15-12.45	 Geen	Woorden	en	Daden	-	Promillage		 Ben	Fluiten

12.50-13.20	 Het	Lamme	Handje	 -	The	Untouchaballs	 Jeffrey	Roest

13.25-13.55	 Invictus	 -	Promillage		 Rutger

14.00-14.30	 Geen	Woorden	en	Daden	-Het	Lamme	Handje	 Maarten

14.35-15.05	 Promillage		 -	The	Untouchaballs	 Jeffrey	Roest

15.10-15.40	 Het	Lamme	Handje	 -	Invictus	 P.	Romillage

15.45-16.15	 The	Untouchaballs	 -	Geen	Woorden	en	Daden	Ben	Fluiten

Poule 8  gemengde teams  Veld 8

	 1]	Laffe	Tosti's	(Maaike)

	 2]	Potje	Amsterdam	(Bart)

	 3]	Team	Harde	Kern	1	(H.	Kern	1)

	 4]	Wellus-Nietus	(Dino	Veerman)

	 5]	How	I	Set	Your	Mother	(Jelle	v.d.	Bor)

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	 Laffe	Tosti's		 -	Potje	Amsterdam	 H.	Kern	1

11.05-11.35	 Team	Harde	Kern	1		 -	Wellus-Nietus	 Jelle	v.d.	Bor

11.40-12.10	 How	I	Set	Your	Mother	 -	Laffe	Tosti's	 Bart

12.15-12.45	 Potje	Amsterdam	 -	Team	Harde	Kern	1		 Dino	Veerman

12.50-13.20	 Wellus-Nietus	 -	How	I	Set	Your	Mother	 Maaike

13.25-13.55	 Laffe	Tosti's	 -	Team	Harde	Kern	1		 Bart

14.00-14.30	 Potje	Amsterdam	 -	Wellus-Nietus	 Jelle	v.d.	Bor

14.35-15.05	 Team	Harde	Kern	1		 -	How	I	Set	Your	Mother	 Maaike

15.10-15.40	 Wellus-Nietus	 -	Laffe	Tosti's	 H.	Kern	1

15.45-16.15	 How	I	Set	Your	Mother	 -	Potje	Amsterdam	 Dino	Veerman



SMASHERS
SMASHERS

SMASHERS
SMASHERS

Poule 9  mannen teams  Veld 9

	 1]	Bubblicious	(R.J.	Bloksma)

	 2]	Koning	en	het	Repie	(Joris	Flink)

	 3]	De	3e	Helft	(Nik	v/d	Heuvel)

	 4]	Los	Borrachos	Locos	(Jeroen	Peetoom)

	 5]	#	We	Too	(Jelmer	Baalsma)

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	 Bubblicious		 -	Koning	en	het	Repie	 Nik	v/d	Heuvel

11.05-11.35	 De	3e	Helft		 -	Los	Borrachos	Locos	 Jelmer	Baalsma

11.40-12.10	 #	We	Too		 -	Bubblicious	 Joris	Flink

12.15-12.45	 Koning	en	het	Repie	 -	De	3e	Helft		 Jeroen	Peetoom

12.50-13.20	 Los	Borrachos	Locos	 -	#	We	Too		 R.J.	Bloksma

13.25-13.55	 Bubblicious	 -	De	3e	Helft		 Joris	Flink

14.00-14.30	 Koning	en	het	Repie	 -	Los	Borrachos	Locos	 Jelmer	Baalsma

14.35-15.05	 De	3e	Helft		 -	#	We	Too		 R.J.	Bloksma

15.10-15.40	 Los	Borrachos	Locos	 -	Bubblicious	 Nik	v/d	Heuvel

15.45-16.15	 #	We	Too		 -	Koning	en	het	Repie	 Jeroen	Peetoom

Poule 10  gemengde teams  Veld 10

	 1]	Ballos	(Gertjan	Martens)

	 2]	Puntloos		(Youri	Arp)

	 3]	Ik	geef	ze	niet	vaak	1	(Timo	Majoor)

	 4]	Ik	geef	ze	niet	vaak	2	(Milou	van	Gaalen)

	 5]	Dauwtrappen	te	vroeg	(Chris)

tijd	 team	 -	team	 scheidsrechter

10.30-11.00	 Ballos		 -	Puntloos		 Timo	Majoor

11.05-11.35	 Ik	geef	ze	niet	vaak	1		 -	Ik	geef	ze	niet	vaak	2	 Chris

11.40-12.10	 Dauwtrappen	te	vroeg	 -	Ballos	 Youri	Arp

12.15-12.45	 Puntloos		 -	Ik	geef	ze	niet	vaak	1		 Milou	van	Gaalen

12.50-13.20	 Ik	geef	ze	niet	vaak	2	 -	Dauwtrappen	te	vroeg	 Gertjan	Martens

13.25-13.55	 Ballos	 -	Ik	geef	ze	niet	vaak	1		 Youri	Arp

14.00-14.30	 Puntloos		 -	Ik	geef	ze	niet	vaak	2	 Chris

14.35-15.05	 Ik	geef	ze	niet	vaak	1		 -	Dauwtrappen	te	vroeg	 Gertjan	Martens

15.10-15.40	 Ik	geef	ze	niet	vaak	2	 -	Ballos	 Timo	Majoor

15.45-16.15	 Dauwtrappen	te	vroeg	 -	Puntloos		 Milou	van	Gaalen


