
 

Openingstijden december en januari 
Op de volgende data hebben wij gewijzigde openingstijden: 

- 3 december van 09:00 – 12:00 uur geen begeleiding i.v.m. BHV training personeel 

- 5 december van 19:00 – 22:00 uur wel open, maar geen begeleiding aanwezig 
- 24 december na 16:00 uur gesloten.  
- 25 en 26 december – Gesloten 

- 31 december na 16:00 uur gesloten 
- 1 januari - Gesloten 

 
 

Schone schoenen 
Het is ons opgevallen dat er regelmatig met (vieze) buitenschoenen gesport word. Wilt u er 

aan denken om niet op buitenschoenen te sporten maar uw sportschoenen in de kleedkamer 
aan te doen.  
 

 

Milon-winnaars: 
 
 We hebben weer een aantal milon-winnaars uit de bus getrokken. 
De winnaars kunnen kiezen uit een cadeaubon voor 1 uur tennis of 45 minuten squash, een 

eiwit-shake naar keuze aan de bar of half uur (één op één) pads-training van Erik. 
De milon-winnaars: 

- Floor v/d Berg 
- Lieke Hoogervorst 
- John Kieft 

- Louise Goedhart 
- Pieter Kemper 

 
Jullie mogen een prijs uitkiezen en komen ophalen bij de bar! 

 

 
 
 

 



 
Inloggen 
We willen iedereen weer dringend verzoeken om u in te loggen wanneer u binnen komt om te 

sporten. Indien u geen pasje heeft of deze kwijt bent, kunt u zich melden aan de balie.  
Wanneer wij (meerdere keren) constateren dat u niet inlogt of geen pasje heeft, kunnen wij u 
de toegang weigeren.  

 
 

Nieuwe ledenpas-actie 
Vanaf 1 januari hebben wij een leuk cadeautje voor u omdat u lid bent bij Sportcentrum 
Nieuwkoop!!  
Uw ledenpas zal dan namelijk voor leuke kortingen zorgen bij diverse (lokale) ondernemers. 

Meer informatie zal nog volgen, dus hou uw mail in de gaten! 
 
 

Men Only Pubquiz 
 
Op 7 februari beginnen we met de Men Only Pubquiz. Deze keer een PubQuiz voor alleen 
mannen! Er kunnen aan deze PubQuiz alleen mannen en dus mannenteams meedoen. 

De Pubquiz telt meestal negen rondes van tien vragen, die in teamverband beantwoord 

moeten worden. Van Donald Trump via Martin Garrix tot rivieren in Europa: alles kan aan 

bod komen! Tussen deze rondes door is er tijd voor intermezzo’s en is er een individuele 

ronde waar je je kennis test met alle deelnemers in een rondje “Waar of Niet waar” of “Petje 

op, Petje af. Het team dat na negen rondes de meeste punten heeft verzameld, gaat met de 

felbegeerde hoofdprijs naar huis! 

We spelen met teams van 4 tot 6 personen. Meer dan 6 personen is niet toegestaan. Inloop 

vanaf 20:00. We starten om 20:30 uur sharp! 

Inschrijven kan via www.triggr.nu 

 
 

Ladies Only Pubquiz 

Deze keer een Ladies Only PubQuiz! Er kunnen aan deze PubQuiz alleen dames en dus 

damesteams meedoen. 

De Pubquiz telt meestal negen rondes van tien vragen, die in teamverband beantwoord 

moeten worden. Van Ivanka Trump via P!nk tot hockeykampioenen, rivieren in Europa, etc: 

alles kan aan bod komen! Tussen deze rondes door is er tijd voor intermezzo’s en is er een 

individuele ronde waar je je kennis test met alle deelnemers in een rondje “Hoedje op, Hoedje 

af”. Het team dat na negen rondes de meeste punten heeft verzameld, gaat met de 

felbegeerde hoofdprijs naar huis! 

We spelen met teams van 4 tot 6 personen. Meer dan 6 personen is niet toegestaan. Inloop 

vanaf 20:00. We starten om 20:30 uur sharp! 

 
Inschrijven kan via www.triggr.nu 

 



 

 

 

 

 

Tennistoernooien (ook voor niet tennis-leden!) 

22-12-2019 Snerttoernooi met lunch (Mix) 

Mixtoernooi, speelsterkte 6,7,8. Speeltijden: 11:00 uur – 16:00 uur 

Inschrijfkosten 17,50 euro per persoon inclusief lunch met snert!  

Inschrijving: Mail uw naam, telefoonnummer, speelsterkte en de naam 

en telefoon nummer van uw partner naar Toernooi@scnieuwkoop.nl 

 

27/28/29- 12-2019 Open Wintertoernooi  

Mixtoernooi, speelsterkte 7/8 Speeltijden tussen 18:00 – 22:00 uur. 

Het toernooi bestaat uit minimaal 3 wedstrijden (van 1 uur) verdeeld 

over maximaal 3 avonden. Geen verhinderingen mogelijk.  

Inschrijven kan via Toernooi@scnieuwkoop.nl. Mail uw naam en 

telefoonnummer, speelsterkte en de naam en telefoonnummer van uw 

partner. 

28/29/30-12-2019 Midwintertoernooi 40+ (HD,DD,Mix) 

3-daags toernooi, speeltijden tussen 10:00 – 17:00 uur.  

Er kan gespeeld worden in de Herendubbel, damesdubbel en de mix, 

speelsterkte 6, 7 en 8. Inschrijfkosten bedragen 16 euro per persoon per 

onderdeel.  Inschrijven kan via Toernooiklapper.nl → Midwinter 2019. 
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