
 
  
 
 

 
Beste Rowianen en ouders/verzorgers van onze jeugdleden, 

 
Weer een ROWI-seizoen nadert zijn einde. Met een hoop feiten en momenten waar zeker bij stil gestaan moet 
worden!!! Uiteraard moet het afscheid van Bram Vermunt en Werner Lambert bij Heren 1 genoemd worden.  

Ook Bert van den Bersselaar neemt aan het einde van het seizoen afscheid. Wij hopen dat deze heren, op wat voor 
manier dan ook, nog lang aan onze club verbonden blijven en wensen ze verder veel succes!! Maar er was en is nog 

veel meer. Bijvoorbeeld het eerste seizoen van dames recreanten 2. Als compleet nieuw team zijn ze dit jaar vol 
goede moed begonnen en draaien bovenin de hoogste klasse van de ORV mee!!!! 

Heren recreanten 2, jongens A, gemengd C en ook enkele ROWI mini-teams hebben uitzicht op de eerste plaats en 
dus op het kampioenschap dit seizoen!! Met 6 mini-teams, waarvan er 4 op niveau 5 spelen, hebben we dit seizoen 

een record te pakken!! En er is nog zoveel meer. Kortom, we hebben genoeg te bespreken.  
Tijd dus voor het eindfeest!!! 

Ook dit seizoen hebben we ervoor gekozen om het eindfeest te combineren met de laatste competitieronde, thuis 
in het Turfschip, op zaterdag 14 april 2018. 

We hebben die middag twee competitierondes op het programma staan: 
Om 15.00 uur trappen we af met de wedstrijden van dames 2, heren 2, meisjes A en gemengd C. 

Dames 1 en jongens A hebben om 17.00 uur de eer om de laatste wedstrijden in het Turfschip van dit seizoen te 
spelen. We hopen natuurlijk op een mooie opkomst van zoveel mogelijk Rowianen en andere supporters!!  
De Rowi-sportbar staat gedurende deze wedstrijden uiteraard weer in zijn vertrouwde hoekje opgesteld. 

Aansluitend staat er voor de Rowianen en aanhang een hapje eten klaar. 
Na het eten hopen we er samen nog een gezellige avond van te maken tot in de late uurtjes. 

 

 
 
 

Wat voor u belangrijk is om te weten:  

 Aanmelding met inschrijfformulier is verplicht. Uiterlijk op 5 april graag het bijgaande machtigingsformulier 
(getekend inscannen) naar ac@rowi-volley.nl of inleveren bij 1 van de AC-leden 

 De kosten zijn € 5,00 voor leden en kinderen (tot 10 jaar) en € 10,00 voor introducees.  

 Drank is voor eigen rekening  

 Voor de jeugdleden tot 16 jaar geldt dat zij onder begeleiding dienen te komen van een ouder/volwassene 
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