
De aanmeldingen voor de ‘Bal Battle
stromen binnen ! Waar wij als organisatie da
wat we dan eigenlijk gaan doen die middag ?
de komende weken het één en ander verklappen.
Het is namelijk een behendigheidswedstrijd
teams tegen elkaar gaan spelen en 
als oud. En behalve het wedstrijd
met elkaar die middag voorop!
nodig hebt….. 
 Zo is er bijvoorbeeld het ‘balvangb
waarbij 1 van de teamleden (klein of groot..)
broek aantrekt en waar andere teamleden met een 
tennisracket de ballen in de broek moet prober
Binnen 2 minuten! Van een behoorlijke afstand..

 
Of het ‘doorgeefbal-spel’ 
, waarbij de teamleden 
met speciale rekjes 
moeten proberen zo ver 
mogelijk de bal te 
verplaatsen… 

 
 
 
Maar niet 
vormen van behendigheid
XXL
waarbij éé
met 
binnen 2 minuten zoveel mogelijk 
Kortom geef je
juni op en doe mee !!
 
 

De komende weken zullen we nog meer pr
onderdelen verklappen. 
 

Bal Battle’ op ons  40 jarig  jubileumfeest op zaterdag 16 juli
stromen binnen ! Waar wij als organisatie dan ook heel blij mee zin. Maar we kregen de vraag 

eigenlijk gaan doen die middag ? Het is eigenlijk een verassing
de komende weken het één en ander verklappen. 

behendigheidswedstrijd van ongeveer 16 onderdelen 
gaan spelen en alle deelnemers van het team bij betrokken zijn z

wedstrijd element (met prijzen !), staat de gezelligheid en het plezier 
voorop! Een spel zonder grenzen waar je wel enige

balvangbroek-spel’  
(klein of groot..) een grote 

broek aantrekt en waar andere teamleden met een 
tennisracket de ballen in de broek moet proberen te slaan. 

een behoorlijke afstand.. 

Maar niet alleen balspellen; ook andere 
vormen van behendigheid zoals  Jenga 
XXL of  de Funslang’ of  ‘Memory XL 
waarbij één helft van de tennisbaan vol 
met grote memory kaarten ligt en je 
binnen 2 minuten zoveel mogelijk combinaties
Kortom geef je vóór 25 
juni op en doe mee !! 

De komende weken zullen we nog meer programma 

jubileumfeest op zaterdag 16 juli 
n ook heel blij mee zin. Maar we kregen de vraag 
Het is eigenlijk een verassing… maar we zullen 

waar telkens 2 
het team bij betrokken zijn zowel jong 

staat de gezelligheid en het plezier 
nige balvaardigheid bij 

 

combinaties moet vinden ! 


