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Bestuursmededelingen 

Roedjak op de tennisbaan 

Vast onderdeel van ons Tennisprogramma  vond plaats op woensdagmiddag 18 augustus. De dames  
Sicilia v.d. Bosch, Syl van Haver & Syl Houkes, hadden alle Toko’s met tropische vruchten in en rond Den 
Haag afgestruind om bangkuwan, oebi merah, mangga, ananas, djeroek, peren, aalbessen en zure appe-
len te vinden. De heerlijke saus werd bereid door Sicilia v.d Bosch & Sylvia Houkes. Voor de liefhebbers 
was een aparte saus met rawit gemaakt. Karin (dochter Peggy Rijkschroeff, uit Californië) & Jeff kwamen  

even kijken op de tennisbaan, alvorens zij Peggy gingen bezoeken. 

Slottoernooi 1 september 

Ferry Saffrie had weer een wedstrijdschema samenge-

steld voor het Slottoernooi van dit jaar. Zoals gewoonlijk 

moest Ferry weer door afzeggingen op het laatste mo-

ment zijn wedstrijdschema omgooien. 38 spelers hadden 

zich ingeschreven voor het toernooi & de Nasi Bungkus. 

Twee Dames- en twee Heren-teams, speelden in de eer-

ste twee ronden tegen elkaar, daarna werd er gemixed. 

Elke deelnemer aan dit toernooi speelde 4 wedstrijden 

van 8 games. De indeling van de teams werden waar 

mogelijk, naar sterkte ingedeeld. 

Sicilia bereidt de Roedjak saus 
Californians: Karin & Jeff Reed 

Ferry checkt met Syl van Haver de spelerslijst. 

Na een verblijf van 3 maanden in het Anto-

niushove Ziekenhuis in Leidschendam, 

werd Peggy Rijkschroeff op 19 augustus 

verwelkomt met een bloemetje in het revali-

datie centrum Westhof in Rijswijk. Zij krijgt 

hier 4 keer per week therapie om weer op 

krachten te komen, Zij maakt goede vorde-

ringen. Bezoek alleen in overleg met Ferry 

Saffrie. 

KAREOKE, met erwtensoep & roggebrood middag/avond verschoven naar woensdag 20 oktober a.s. 

Roedjak 



ROKI-Tennis Slottoernooi 2010 

Guus Leidelmeijer Syl van Haver Ferry Saffrie Sicilia v.d. Bosch Syl Houkes 

Uitslag Slottoernooi 

Dames-team1: 

Gedeelde 1e plaats Syl Houkes & Edith Zandijk 

2e plaats; Inge v.d Linden 

Booby prijs gedeeld door Joyce Winter & Evelien Kamphuis 

Dames-team2: 

1e plaats Sicilia van den Bosch 

2e plaats: Syl van Haver 

Booby prijs: Hetty Geysen 

Heren-team2: 

1e plaats: Frans Steffin 

2e plaats: Arnold van Haver 

Booby prijs: Mano van den Bosch 

Heren-team1: 

1e plaats: Donald Lammerding 

2e plaats: Theo Brook 

Booby prijs: Siang Tan 

Prijzen werden aangevuld met Babolat recla-

me materiaal, ter beschikking gesteld door 

Benno Karsseboom. 

Ferry Houkes, Hans Kempff & Arnold van 

Vaerenbergh, vierden hun verjaardagen op 

het terras van Overvoorde. Iesje en Arnold 

waren tevens 60 jaar getrouwd. Onze felici-

taties! 
Nasi Bungkus door Tuti verzorgd. 


