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In de rubriek Projecten in uitvoering 
een fraai voorbeeld van een dakreno-
vatie van een Nationaal Monument:  
De Ploeg in Bergeijk. Met een  
nieuwe Wédéflex dakbedekking kan  
dit monument weer vele decennia  
blijven presteren.

We beleefden de afgelopen periode 
een fantastische sportzomer. Er vielen 
vele Nederlandse medailles te vieren  
in Brazilië. Gouden, zilveren en bronzen 
plakken werden binnengehaald door 
sporters die er vier jaar voor gezwoegd 
hebben en vervolgens piekten op het 
juiste tijdstip. Opvallend was dat van 
een aantal van die medailles volgens 
verwachting werd binnengesleept,  
terwijl er ook medailles gevierd  
mochten worden op onverwachte 
momenten. Onverwacht maar  
natuurlijk niet minder mooi. 
Er werden twee zilveren medailles 
gewonnen door sporters die eigenlijk 
voor goud gingen. Al snel diende zich 
de vraag aan of zij wel tevreden en blij 
mochten zijn met zilver, of het goud 
niet “verloren” was. 

Constant presteren, altijd topprestaties 
leveren. Van de topsport leren we dat 
dit heel moeilijk is. Toch is de constan-
te prestatie wel iets wat wij van 
Wédéflex dakbedekkingen verwachten. 
Een bewezen levensduur van 34 jaar, 
dat mag een topprestatie worden 
genoemd. In deze Redaktie een tweetal 
projecten die  respectievelijk 28 en 30 
jaar oud zijn. Fantastisch te zien dat 
deze prestaties worden gerealiseerd.
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de RedAKTIe is de Nieuwsbrief van Wédéflex duurzame daksystemen 
en verschijnt 4 maal per jaar.
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Het thema van deze Redaktie 
is “presteren”.

Wédéflex presteert
Als voorwaarde voor een goede  
dakprestatie is afschot een belangrijke 
voorwaarde. Daar waar dit plaatselijk 
niet aanwezig is, biedt het nieuwe  
product Wédé-level uitkomst.  
Lees de rubriek Product in the  
spotlight.
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PRODuCT iN THE SPOTliGHT

Daarnaast wordt het toegepast als 
waterdichting en oppervlaktebescher-
ming van beton, bijvoorbeeld bij oude 
civiele kunstwerken en afdekkers van 
bijvoorbeeld schoorstenen. 
PURLASTIC is een ééncomponente, 
vloeibare polyurethaan-bitumen  
dakbedekking. Het is een thixotroop  
product, dat garant staat voor een 
gemakkelijke verwerking bij een grote 
laagdikte (tot 1 mm in één laagdikte). 
De dikte van het aangebrachte product 
zal na uitdroging niet teruglopen.  
Ook zal het aangebrachte product zijn 
elasticiteit voor lange tijd behouden. 
Het product droogt door de luchtvoch-
tigheid en hecht uitstekend aan  
bitumen. Het eindproduct heeft  
een hoge chemische, dynamische en 
Liv-bestandheid.

Dit maakt het product een prima  
probleemoplosser. Lastige dakdetails 
die met dakbedekking niet zijn te 
maken, kunnen eenvoudig met dit  
product voor lange tijd waterdicht  
worden gemaakt.

Nieuw: PURLASTIC
Wédéflex introduceert 
PURLASTIC, een elastisch  
blijvende vloeibare dakcoating. 
PURLASTIC wordt gebruikt  
bij lastig in te werken dak-
bedekkingsdetails, zoals  
dakdoorvoeringen en  
dergelijke. Ook kan het worden 
gebruikt voor oppervlakte-
verbetering van verouderde 
dakbanen.

Hecht uitstekend op metaal  
en dakbedekking

Lastige doorvoeringen;  
waterdicht met PURLASTIC

GESPOT OP HET DAk

Territoriale drift
De medewerkers van 
Wédéflex komen op de daken 
soms bijzondere dingen tegen. 
In deze rubriek maken wij u 
daar graag deelgenoot van. 

Je houdt bij het betreden van daken 
rekening met diverse risico‘s. Niet 
direct de eerste die in je opkomt is  
de territoriale drift van de scholekster.

lAAT HET ONS WETEN

Spot u ook wel eens iets 
ludieks of bijzonders op  
het dak?

Of heeft u een interessant 
project dat voor onze rubriek 
“Project in the spotlight” of 
“Wédéflex presteert” in  
aanmerking komt?

Laat het ons weten! 
Stuur een e-mail naar: skrijnen@wedeflex.nl
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Deze voormalige weverij gevestigd in 
een markant fabrieksgebouw werd 
ontworpen door Gerrit Rietveld en  
in 1958 in gebruik genomen, terwijl 
Mien Ruys het landschapspark om de 
fabriek vorm heeft gegeven. Het was 
het eerste ontwerp van Rietveld voor 
een fabrieksgebouw. Ir. G. Beltman, 
gespecialiseerd in de bouw van textiel-
fabrieken, bood technisch advies.  
Het gebouw moest, overeenkomstig 
de idealen van De Ploeg, een optimaal 
werkklimaat bieden, in harmonie  
met de bosrijke omgeving. Het park  
bij het gebouw, ongeveer 120.000 m2 
groot, diende ter ontspanning voor  
de werknemers. 
Tot 2007 werden op deze locatie de 
beroemde Ploegstoffen gefabriceerd. 
Weverij De Ploeg was speler op het 
wereldtoneel en richtte onder meer  
het VN-gebouw in New York in.  
De Ploeg verwierf ook groot aanzien 
met internationale congressen over 
ruimtelijke ordening, stede- en woning-
bouw die in de jaren zestig werden 
georganiseerd. Men stelde Bergeijk  
als voorbeeld voor de rest van de 
wereld. Daarnaast werden in het  
park grote textiel- en glastentoon-
stellingen gehouden met kunstenaars 
en ontwerpers van naam, waaronder 
Wim T. Schippers en Andreas Copier.
Sinds 2007 heeft het pand leegge-
staan, waardoor de bouwkundige  
staat nogal is achteruitgegaan.

Bruns bv ziet De Ploeg als de perfecte 
locatie voor haar bedrijfsvoering. 
Begonnen als specialist in maquette-
bouw is Bruns de laatste decennia  
uitgegroeid tot een sterk familiebedrijf 
met een toonaangevende positie in 
Nederland en België. Mondiaal behoren 
zij tot de top vijf van tentoonstelling- 
ontwikkelaars en producenten. Met de 
ingebruikname van De Ploeg wordt  
de functie als fabriek weer in ere  
hersteld. Waar voorheen de befaamde 
Ploegstoffen werden geproduceerd, 
ontwikkelt Bruns vanaf eind 2016  
tentoonstellingen en hightech exhibits 
voor musea, science centra en  
informatie- en bezoekerscentra.  
De bedrijfsoppervlakte meet  
11.000 m2 in totaal. Wie tastbare  
voorbeelden van Bruns disciplines wil 
ervaren, kan straks terecht in een 
showroom annex bezoekerscentrum. 
Hier worden werkende modellen,  
prikkelende exhibits, de nieuwste 

mechatronica en multimedia, vitrine-
oplossingen en verlichtingstechnieken 
getoond. De showroom dient tevens 
als bezoekerscentrum dat vanuit het 
thema ‘Rietveld & Ruys’ aandacht 
schenkt aan het roemruchte cultuur-
historische verleden van de locatie. 
(zie www.bruns.nl) 

Het Dak
De aanwezige dakbedekkings-
constructie is als volgt opgebouwd;  
In hoofdzaak bestaand uit halfronde 
betonnen sheddaken. De opbouw  
van de dekbedekkingsconstructie  
van binnen naar buiten is als volgt:

•	 Dakbeschot van gestort beton.  
Het beton is een in het werk  
gestorte schaal met een dikte  
van 70 mm. Ter plaatse van de  
nok en goot is de beton dikker.

•	 Glaswolisolatie, gekleefd op het 
beton met bitumen.

•	 Oorspronkelijke (1958)  
meer laagse gebitumineerd  
glasvlies dakbedekking.

•	 Gemodificeerde bitumen  
renovatielaag, aangebracht  
ca. 1978.

•	 Scheidingslaag van polyestermat.
•	 Een PVC dakbedekking, opge-

spannen tussen nok en goot.  
Deze dakbedekking is midden  
jaren 80 aangebracht.

De PVC dakbedekking vertoont de 
kenmerkende krimpverschijnselen  
en heeft haar functie volledig verloren. 
Deze PVC dakbedekking wordt dan 
ook volledig gesloopt. Buro Franken 
heeft uit historisch onderzoek gecon-
cludeerd dat de toepassing van een 
bitumineus dakbedekkingssysteem  
in de voor Rietveld kenmerkende  

verticale belijning het meest passend 
is. De kleur van natuur leislag is ook  
de oorspronkelijke kleur. In overleg  
met Lex Burgmans Bouwbegeleiding is 
besloten de dakbedekking mechanisch 
bevestigd aan te brengen. Daartoe is 
in overleg met Van Roy Fasteners VRF 
een geschikt type bevestiger gekozen, 
die in de dunne schaal van beton  
kan worden aangebracht met een 
boordiepte van slechts 40 mm.
De gootbodems van de sheds zijn 
voorzien van een C-EPS afschot  
isolatiemortel, waarop een tweelaags 
Wédéflex D4 systeem is aangebracht.

Voor de vakantieperiode is gestart met 
de werkzaamheden. Zie de foto’s voor 
een impressie van de vorderingen tot  
nu toe.

Project:
Rijksmonument De Ploeg 
te Bergeijk 

Opdrachtgever: 
Bruns bv

Bouwbegeleiding:
Lex Burgmans Bouwbegeleiding

Architect:  
Buro Franken

Wédéflex dealer:  
Van Hoek Dakbedekking bv  

Omvang dakoppervlak: 
9000 m²

Wédéflex producten: 
•	 Wédéflex Mineral
•	 Wédéflex D4

De Ploeg Bergeijk
Het rijksmonument De Ploeg in 
Bergeijk, het enige industriële 
project aan de hand van de 
wereldberoemde Nederlandse 
architect en meubelontwerper 
Gerrit Rietdijk, wordt momen-
teel van een nieuwe dakbedek-
king voorzien. In opdracht  
van Bruns bv voert Van Hoek 
Dakbedekkingen uit Heeze  
dit prachtige werk uit.

Bestaande PVC dakbedekking vertoont kenmerkende krimpverschijnselen  
en heeft haar functie volledig verloren en wordt gesloopt

Weverij De Ploeg, bestaande situatie Weverij De Ploeg, gevelaanzicht achterzijde

Dakbedekkingswerkzaamheden in volle 
uitvoering, links het gerealiseerde gedeelte

De gootzone is uitgevoerd in  
Wédéflex D4 op een C-EPS afschotlaag
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Project:
Logistiek Centrum 
Columbusstraat Rotterdam

Wédéflex dealer: 
Oranjedak West Zwijndrecht

Omvang dakoppervlak:  
4000 m²
 
Wédéflex producten:
Wédéflex D4

Opleveringsjaar: 
1985

Het is een dag als alle andere, die  
septemberdag in 2015, als Erik een  
dak van een logistiekcentrum in de 
Rotterdamse haven beklimt. Een dak 
als vele andere, zoals Erik in zijn lange 
carrière al vele heeft gezien. Toch is  
er een aantal zaken die zijn aandacht  
trekt. Het dak komt hem toch niet  
zo onbekend voor. Hij kijkt nog eens 
goed en terwijl hij zijn insnijding  
maakt, begint het hem te dagen.  
Zijn gedachten gaan vele decennia 
terug, naar de tijd dat hij zelf nog als 
dakdekker werkzaam was bij Swindak, 
het huidige Oranjedak. Ja hoor, hij  
herkent het dak nu zeker. Dit dak heeft 
hij zelf nog als dakdekker gemaakt!  
 
De dakbedekking is onmiskenbaar 
Wédéflex. Hier en daar is het  
ken merkende talkraster nog in de 
brandspiegel aanwezig. De insnijding 
toont aan dat het hier een staal-
constructie betreft met daarop  

40 mm steenwol isolatie. Daaroverheen 
een Wédéflex D4 gebrand.  
 
De “oude dame” vertoont hier en  
daar wat verouderingskenmerken:  
wat lichte craquelévorming, plaatselijk 
toont de glasvliesdrager zich en ook  
is aanzet tot scheurvorming aanwezig 
op de naden van de isolatieplaten. 
Door de constante beweging is het 
materiaal hier en daar wat vermoeid. 
Toch blijkt de dakbedekking zelfs  
op de aanzet van de scheurvorming  
niet lek, het bovenste glasvlies is 
bezweken, maar de baan eronder  
is nog in tact. 

Het dak is begin 2016 van een nieuwe 
toplaag voorzien, als onderdeel van 
een totaalrenovatie van het complex 
waartoe het onderhavige dakdeel 
behoort. Helaas voor ons, wij hadden 
deze oude dame nog graag een paar 
jaartjes willen volgen.

Logistiek Centrum  
Rotterdam Albrandswaard
Een uniek verhaal van dit pro-
ject dat we mogen optekenen 
uit de mond van Erik de Jong, 
Hoofd Service & Onderhoud  
bij Oranjedak in Zwijndrecht.

De 29 jaar oude dakbedekking ziet 
er goed uit, lichte craquelévorming

Project:
Woningen Jacob v. Lennepkade 
241-267 te Amsterdam
 
Opdrachtgever:
De Alliantie

Wédéflex dealer: 
Kroom  
Dakdiensten Nederland bv

Omvang dakoppervlak:  
2000 m²
 
Wédéflex producten:
Wédéflex D4

Opleveringsjaar: 
1988

De prestaties blijven uit en het is 
inmiddels al weer 28 jaar geleden dat 
we met ons Nederlands elftal een prijs 
pakten. In 1988 werd wel met het juiste 
systeem en een goede samenwerking 
een prestatie van wereldklasse -of  
misschien beter- Europese klasse  
neergezet. Wij (onze jongens) werden 
Europees kampioen.
 
Presteren is iets wat iedereen aan-
spreekt dus de link met daken is dan 
ook snel gelegd. Want ook daken die 
presteren zorgen voor blije gezichten. 
De daken van Wédéflex bewijzen elke 
keer weer uitstekend te presteren.
In deze Redaktie staan we stil bij het 
project aan de Jacob van Lennepkade 
te Amsterdam. De dakbedekking werd 
(ja, u raadt het al) in 1988 opgeleverd.
Kroom Dakdiensten Nederland bv  
heeft de werkzaamheden indertijd  
uitgevoerd. Bij een recente opname 
blijkt dat de dakbedekking al 28 jaar 
goed presteert. Om de link met sport  
te houden spreken we over een  
constante prestatie.
Waar het bij sport aankomt op het  
juiste systeem, zo laat de Jacob  
van Lennepkade zien dat een goed  
dak bedekkingssysteem voorwaarde  

is voor lange prestaties. Het ontwerp  
is een omkeerdak met een eenlaagse 
dakbedekking Wédéflex D4 gebrand op 
de betonnen ondergrond. Daarboven 
een 60 mm dikke XPS isolatieplaat 
afgewerkt met een ballastlaag van  
grind op de bovendaken en beton -
tegels ter plaatse van de dakterrassen.
De dakbedekking onder de isolatie  
vertoont amper tekenen van veroude-
ring. Het advies aan de opdrachtgever 
is dan ook om de daken nog minimaal  
5 jaar door te exploiteren en de kwaliteit 
van het systeem te blijven volgen.
Zoals bij een sportploeg de “zwakke 
schakel” van invloed is op de prestaties, 
is ook bij de Jacob van Lennepkade, 
sprake van een “zwakke schakel”.  
De dakrand voorzien van aluminium 
daktrim vertoonde de bekende daktrim-
gebreken. De werking van aluminium 
daktrim ten opzichte van de bitumi-
neuze dakrandstroken, heeft geleid  
tot schades aan de dakbedekking.  
Deze zijn inmiddels hersteld, waardoor 
de prestatie voor de komende jaren  
is gegarandeerd. 
Zou het niet fantastisch zijn als  
“onze jongens” op sportief gebied  
de komende 5-10 jaar ook goede  
prestaties neerzetten?

Het Nederlands elftal, “onze 
jongens”, we raken er niet  
over uitgepraat. De opstelling  
(het systeem) moet anders…

WéDéFlEx PRESTEERT

Daken aan de Jacob van Lennepkade

Vrijgekomen Wédéflex D4 dakbaan

De 28 jaar oude dakbedekking  
ziet er goed uit

Woningen Jacob van  
Lennepkade - Amsterdam

Insnijding ter plaatse van 
scheurvorming

Luchtfoto
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Woningcorporatie Wold & 
Waard Woonservice

De wereld is en blijft in rap tempo  
veranderen. De opdrachtgevers van 
Wédéflex Duurzame Daksystemen zijn 
hier niet van gevrijwaard. De afgelopen 
jaren zijn organisaties veranderd, zijn 
er nieuwe of misschien hernieuwde 
inzichten ontstaan. Sommige orga-
nisaties zijn kleiner geworden terwijl  
de werkzaamheden niet minder 
omvangrijk zijn dan voorheen.

Organisaties hebben te maken met 
gewijzigde wet- en regelgeving. En nog 
steeds is er een grote dynamiek binnen 
organisaties die zich bezighouden  
met bouw, beheer en onderhoud van 
gebouwen. Een onderdeel waarmee de 
opdrachtgever momenteel nadrukkelijk 
te maken krijgt is de wijze van het op 
de markt zetten van dakprojecten. 
Daarbij komen de volgende vragen op; 
Moet ik aanbesteden en zo ja op welke 
wijze? Is EMVI iets voor mij? Laat ik 
enkele partijen op basis van offerte 
inschrijven? Is ketensamenwerking, 
prestatiegericht werken of 1-op-1 iets 
voor onze organisatie?

Ook zijn er opdrachtgevers die al  
jaren een vaste koers varen. Zo ook 
Wold & Waard Woonservice te Leek. 
Zij hebben gekozen voor het werken 
met vaste partijen bij beheer en onder-
houd van de woningen. Tijdens een 
gesprek met Klaas van de Sloep, 
Medewerker Technisch Beheer, horen 
we waarom men voor vaste partijen 
heeft gekozen en wat de ervaringen 
zijn.

Wat heeft geleid tot de  
huidige wijze van beheer  
en onderhoud?
In 1999 ontstond door de fusie tussen 
SGW (Grootegast/Marum/Zuidhorn) en 
WST Leek/Tolbert de huidige woning-
corporatie Wold & Waard. Beide  
organisaties gingen op verschillende 
wijze om met het dakbeheer. SGW 
werkte met plaatselijke loodgieters  
en WST liet V&H Dakbedekkingen te 
Leeuwarden de daken onderhouden 
en uitvoeren in Wédéflex. Het werken 
met de loodgieters en de gekozen 
EPDM dakbedekking leidde lang niet 
altijd tot goede resultaten en na intern 
overleg is besloten om verder te gaan 
met V&H Dakbedekkingen. Deze keuze 
is bewust gemaakt om de kosten  
voor Wold & Waard terug te dringen  
en met een partij te werken die  
gespecialiseerd is in daken en alle 
kennis die daarbij komt kijken.

Wold & Waard heeft met een  
woningbezit van 4800 eenheden,  
een aardige post dakonderhoud.  
Om hierin een goede prijs-kwaliteit-
verhouding te kunnen blijven  
garanderen (intern verantwoorden)  

is naast V&H Dakbedekkingen,  
Dolfsma Dakbedekingen te Assen  
erbij gekomen.

Op welke wijze worden  
de daken onderhouden?
Het woningbezit is verdeeld over de 
beide dakdekkersbedrijven. Ieder  
zijn zij verantwoordelijk voor hun  
eigen deel. Wij maken gebruik van  
de kennis en kunde van deze bedrijven.  
Zij kennen hun daken en weten waar  

problemen zijn geweest, waar zwakke 
punten zitten, etc. De inspecties van  
de daken zijn gekoppeld aan die van 
de cyclus van het schilderwerk. Elke  
6 jaar worden de woningen geschilderd  
en een jaar vooraf worden opnames 
voor schilderwerk gedaan.
We werken met een heldere vraag-
stelling richting de dakdekkers.  
We vragen aan te geven wat de  
resterende levensduur van de  
dak bedekkings systemen zijn. Als  
dit meer dan 6 jaar is, dan worden  
ze bij de volgende schildercyclus 
opnieuw geïnspecteerd. Is men  
van mening dat de daken minder  
dan 6 jaar mee kunnen, dan wordt  
er een werkomschrijving opgesteld.
Door de jarenlange samenwerking  
zijn eenheidsprijzen opgesteld en kan 
Wold & Waard aan de hand van de 
werkomschrijving exact de begroting 
opstellen.

Welke voordelen ervaart  
Wold & Waard met de huidige 
werkwijze?
De regie is gedeeltelijk in eigen  
handen. Bij twijfels over de staat van 
de dakbedekking heeft Wold & Waard  
de mogelijkheid een second opinion  
te vragen bij de technische afdeling 
van Wédéflex Duurzame Daksystemen. 
Door te werken met vaste bedrijven is 
het makkelijker elkaar aan te spreken, 
ook op zaken die eventueel misgaan. 
Dit werkt beide kanten op, van  
Wold & Waard naar de dakdekkers  
en andersom.  
Zijn er problemen met een dak dan 
weten we wie het gemaakt heeft en is 
het makkelijk met elkaar op te lossen.

Daarnaast is een jaar van tevoren al 
duidelijk welke daken gerenoveerd  
dienen te worden. Dus een goed 
inzicht in de kosten die ervoor zorgen 
dat de opgestelde begroting klopt en er 

altijd voldoende budget is vrijgemaakt.
V&H Dakbedekkingen en Dolfsma 
Dakbedekkingen zijn en voelen zich 
ook verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de daken in het eigen werkgebied. 
De wetenschap dat wanneer een dak 
uiteindelijk naar hun toekomt maakt 
dat ze realistisch adviseren en niet  
een korte termijnstrategie hanteren.  
Maakt men niet volgend jaar het  
dak, dan komt het een volgende  
cyclus naar ze toe.

Wold & Waard heeft een goed inzicht 
in de kwaliteit van haar bezit en de 
meldingen van huurders vanwege  
lekkages zijn minimaal. De huurders 
weten ook ver van tevoren of er  
werkzaamheden aan de daken worden  
verricht. Allemaal zaken die zorgen 
voor tevreden huurders, iets wat erg 
belangrijk is voor woningcorporaties.

Door de jarenlange informatiestroom 
heeft Wold & Waard een database 
gevuld met gegevens die kloppen.  
Deze gegevens zorgen voor een  
duidelijk overzicht c.q. inzicht in  
de gemaakte en toekomstige kosten.
Wold & Waard is blij met de koers  
die al jaren geleden is ingezet.  
Het op de markt aanbesteden  
van onderhoud is op korte termijn  
misschien goedkoper, maar alles  
toont aan dat werken met vaste  
partijen op de lange termijn de  
grootste voordelen biedt.

Bedrijf:
Wold & Waard Woonservice  
te Leek

Naam:
Klaas van der Sloep

Functie:
Medewerker Technisch Beheer

“Door te werken met vaste 
bedrijven is het makkelijker  

elkaar aan te spreken.”
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WiST u DAT...

Deze REDAkTiE ook
digitaal ontvangen?

Dit toernooi is opengesteld voor ieder-
een die, op welke wijze dan ook, zakelijk 
aan het bouwdeel dak is verbonden. 
Dus ben je dakdekker (hellend of plat), 
adviseur, leverancier, etc., schrijf je  
dan in voor dit gezelligheidstoernooi. 
Het spreekt vanzelf dat het toernooi 
openstaat voor zowel dames als heren. 
Het toernooi is een initiatief van Paul 
Verkaik (BDA Dak- en Gevelopleidingen) 
en Coen van der Kooij (Wédéflex 
Duurzame Dakstemen) en zal  
georganiseerd worden op het fraaie, 
centraal in Nederland gelegen tennis-
park van IJTC (IJsselsteinse Tennisclub 

Groenvliet). Er zijn hier zowel buiten-  
als binnenbanen beschikbaar. Beide 
bedrijven treden ook op als sponsor 
van het evenement.
Het spelsysteem is simpel: door loting 
worden dubbelpartijen samengesteld, 
die op tijd worden gespeeld. Met de 
individuele speelsterkte zal zo veel als 
mogelijk rekening worden gehouden  
bij de indeling van de dubbels. De uit-
slagen van de wedstrijden worden voor 
iedereen individueel genoteerd. Dit 
levert aan het einde van de avond een 
of meerdere winnaars op. De winnaars 
krijgen, behalve fraaie prijzen, natuur-

lijk de eeuwige roem van de eerste 
winnaars van het eerste Nationale  
Dak Open Tennis Toernooi. 
De avond begint met een inloop vanaf 
18:00 uur, zodat de eerste wedstrijden 
rond 19:00 uur kunnen beginnen. 
•	 Kosten voor inschrijving bedragen  
A 15,- p.p. (drankjes en buffet zijn  
kosteloos).

•	 Opgeven kan via het volgende  
E-mailadres: daktennis@wedeflex.nl 
met vermelding van naam en  
speelsterkte. 

•	 Adres park IJTC: Groene Dijk 15, 
3403 NJ IJsselstein. 

Nationale Dak Open  
Tennis Toernooi 2016
Op zaterdag 5 november vindt 
voor de allereerste keer het 
Nationale Dak Open Tennis 
Toernooi 2016 plaats. 
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