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Bijna vakantie
Het seizoen zit er weer op. Nog even , en dan gaan we een maandje ons richten op
andere zaken ipv onze dagelijkse bezigheden, het wekelijks ochtendje of avondje
badmintonnen etc. Donderdag 10 juli is onze laatste donderdagavond,
dinsdagochtend 26 augustus starten we weer. Het was een seizoen met vele
gezichten. Goede prestaties, minder goede, wisselende opkomsten op de
speelavonden, de vrijdagavond afgestoten, afwisselend ledenaanwas en dan weer
wat ledenverlies, wisselende belangstelling voor activiteiten, kortom niet een heel
goed seizoen maar zeker ook niet een slecht seizoen. Voordeel van een dergelijk
seizoen is, dat het volgend seizoen gewoon beter moet maar ook beter kan! We
hadden als bestuur gehoopt wat meer teams in de competitie te krijgen, en zeker ook
wat meer deelname aan de clubkampioenschappen. Deelname in wat meer
wedstrijdverband is niet eng, het is leuk, uitdagend en inspirerend. We steken met
deelname in de competitie ook erg af bij ons omringende clubs, waar een veel groter
percentage van de leden deelneemt aan welke vorm van competitie dan ook.
Uitdagingen genoeg het komend seizoen. Eerst lekker op vakantie, en straks weer de
schouders onder onze mooie vereniging. Denk eens na over deelname aan
activiteiten, wedstrijden , ledenwerving of wellicht een taak binnen onze vereniging.
Vele handen maken immers licht werk. Ik wens jullie, mede namens alle
bestuursleden, een fijne vakantieperiode toe en hoop jullie in september weer gezond
terug te zien.
Hein den Hartog, voorzitter

Geen vrijdagavond meer, kom op dinsdag eens spelen!
Op de laatste ALV hebben we het besluit moeten nemen om te stoppen met
de mogelijkheid om op vrijdag avond te spelen. Het bestuur worstelde al langere tijd
met het vraagstuk van de vrijdagavond. Ook vanuit diverse leden is meerdere malen
de vraag gesteld of aanhouden van de vrijdag nog wel verantwoord is. Op de ALV is
hierover uitgebreid gesproken, en uit de stemming bleek dat het ook een beladen
onderwerp was. Diverse mensen hadden hun stem meegegeven aan een lid dat wel
de vergadering bezocht.

De uitkomst was duidelijk, we verlaten de vrijdagavond in zijn geheel. We gaan
proberen of we dinsdagavond efficiënter kunnen benutten, dus meer teams daar
trainen of meer vrij spelen. Dat laatste is nu al mogelijk, de training is inmiddels
gestopt dus er liggen 4 banen te wachten op spelers. Schroom niet, kom spelen !
De dinsdagavond “hing er een beetje bij” als trainingsavond, maar is wat betreft het
bestuur een volwaardige avond om een paar uurtjes te spelen. Er wordt tijdens het
seizoen inderdaad getraind door twee teams, maar dat betekent dat er minimaal twee
banen over zijn, en in de praktijk zijn dat er meer. Mocht er meer nodig zijn dan is
(incidenteel of structureel) bijhuren een optie.
Zeker weten dat er een goede tegenstander is? Spreek met iemand af.

Clubkampioenschappen
Wij hielden vrijdag en zaterdag 4 en 5 april onze jaarlijkse clubkampioenschappen.
Zowel op de tribune als op de velden en in de kantine was het gezellig druk.
In diverse poules werden prijzen gewonnen maar aan het einde van de zaterdag was
de strijd uiteindelijk beslist: bij de heren mocht Jan-Maarten ten Katen de wisselbeker
als clubkampioen mee naar huis nemen. Bij de dames was Indra Strijbos de sterkste
dus werd daar clubkampioen. Voor alle jeugdleden was er een aandenken aan het
toernooi. Daarnaast werd bij de meisjes Anne van de Kooij uitgeroepen tot dé
speelster met veel inzet en kreeg zij als aanmoedigingsprijs een wisselbeker. Bij de
jongens ging deze wisselbeker naar Ivo van der Veen.

Gezelligheidsavond ( labelkluts )
We trappen op donderdag 28 augustus het seizoen 2014-2015 af met een
gezelligheidsavond. Deelname : alle senioren en de wat oudere jeugd die van hun
ouders wat later thuis mogen komen. Aanvang 20.00 uur. Einde circa 22.00 uur. Op
deze avond is beperkt vrijspelen mogelijk . Na afloop staan in de kantine hapjes
klaar. De bedoeling van deze avond is elkaar beter te leren kennen en de
nieuwkomers op weg te helpen. Er wordt op sterkte ingedeeld maar er wordt ook een
ronde “gekluts” gespeeld . Neem je label mee !

Lente competitie
Aan de lentecompetitie 2014 hebben 3 teams mee gedaan. Het eerste team
eindigde op de tweede plaats , het tweede team op de vijfde plaats en het
derde (recreanten) team ook op de vijfde plaats.

Competitie.
Voor het seizoen 2014-2015 zijn 3 senioren teams, twee recreanten teams en
1 jeugd team ingeschreven. In de zomervakantie zal het speelrooster bekent
worden, je kunt het volgen op onze site.

Indra Strijbos,
gaat ons verlaten. Indra , jeugdcommissie en trainster , staat op het punt
te vertrekken naar Denemarken….. , lees meer over haar plannen

Agenda ( lees alles)
Donderdag 10 juli

laatste speelavond

Dinsdag 26 aug.

eerste speeldag

Donderdag 28 aug.

Fijne vakantie !

Gezelligheidsavond

