
Van de redactie

Ineens is het november, tijd voor
een nieuw clubblad, maar omdat
we nog maar weinig hebben ge
speeld ivm. de nieuwe vloer, was
het even zoeken naar copy, geluk
kig werkt iedereen prima mee en
hebben we weer een goed gevuld
clubblad.

De jeugdleden konden deze keer
via de website van onze vereni
ging www.bcraakm.nl een vragen
lijstje invullen. Op pag. 12 lezen
jullie wie er gereageerd hebben
en dus in dit clubblad staan.

Dit clubblad wordt nog steeds
volledig online gemaakt, teksten
en foto's kunnen aangeleverd
worden via mail dat gaat allemaal
super snel en gemakkelijk, leuk
ook om te doen.
Wie aanvullingen, leuke teksten,
grappen etc. eens in het clubblad
wil hebben, neem gerust contact
op met de redactie, er is altijd
wel wat ruimte voor nieuwe en
leuke artikelen.

Wens ik een ieder Prettige
Feestdagen en natuurlijk even
komen op 22 december want dan
hebben we ons jaarlijks Kerst
toernooi (zie uitnodiging op pag.
10).

Saskia
 

Badminton
Academy
De ontwikkelingen in Badminton
land gaan snel, zo blijkt er een
echte Badminton Academy in
Sportstad Heerenveen te zijn,
lees er alles over op pag. 6. Er
trainen zelfs een paar oud jeugd
leden van BC Raak'm bij deze
badmintonacademie en dat is
toch wel iets om trots op te zijn.
Deze jeugdspelers komen zo nu
en dan nog wel eens op de woens
dagavond een shuttletje bij ons
in De Twine slaan.
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Ouder - Kind
Toernooi

Voor de jeugdleden is er
weer een ouder/kind toer
nooi, kijk op pag. 11

Senioren let op!

Op woensdag 22 dec. is er
een gezellig Kersttoernooi
met aansluitend een Kerst
borrel. Kijk voor de uitnodi
ging op pag. 10
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Colofon

Clubblad 't Plúmke
verschijnt 3 keer per jaar.
Badmintonvereniging
Raak'm te Grou.
www.bcraakm.nl
e-mail: info@bcraakm.nl
 
Woensdagavond speelavond.
19.00 - 20.00 uur Jeugd
20.00 - 22.30 uur Senioren
Sporthal De Twine
Tjallinga 2, Tel: 623138
 
Voorzitter:
Chris op de Hoek
tel: 621271
Secretaris: Paul Radder
tel: 06-26340189
Penningmeester:
Jacob Visser
tel: 06-24188184
Algemeen lid:
Sikke Oppedijk tel: 624967
Freddy v.d. Heide
tel: 622146
 
Ledenadministratie:
Wim v.d. Sluis tel: 623447
 
Competitieleider:
Harold Kramer en Remco de
Vries
 
Training: Kevin Krips
Jeugd begeleiding:
Chris op de Hoek
Paul Radder
Freddy van der Heide
 
Feestcommissie:
Claudia Edelmann tel 621271
 
Redactiecommissie:
Saskia Lezwijn, tel: 621787
Kopij inleveren:
Bij voorkeur per e-mail:
redactietplumke@live.nl
 
Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen of ver
menigvuldigd zonder vooraf
gaande toestemming van de
redactie. Aansprakelijkheid
voor eventuele onjuistheden
van welke aard dan ook kan
niet worden aanvaard.

Van de voorzitter
We sporten meer. Tenminste, dat zegt het Sociaal en Cultureel
Planbureau. Dat bureau onderzoekt zo'n beetje alles op sportgebied
in Nederland en heeft dat gebundeld in het boekwerk Rapportage
Sport 2010. Met in de top vier van sporten: zwemmen, fietsen, fitness
en hardlopen.

Overigens ben je al sporter als je twaalf maal in een jaar aan fitness
doet. Dus dat is feitelijk nog niet zo heel erg veel. Zwemmen op de
eerste plaats verwondert mij altijd weer. Maar ik zwem in de vakan
tie inderdaad ook wel in een Zwitsers zwembad en hoewel ik niet veel
meer doe dan een beetje ronddraaien in het water, tel ik toch weer
mee als zwemmer. Van het fietsen van huis naar de stad ben ik niet
helemaal zeker, maar ook dat zou zo maar kunnen meetellen. Fitness
is duidelijk, dat doe ik niet. Wel over gedacht maar ik ben nu eenmaal
een teamsporter.

Opmerkelijk is het dat er weer meer mensen aan sport doen, maar
dat het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging is gedaald.
Kennelijk willen we wel bewegen, maar niet in verenigingsverband. Dat
zien we terug in ons ledenaantal maar geldt natuurlijk ook voor bij
voorbeeld de plaatselijke atletiekvereniging. Ongebonden hardlopers
kom ik veelvuldig tegen, maar een klein deel daarvan is lid van een
atletiekvereniging. En ook zie ik elk weekend tientallen wielrenners
de bossen ingaan voor weer een toertocht. Voor hen geldt hetzelfde.

Ook opmerkelijk is het dat we meer bewegen maar dat er ook steeds
meer last is van overgewicht. Hoewel die groep sporters gemiddeld
2 ½ uur per week aan sport besteedt, kijken we altijd nog gemiddeld
vijftien uur naar de tv. En we schijnen steeds minder naar sport te
kijken op televisie. Het driebandentoernooi uitgezonden vanuit
Zundert door de NOS blijft mijn favoriete televisiesport.

Het is nu weer bijna 1 januari, een mooi moment voor goede voorne
mens. Eet rustig door in december, maar gooi in 2011 het roer om.
Als heel Grou gaat sporten, dan staan wij garant voor nog meer
sporters in de Rapportage Sport 2011 van het SCP. Een vrij normale
zondag was voor mij een badmintonwedstrijd spelen van drie uur in
de ochtend, daarna onder de douche en dan de hele dag alle sport op
televisie kijken dat langs komt. Maar dat nadat ik dus zelf heb gesport
had.

Het heden kenmerkt een andere waarheid. Sporten leek lange tijd
een jongmenselijke activiteit. Ouderen hadden er niets te zoeken. Is
dat nog steeds zo? Het blijkt dat sport steeds meer een activiteit
is van alle leeftijdsgroepen. Dan hebben we het niet alleen over zelf
actief deelnemen, maar ook over het bezoeken van wedstrijden, het
volgen van sport via de media of het actief zijn als vrijwilliger.

Vanuit de overheid wordt ook ingezet op langer betrokken blijven bij
sport. Daarvoor worden specifieke voorzieningen getroffen, zoals
sport in de buitenschoolse opvang, schoolsport, bedrijfssport en
seniorensport. Dit heeft gevolgen voor sportorganisaties en voor
accommodaties. Wij zijn al jaren nauw betrokken met schoolsport en
vanuit de gemeente wordt er ieder jaar een sportcoach aangesteld
waar wij als vereniging beroep op kunnen doen. Voor onze club een
enorme uitdaging om richting de toekomst hier over na en mee te
denken en noodzakelijk om te blijven bestaan.

Chris op de Hoek
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Bestuurszaken & Bestuurstaken

Inleverdatum

Uiterste inleverdatum voor
het volgende Plúmke:
16 januari 2011
redactietplumke@live.nl

Van de secretaris
Op 3 november 2010 heeft BC Raak ‘m in sporthal De Twine te Grou
haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Hiervoor zijn er 70 uit
nodigingen verzonden, aan alle leden. Helaas zijn er buiten het bestuur
slechts 7 leden op de vergadering verschenen, terwijl er de zaken
worden besproken die alle leden aangaan.

Alle dagelijkse zaken, zoals financiën, bestuurszaken en algemene
zaken, leverde geen enkel probleem op. Het enige minpuntje is dat
het algehele ledental van onze fijne vereniging te wensen overlaat.
Het zou een goede zaak zijn als iedereen eens om zich heen kijkt en
probeert uit zijn of haar kennissenkring mensen uit te nodigen om
eens een avondje bij ons te komen kijken en mee te spelen. Belang
stellenden mogen 3 avonden kosteloos meespelen om te kijken of ze
het leuk zouden vinden om lid te worden.
Op deze manier kan iedereen een sportieve belevenis combineren met
een stukje gezelligheid.

Wat als rode draad door het leven van onze vereniging loopt is het
feit dat we een veelbelovende jeugdafdeling hebben met enthousi
aste leden en een goede trainer. Sportief gezien ligt hier onze toe
komst en het bestuur is van mening dat we er alles aan moeten doen
om het potentieel wat in onze jeugd zit ten volle te benutten. Dat
betekent ook voor de jeugd een kwalitatief hoogstaande opleiding
waarbij plezier in het spel niet uit het oog wordt verloren.

Wat al was aangekondigd maar niet voor iedereen duidelijk, onze
voorzitter, Chris op de Hoek, is bezig met zijn laatste jaar als
voorzitter. Onder zijn bezielende leiding heeft het huidige bestuur

op zeer prettige wijze kunnen functioneren.
Hiervoor zijn we Chris uiteraard zeer dankbaar.
Het wordt dus tijd voor een nieuwe voorzitter.
Deze zal uiterlijk op de volgende algemene leden
vergadering, begin november 2011, moeten aan
treden. Het ziet er niet naar uit dat deze nieuwe
voorzitter uit de geledingen van het huidige be
stuur zal komen. Daarom wordt er een beroep
gedaan op alle leden om eens na te denken over
deze functie. Een nieuwe voorzitter kan rekenen
op de volledige medewerking van het huidige be
stuur. Hiernaast wordt er direct gelegenheid

geboden aan een nieuwe voorzitter om zijn eigen bestuur aan te
stellen. Alle opties staan open.

Als er iemand is die hier iets voor voelt, die informatie nodig heeft
of suggesties heeft, wacht dan niet en spreek één van de bestuurs
leden aan.

Met vriendelijke groet,
Paul A.M. Radder 

Jaarplanning
2010

 December
1   Open speelavond
8   Open speelavond
15 Ouder-Kind Toernooi
22 Jeugd vrij Kerstvak.
22 Kersttoernooi sen. va.
20.00 uur + Kerstborrel
29 Jeugd vrij Kerstvak.
29 Open speelavond
      vanaf 20.00 uur
 
 

Wie neemt de
hamer over?
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Van de trainer..............
 

COMPETITIE

Weer eens wat nieuws: Iedere week een
finale !!!!!
Vorige jaar speelden wij, Raak 'm 2, vrijwel iedere week een span
nende pot. We werden nooit echt van de baan geveegd, het werd
meestal 5-3. Daarover schreven wij vorig jaar al eens of misschien
herinner je nog de foto in het Plúmke van het t-shirt dat we speciaal
lieten maken met de tekst "Forever 5-3". We wonnen een enkele keer
met 5-3, maar de meeste potjes verloren we met 5-3. Uiteindelijk
haalden we te weinig winstpunten en degradeerden we naar de vierde
klasse.
In de vierde klasse doen we leuk mee. We winnen onze wedstrijden
en speelden een paar weken geleden een team zelfs met 0-8 van de
baan. Op 3 november jl. was het doodstil in de sporthal, alle banen
waren leeg. Op de vriendin van Harold na, zat er ook niemand op de
tribune. En dat terwijl er top-badminton te zien was op baan 5 en 6!
Mede-degradant Drachten kwam namelijk op bezoek terwijl de hele
club in de kantine zat voor de jaarvergadering. Misschien is het beter
dat de club blijft vergaderen wanneer Raak 'm 2 competitie moet
spelen?
Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 6-2 en staan daarmee op
een gedeelde eerste plaats met Drachten. Dus vanaf nu is het "iede
re week een finale" en om met die rol om te moeten gaan, is weer eens
wat nieuws voor Raak 'm 2.

Met vriendelijke groet,
Harold Kramer

Raak'm 2 : kip en raket ???
'Die kip', weet je nog wie dat een paar seizoenen door De Twine gilde? Nog een term: meppen met je
'raket'? Sommige leden vonden dat die trainer een weel erg harde stem had. Raak 'm 2 heeft misschien
wel een luide stem nodig. Elders in dit nummer lezen jullie dat Raak 'm 2 meedoet in de hoogste regionen
van de competitie en dat doen ze nog steeds. Tegen de nummer 1 in de competitie wonnen ze met 6-2.
Een week later verloren ze van de nummer 4: Stiens. Op 17 november kwam de nummer 3 van de compe
titie, Poona (Leeuwarden) naar Grou. Het ging best goed, ze wonnen met 6-2. Maar Raak 'm 2 heeft ei
genlijk 8-0 nodig, want alle punten tellen nu ze in de top meedraaien. Misschien hadden ze net even de
harde aanmoedigende stem van oud trainer Erik nodig.
Harold Kramer

Van de trainer: Senioren
Een maandje later dan gepland zijn we dan toch van start gegaan met
het seizoen. Het trouwe clubje recreanten bij de senioren zijn alweer
fanatiek van start gegaan op de trainingen, al zou ik graag zien dat
er nog meer senioren mee trainen. De groep competitiespelers is
inmiddels aangevuld met nieuwe aanwinsten die af en toe zullen inval
len en mee zullen trainen. Onze doelstellingen zijn vrij duidelijk: Het
1e team gaat ervoor om kampioen te worden (en dit zal zeker haalbaar
zijn), en het 2e team gaat er ook voor om kampioen te worden, zodat
ze wellicht weer de promotie terug kunnen pakken. Ik wens beide
teams veel succes dit seizoen ;-).
Kevin Krips
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Ontwikkelingen Badminton in regio Noord
De laatste 2 jaar is er veel ontwikkeling geweest binnen het badmintonnen voor de jeugd in het Noorden.

Dit geeft badminton jeugd de ruimte zich te ontwikkelen en verbeteren om op hoger niveau te gaan
spelen. Zo ook natuurlijk de jeugd van BC Raak'm.
Tot voor 2 jaar was men nog aangewezen op badmintonscholen en academies in het westen van het land,
bijv. Almere en Amstelveen. 2 jaar terug is men met de badmintonschool in Drachten gestart en dit jaar
is er ook een badminton academie in Heerenveen.
Daarnaast waren er al de breedte trainingen en die blijven er ook natuurlijk. Deze trainingen worden
naast de gewone clubtrainingen gegeven, vanuit deze trainingen wordt bekeken, wie er in aanmerking
komen voor de badmintonschool, en vanuit de badmintonschool kan men weer doorstromen naar de
Academie. De toppers van de Academie kunnen eventueel doorstromen naar de nationale selectie.
Van de kinderen op de scholen en academies wordt wel verwacht dat men ook competitie speelt.
Sowieso is competitiespelen een belangrijk onderdeel om je verder te ontwikkelen, spelinzicht te krijgen
e.d. De ervaring leert dat je hierdoor snel een betere badmintonspeler wordt. Daarnaast is het ook nog
eens heel erg leuk om op deze manier met je sport bezig te zijn.

Vanuit BC raak’m zijn er al een paar oud jeugd spelers die op de Academie in Heerenveen zitten.
Zij spelen ondertussen bij Drachten omdat ze inmiddels meedoen in de senioren competitie in het
weekend, en dit was niet te realiseren binnen de club in Grou. Wel zijn zij dus hun badmintonloopbaan
begonnen in Grou.
Omdat er toen nog geen mogelijkheden waren om binnen regio Noord naar een badmintonschool te gaan,
hebben zij trainingen gevolgd in Almere, en 1 is later naar de Academie in Amstelveen gegaan. Gelukkig
kunnen ze nu wat dichter bij huis terecht. Zij zijn nu 16, 14 en 13 jaar, doen mee aan landelijke interna
tionale toernooien en zijn terug te vinden op de nationale ranglijst van Nederland.
Zo zie je maar er is best veel te bereiken en ze hebben er nog steeds heel veel plezier in. Wel hebben
ze ook altijd competitie gespeeld voor de jeugd bij BC Raak’m

De badmintonscholen trainen naast de normale trainingen nog eens 2 x 2 uur. De Academie traint 4 x in
de week. Maandagmiddag van half vijf tot half zeven, dinsdagochtend van half 8 tot half tien, donder
dagochtend van half acht tot half tien en vrijdagmiddag van half zes tot zeven uur.
Men traint in sportstad Heerenveen en natuurlijk kan je altijd eens langs komen om te kijken.
Op maandag is er ook van half vijf tot half zeven breedte training, dus kan je zowel bij de academies
als de breedte training gaan kijken. Misschien dat de club kan regelen dat jullie eens met een groepje
gaan kijken??
Wellicht dat in een volgend clubblad de “oud” jeugdleden iets meer kunnen vertellen over hun belevingen
bij het badmintonnen , trainingen en wedstrijden.
En voor vragen kan je natuurlijk altijd bij de trainer terecht.

In ieder geval veel badminton plezier !!!!
Anneke Huizenga
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Toernooikalender 2011

Datum Naam toernooi Plaats Organisatie
5-2-2011 Sportak Smash Hoogeveen BV Smash
5-2-2011 DPC Bildtse BC St.Annaparochie Bildtse BC
12/13-2-2011 RJK Veendam RCW Noord
19/20-2-2011 AMOR Satellite Groningen GSBC AMOR
27-2-2011 BAS toernooi Harlingen HBC de Wadden
5-3-2011 DSM Racketeers Emmen de Racketeers
5-3-2011 DPC Specsavers Meppel Meppeler Meppers
12-3-2011 DPC Leeuwarder BC Leeuwarden Leeuwarder BC
19/20-3-2011 Junior Master BC Drachten Drachten BC Drachten
26-3-2011 DPC Smash Hoogeveen BV Smash
26-3-2011 LBC toernooi Leeuwarden Leeuwarder BC
26-3-2011 Jeugdevenement Veendam SV Meteoor
9/10-4-2011 My Pecunia BC GO! Groningen BC GO!
10-4-2011 DPC Bahosa Hoogezand BC Bahosa
23-4-2011 DPC Emmen Emmen de Racketeers
23/24-4-2011 Veneboer Sport2000

Paastoernooi
Drachten BC Drachten

7/8-5-2011 Carlton GT
Meteoor Satellite

Veendam SV Meteoor

14-5-2011 DPC Drachten Drachten BC Drachten
21/22-5-2011 BC GO! jeugdtoernooi Groningen BC GO!
2-6-2011 Dauwtrapperstoernooi Leek BC Leek
18-6-2011 Slottoernooi SCN & DPC Gorredijk RCW Noord

 

www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.

DPC
Het DPC (Drie Provinciën Circuit)
is van een dusdanige opzet dat
men zoveel mogelijk op gelijk
waardige sterkte speelt waarbij
de ranglijst ook een rol speelt
door sterke kinderen te laten
promoveren naar een oudere
leeftijdsklasse.
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Badmintonspel uit 1986
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Spelregels Badmintonspel
Je speelt met 1 dobbelsteen.
Kom je bij een 'staande' shuttle, dan mag je nogmaals het aantal ogen vooruit van je laatste worp.
6. Je had zaalwacht, vergeten, snel, netten opzetten en ga terug naar 1.
9. Je hebt je muntje/kaartje goed ingehangen, je mag nog eens gooien.
18. 'Uit' geserveerd, je moet het nog eens proberen, 1 beurt overslaan.
19. Je zit in de kantine, zeer royaal, je mag nog eens gooien.
26. Je zit vééééééél te lang in de kantine, ga snel terug naar 22.
31. Teveel shuttles in het veld, wachten tot een volgende speler ze weghaalt.
32. Goeie smash, je mag nog eens gooien.
40. Penningmeester komt langs, naar huis om geld te halen, eerst 1 gooien, dan mag je verder.
41........ muntje/kaartje van het bord, 1 beurt overslaan.
49. Trainen, tot het luie zweet eruit is, goed zo, ga verder naar 54.
51. Gedoucht, ah jammer, handdoek vergeten, ga terug naar 39 om hem op te halen.
53. Je bestelt een kroket, maar vergeet de anderen iets aan te bieden, ga terug naar 50.
57. Huis gebeld, het kan wel laat worden, dat wordt het dus ook, 2 beurten overslaan.
58. Grote pech, beurs ligt thuis, ga naar 1 om hem op te halen.
63. Gefeliciteerd je bent de grote winnaar. 

Uit een oud clubblad komt deze puzzel
(1998)

Oplossing op
pag. 11

Ideeënbus
Wie een goed idee
heeft voor deze
pagina, mail naar:
redactietplumke@
live.nl
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BC Raak`m 

kersttoernooi  

incl. kerstborrel 

Wanneer:  22-12-2010 

  

Aanvang  toernooi: 20.00 uur (tot ongeveer 21.30 uur 

 aansluitend kerstborrel in de 

 sportkantine met lekkere hapjes) 

 

Wie:  alle leden van BC Raak‘m +

 partners 

Jaarplanner
2011

Januari
5    Open speelavond +
Nieuwjaarsborrel
12 Open speelavond
19 Open speelavond
26 Open speelavond
---    Uitgave 't Plúmke
Februari
2    Open speelavond
8    Bestuursver. 20.00 uur
9    Open speelavond
16 Open speelavond
23 Jeugd vrij ivm Voor
jaarsvak.
23 Open speelavond va.
20.00 uur
Maart
2    Open speelavond
9    Open speelavond
16 Open speelavond
23 Open speelavond
30 Open speelavond va.
20.00 uur
30 Paaseiactie Jeugd
18.00 - 20.00 uur
April
--- Uitgave 't Plúmke
6    Open speelavond
13 Open speelavond
20 Open speelavond
27 Laatste speelavond -
Slottoernooi Senioren

Een half uur !!!!!!!!!
Maandagavond 8 november half 7 's avonds staat de buurvrouw van ondergetekende ineens voor mijn
neus met de vraag of ik 'even in wil vallen bij het tweede', uhmmmm oké, hoe laat moet ik klaar
staan??? 'nou over een half uur of zo, dus snel eten en tas inpakken. De reis ging naar Stiens waar we
warm welkom werden geheten door de kantinebeheerder die ons een beetje bevreemd aankeek. Waren
wij hier om competitie te spelen??? Ja dat waren wij !!! tenminste volgens de heren van het tweede, de
dames waren beide invallers dus die wisten van niks. Maar goed de trainingsavond van BC Stiens is
maandag, de competitie avond bleek woensdag te zijn, oei. Na een bakje koffie en wat heen en weer
gebeld of het echt wel klopte kwamen de tegenstanders en die wilden best wel spelen, pfffffffff ge
lukkig toch niet voor niks naar Stiens gereden.
Na wat inslaan en warming-up gingen de dubbels van start, rare gewaarwording voor mij want ik heb al
heel veel competitiewedstrijden gespeeld maar nog nooit met een dubbel begonnen. Dat ging dus ook
niet zo best, jammer voor Bianca want die speelde goed, ging de dubbel verloren. Toen mocht ik eindelijk
mijn singel spelen en ach wat bleek de dame vond niks aan single spelen dus ja eigenlijk was dat niet zo
leuk. Wat nog minder was dat ik constant de shuttles op mocht rapen een beetje badmintonetikette is
geen overbodige luxe. Maar goed de singel was binnen en dat was gelijk de eerste punt voor ons. Daarna
nog de mixen en waarom het was weet ik nog steeds niet maar Mario stond achter mij, hele rare gewaar
wording haha, en hij liep zich de benen uit het lijf, ik moest voor en bleef, op een paar keer na, netjes
voor haha nou ja voor mijn doen dan, uiteindelijk wel in drie sets gewonnen. Eindstand 3-5 helaas bleven
de punten in Stiens. Raak'm 2 veel succes verder en misschien worden jullie wel kampioen. Ik vond het
in ieder geval weer eens leuk om in te vallen.
Saskia Lezwijn
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JEUGD

Netten - Palen

De netten en palen worden
door de jeugd opgezet,
18.45 uur aanwezig zijn.

5 Vragen aan
de jeugdleden

1. Wat is je naam?
2. Hoe oud ben je?
3. Hoe lang zit je op
badminton?
4. Wat vind je leuk aan
badminton?
5. Wat wil je nog leren?

Antwoorden van de
jeugdleden
1. Jildau Jellema
2. 11 jaar.
3. 2 jaar.
4. Winnen met partijtje.
5. Opslag.

1. Rianna v.d. Hart
2. 9 jaar.
3. een half jaar.
4. de oefeningen voorhand, back
hand.
5. verder en minder hoog slaan.

1. Harm Lezwijn
2. 10 jaar.
3. 3 jaar.
4. Het snelle slaan.
5. Smashes tegenhouden.

1.Sjoukje Lezwijn
2. 12 jaar.
3. 4 jaar.
4. Wedstrijden.
5. Nog harder smashen.

Allemaal bedankt voor het
invullen van het formulier.
 

Oplossing
De oplossing van de puzzel
op pag. 9 is: Julian.
 

Uitnodiging Ouder - Kind Toernooi
Op woendag 15 dec. is er weer een gezellig toernooi voor de jeugd
leden. Neem je vader of moeder mee om samen een paar wedstrijdjes
te spelen. Na afloop is er drinken met wat lekkers voor alle deelne
mers. Aanvang 18.45 uur.

Van de trainer: Junioren
We zijn weer fris van start gegaan met een grote groep kids die er,
naar mijn weten, allemaal weer honderd procent zin in hebben. Het
is erg leuk om te zien hoe de groep blijft groeien, er komen vaak weer
nieuwe kinderen kijken en later worden ze vaak ook direct lid. We
hebben voor de vereniging een aantal doelen gesteld die we willen
bereiken aan het einde van het seizoen, en het belangrijkste doel
voor mij is toch zeker wel een competitie team (of 2!) bij elkaar
krijgen die volgend seizoen van start kunnen gaan. Dat zou een ont
zettend goed begin zijn van een lang traject, waarin we steeds meer
competitiespelende jeugd kunnen krijgen. De jeugd van je vereniging
is immers ook de toekomst van je vereniging. Daar gaan we hard aan
werken dit seizoen!
Kevin Krips

- Pagina 11 -



Toernooi voor de jeugd en senioren !!!!

Op woensdag 15 december is er een Ouder -  Kind toernooi.
Op woensdag 22 december is er een Kersttoernooi voor de senioren.
Lees er alles over op pag. 10 en 11.
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