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Seizoen 44 is op 30 augustus van start gegaan.  

Op 6 september zijn drie leden in het zonnetje gezet met hun 40 jarig jubileum, namelijk Rob en 
Peter de Zeeuw en Jaco Robbemont en hebben hun zilveren speldje in ontvangst genomen. 

In de bondcompetitie is op 13 september de eerste wedstrijd gespeeld. Team 1 kwam uit in de vijfde 
en team 2 in de zesde divisie. In de Hoeksche Waard zijn we met drie teams uitgekomen bij de 
senioren en drie bij de jeugd. 

Ton heeft de website vernieuwd, wat er weer mooi uit ziet en actuele informatie bevat. Hij heeft 
tevens een aantal betalende adverteerders kunnen vastleggen. 

Op 17 oktober is de ledenvergadering gehouden. Hierin is Ton definitief benoemd als 
penningmeester en zijn Derk en Marga herkozen als bestuurslid. 

In november is onze trainer Rick uitgeschakeld door een afgescheurde achillespees. Tijdelijk hebben 
we training gehad van een goede vervanger, namelijk Adrie Sip. In februari heeft Rick de draad weer 
opgepakt. 

Het familietoernooi was omgetoverd in een kerst familietoernooi en vond op zondag 16 december 
plaats. 

Op 27 december hebben we het traditionele oliebollentoernooi gehouden. Na de goed gemixte 
wedstrijden konden we afsluiten met een lekkere oliebol vers gebakken door Sjaak. 

De bondsteams zijn in de middenmoot geëindigd en hebben zich hierdoor gehandhaafd. De dames 
doen wederom mee in de A-klasse van de damescompetitie en hebben dit met een mooie tweede 
plaats afgesloten. 

In februari en maart kon er met de Rabobank clubactie weer op de club gestemd worden om de kas 
wat te spekken. 

In de Hoeksche Waard competitie zijn leuke wedstrijden gespeeld, maar helaas geen kampioenen te 
melden. 

Begin juni hebben verschillende kinderen de avondvierdaagse gelopen en hebben van Sandra en 
Marga namens de club een kleine attentie gekregen. 

Op enkele donderdagen zijn bij de jeugd de clubkampioenschappen gehouden, waarbij de finales na 
de zomer zijn gespeeld. 

Op donderdag 4 juli is het seizoen afgesloten en is er weer een traditionele bbq georganiseerd, 
hiervoor viel een goede opkomst te noteren. 


