Netdropjes
Heb je al een shirtje besteld bij Edwin?

Seizoenafsluiting op zaterdag 1 juli

De dames willen graag dat
we niet meer
in uniseksshirt
spelen. En terecht. Edwin is
op zoek gegaan naar shirtjes die geleverd worden in een dames en een herenmodel. Hierboven zie je beide
shirtjes. Op de foto’s staan ze afgebeeld in marineblauw maar wij bestellen ze straks in zwart met
een gekleurd accentje. Als je belangstelling hebt
klik dan even op de link om de website te bezoeken. Hier vind je ook een praktische maattabel.
Heren: herenshirt Dames: damesshirt

Op vrijdag 30 juni spelen we dit seizoen voor het
laatst. De dag daarna sluiten we af met een
zeiltocht, met het bezoeken van een escaperoom
of met wadlopen. Bij de reacties tot nu toe ligt het
wadlopen aan kop maar dat kan zomaar weer
veranderen. Geef nog snel even je keuze door.

De prijs van het shirt zal ongeveer € 23.00 zijn. Dit
is afhankelijk van het aantal bestellingen. Wil je
ook zo’n nieuw clubshirtje geef dan door wat het
moet worden:
 een dames of herenshirt.
 het aantal shirts.
 en welke maat.
Mail dit naar: edwin.van.den.berg19@gmail.com
Ons jaarlijkse clubtoernooi is op 30 juni

In de laatste maand van het seizoen spelen we het
clubtoernooi. Dit levert een dame en een heer
jaarlijks de seizoentitel. Het veroveren van die titel
is geen gelopen race voor onze topspelers. De
hindernissen die zij moeten nemen zijn hoger dan
die voor de minder bedreven spelers. Degenen
met betere techniek en conditie moeten namelijk
een keer samen spelen met een speler die het
spel veel minder beheerst. Een nadeel voor de
betere speler en een voordeel voor de mindere
speler. Ieder speelt 5 wedstrijden van 2 sets. Dat
kan een mix of een dubbelpartij zijn. Een derde set
wordt niet gespeeld. Een wedstrijd kan dus gelijk
eindigen. Om de titel te behalen heeft een betere
speler een beetje mazzel nodig. Maar bovenal
moet ie hard werken anders zit het er niet in. We
hebben al een paar keer gezien dat onze
'middenmooters' hoog eindigen in de einduitslag.
Meedoen kan alleen als je bent aangemeld. Dat
kan t/m 29 juni bij het secretariaat. Daarna word je
ingedeeld in het toernooischema. Er is op de dag
van het toernooi geen tijd meer om het
speelschema te wijzigen. Dus kom je toch
onaangemeld opdagen dan kun je hooguit
assisteren bij het verwerken van de uitslagen of
aanschuiven in de kantine voor de derde helft....
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Ga je overstag voor het zeilen?
Niet bang voor de klapgijp?
Neem dan als fokkemaatje
plaats naast jouw stuurman om
de andere zeilers die jouw
vaarwater kruisen de loef af te
steken. Of vind jij dit meer een
bezigheid voor deiningzoekers
en aan lager wal geraakten?
Ben jij meer van suspense? Heb jij zenuwbanen
van staalkabels? Kies dan voor de escaperoom.
Door jouw stressbestendigheid en boerenslimheid
ontdekt jouw groep de
uitweg. Hier maak jij
wellicht het verschil.
Maar evengoed ontdek
je dat je claustrofobisch
bent.
Je kunt ook kiezen voor dom doorstappen in zon,
zand en water. Niets anders om je heen. Hooguit
een stel medeveroordeelden die het tij moeten
zien voor te blijven. Het
heet wadlopen en je
schijnt er een ultieme
beleving aan over te
houden. Wel gezellig ….
’s Avonds sluiten we af met een barbecue bij
Cindy. Over de exacte kosten van de sportieve
activiteit overdag en het eten en drinken daarna
hebben we binnenkort meer duidelijkheid. Maak je
keus en geef die door aan Edwin vd Berg.
Competitie in het nieuwe seizoen

De badmintonbond heeft haar plan om de competitie te reorganiseren uitgesteld. Het bondsbureau
heeft ingezien dat de organisatie hiervan langer
duurt dan een paar maanden. Dit betekent dat de
competitie er hetzelfde uit zal zien als in het afgelopen seizoen. De teams in de onderste klasse
behouden daarmee het risico van te weinig deelnemende teams. Voor district Noord is dat een
reëel gevaar. Hopelijk is de bond zich dit op tijd
bewust en tovert ze nog een konijn uit de hoge
hoed voor ons tweede en derde team.
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