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Vrijdagavond 9 februari team 2 tegen team 3
Onze teams in de 3e klasse spelen aanstaande vrijdag een wedstrijd tegen elkaar. In Sporthal
Lewenborg van 20 tot 22 uur. Dus dat zal die avond even wat extra drukte geven. Team 2
speelt in de competitie beter dan Team 3. Ze hebben een behoorlijk grote voorsprong. De
vorige onderlinge wedstrijd won het tweede team met 6-2. Toen speelde Peter Poortinga nog
mee. Maar het herstel van zijn blessure laat nog niet toe dat hij a.s. vrijdag ingezet kan
worden. Ga kijken vrijdag en moedig onze teamspelers aan. BCL wint. Dat staat vast.
17 Maart voor de 7e maal Filmavond bij Bart
Wat: filmavond
Wanneer: 17 maart, vanaf 20.00 uur
Waar: Bij Bart van Wees, Speenkruidstraat 52, 9731 GW Oosterhogebrug.
Er kan gekozen worden uit 4 Films. Klik op de poster voor de filmtrailer.

Graag willen we van je weten:
 of je komt
 en als je komt welke film je voorkeur heeft.
De film met de meest voorkeurstemmen zal deze avond worden vertoond. In verband met het
aanschaffen van de film horen we graag uiterlijk 18 februari wat je voorkeur is. Geef je keuze
door aan Edwin:
 WhatsApp (06 437 54553)
 Email (edwin.van.den.berg19@gmail.com)
Over hoe we de “consumpties” gaan organiseren volgt later bericht. Tot gauw.
Jaarlijkse ledenvergadering
Om vast in je agenda te noteren: onze jaarlijkse ledenvergadering houden we op vrijdagavond
6 april. De eerste vrijdag na Pasen. We spelen die avond een half uurtje korter. Dan hebben we
na het spelen wat meer tijd om met elkaar te praten over onze club. Hoe vinden we dat we
ervoor staan. Wat gaat goed en wat kan er veel beter? Is onze financiële situatie nog gezond?
Komt iedereen wel voldoende aan zijn trekken?
Er treden elk jaar ook bestuurders en commissieleden af. Wie voelt er wat voor een functie in
het bestuur of een commissie? Meer informatie over het werk van bestuurders en
commissieleden kun je krijgen bij degenen die nu zo’n functie vervullen. Spreek die mensen
aan als je geïnteresseerd bent of vraag er naar via ons secretariaat.
Training
Vorige keer meldden wij nog dat Jan Dijkema vanaf februari met een nieuwe cursus gaat
beginnen om hoofdtrainer te kunnen worden. Maar nu er wat meer informatie over deze
opleiding bekend is heeft hij toch besloten ervan af te zien. Het past allemaal minder goed in

zijn persoonlijke planning en hij heeft het hoofdtrainerschap niet nodig om training te blijven
geven aan onze vereniging en aan de vereniging in Zuidhorn. Hij zal zich nu toeleggen op het
volgen van workshops en bijscholingscursussen. Daarmee behoudt hij zijn trainerslicentie voor
de komende jaren.
Mede-organisator gezocht voor het Make-a-Wish-toernooi
Onze leden Frans Dekker en HenkJan de Haan hebben twee keer een zeer geslaagd toernooi
georganiseerd. Het Make-a-Wish-toernooi. In 2017 bracht het toernooi 2400 euro op. Beelden
van het toernooi kun je vinden door deze link te volgen. Met het toernooi kan een bijzondere
wens in vervulling gaan van een kind met een ongeneeslijke ziekte. Zowel HenkJan als Frans
zijn erg gemotiveerd om deze kar te trekken. Maar met z’n tweeën is dit wel een hele klus. Ze
zoeken hulp bij de organisatie. Wie voelt er voor om mee te helpen. Het geeft veel voldoening
om de allerliefste te vervullen van kinderen die het zo nodig hebben. Beide mannen zijn vaak
op vrijdagavond in Sporthal Lewenborg te vinden. Spreek ze eens aan, dan kom je wat meer te
weten over hun drijfveren. En misschien lijkt het jou dan ook een mooie uitdaging om een
steentje bij te mogen dragen.

De voorjaarstoernooien
Vooral voor de toernooien in februari moet je er snel bij zijn. Overal geldt: vol is vol.
18 februari. Dubbel en mixtoernooi Hoogezand. Informatie en opgave: Veteranen-toernooi2018
24/25 febr. AMOR-toernooi Groningen. Zie verder 52e Master AMOR-toernooi
24 februari. Dubbeltoernooi Appelscha. Informatie en opgave: Steegdentoernooi
11 maart. Mixtoernooi Peize. Zie verder 17e Mixtoernooi Peize
24 maart. Dubbel en mixtoernooi Eelde. Informatie en opgave:
christianvankammen@home.nl.
21 april. Mixtoernooi Haulerwijk. Informatie en opgave: BVHaulerwijk
26/27 mei. Nachttoernooi (mix of dubbel) Oude Pekela. Informatie en opgave:
secretariaat@bvbop.nl.

