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Voorzitterspraatje

Met rasse schreden gaan we richting het einde van het voorjaarsseizoen. Aan de ene kant
jammer aan de andere kant biedt het ook weer mogelijkheden voor andere hobby’s.
Het ziet er naar uit dat dit wel eens het meest mooi seizoen kan gaan worden op sportief
gebied sinds de laatste 30 jaar. Met jeugdteams die overal boven meedraaien en kans
maken om landelijk B te halen. Ook team 2 zou landelijk kunnen halen wat zou betekenen
dat we 2 landelijke teams bij de jeugd hebben, iets wat in het verre verleden 1x eerder is
voorgekomen. Dit geeft nogmaals aan dat we het bij de jeugd goed voor elkaar hebben.
Is dit alleen bij de jeugd het geval? Nou nee, integendeel ook bij de senioren gebeuren
mooie dingen. Team 1 is verwikkeld in een mooi gevecht voor het kampioenschap, ook team
2 doet mee en staat zelfs bovenaan. In totaal staan er zo 4 a 5 teams regelmatig boven aan.
Dit kan voor de plaatselijke bloemenboer nog wel eens een mooi voorjaar worden.
Is dit alles?? Nee, we zijn er nog niet. Bij de NTTB heeft onze vereniging de prijs binnen
gehaald voor de vereniging met de meest aantal nieuwe leden, in absolute en % getallen.
Ook weer een mooi succes voor ons als vereniging. De prijs die hiermee gemoeid is, is een
clinic van oud top tafeltennisster Bettine Vriesekoop. Op alle vlakken draaien we goed mee,
jeugd- en senioren trainingen worden goed bezocht, ook de 55+ training onder de leiding van
Wim Breur doet het erg goed.
Kortom superlatieven schieten tekort en dat maakt me als voorzitter wel trots. Te meer
omdat we dit als team weten te bereiken.
Wel wil ik nog even stil staan bij een aantal activiteiten waar jullie aanwezigheid bijzonder op
prijs wordt gesteld, te weten:
•
•
•

ALV
Clubkampioenschappen
Open Havendag

Meer informatie hierover vinden jullie bij het kopje “belangrijke mededelingen”.

Tot de volgende editie
Menno van der Wal

3

eugd

Organogram TTC Gorkum

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Algemeen bestuurslid

M v.d. Wal
06-52622091
mcvdwal@hotmail.com

R. Klein
0183-660301
06-42758616
ra.klein@ziggo.nl

K. v.d. Wal
0183-640495
06-20306719
kwvdwal@
hotmail.com

Paul v.d.Brom
06-54363701
pvandenbrom@
gmail.com

Wedstrijdsecretaris senioren
P. v.d. Brom
06-54363701
pvandenbrom@gmail.com

Contributie leden*
Senioren:
€ 115
Junioren:
€ 98
Wlp/pup/asp: € 82

Jeugdcommissie
Voorzitter JC:
E. Willemstein
0183-670650
06-51590722
erwillemstein@
errent.nl

PR-commissie
K. v.d. Wal
0183-640495
06-20306719

Secretaris JC:
M. Ras
0183-664215
06-21568386
mathijsras@
hotmail.com

Clubblad
M. Ras
mathijsras@
hotmail.com

J.W. Scheurwater
06-20843418
vB. de Hoop
06-55026439

Website/social media
R.Klein - beheer
M.v.d.Wal - senioren
K.v.d.Wal - senioren
M.Ras - jeugd

Wedstrijdsecretaris junioren
V. Phaff
0183-821335 /
06-18464771
v.phaff@hotmail.nl

V. Phaff
0183-821335
06-43845997
P. Hoogewerf
06-82128807
M. Jakubowski
06-23438669

*vanaf 2019. Bij deelname competitie komt hierbij de bijdrage aan de NTTB (resp. 52 euro voor de senioren en 34 euro voor de jeugd).
Bij competitie is een clubtenue verplicht om in te spelen. Dit bestaat uit een rood clubshirt en zwarte clubbroek. Kosten: senioren 30 euro,
jeugd 25 euro. Dit tenue wordt dan van jezelf.
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Belangrijke mededelingen
Algemene Leden Vergadering:
Op woensdag 08 mei zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden. Een ieder wordt vriendelijk verzocht
hier bij aanwezig te zijn om belangrijke punten die een ieder aangaat te bespreken. Aanvang
is 20:15 bij ons op de vereniging
Open Havendag:
Op zaterdag 25 mei zullen wij wederom aanwezig zijn bij de Open Havendag. Een ieder kan
ik aanraden om hier langs te komen. Is ook een unieke mogelijkheid om met de familie of
vrienden even het spelletje te spelen. Het start om 10:00 en duurt tot ongeveer 15:30.
Clubkampioenschappen:
Op vrijdag 24 mei zullen de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden worden.
Aanvangstijd is 20:00 uur. Een ieder is van harte welkom. Laten we er met z’n allen een zo’n
gezellig mogelijke avond van maken. Ook de jeugdleden van team 1 en 2 mogen mee doen
Volgende uitgifte:
De volgende uitgifte zal in juli zijn, mijn verzoek is om nieuwe informatie uiterlijk begin juli toe
te sturen. Dit kan naar mathijsras@hotmail.com
Sponsoring :
Let op !!! Graag zoveel mogelijk web aankopen doen via de site. Via de link Sponsorkliks
kom je bij alle grote webwinkels. Het is vrij gemakkelijk en jullie steunen op deze manier
onze vereniging. Momenteel hebben we hierdoor al bijna € 1.000,- voor de club kunnen
ophalen.
Website:
Onze website is te benaderen via: www.ttcgorkum.nl
We zijn ook via Instagram, Facebook en Twitter te bereiken. Like ons allen.
Instagram: www.instagram.com/ttcgorkum/
Facebook: https://www.facebook.com/ttcgorkum/
Twitter: https://twitter.com/ttcgorkum
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De openingstijden
De openingstijden van TTC Gorkum zijn als volgt:
maandag
maandag

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Dr. Hiemstralaan
Dr. Hiemstralaan

Jeugdtraining (instroom)
Jeugdtraining (competitiespelers)

maandag

20.00 - 22.00

Dr. Hiemstralaan

Seniorentraining op 4 tafels

maandag

20.00 - 22.00

Dr. Hiemstralaan

Senioren vrije training

woensdag

20.00 - 23.30

Dr. Hiemstralaan

Senioren competitie

woensdag

20.00 - 22.00

Dr. Hiemstralaan

Senioren vrije training (indien geen
competitieweek)

donderdag

15:30 - 17:30

Dr. Hiemstralaan

Tafeltennis voor ouderen

vrijdag

15.30 - 16.30

Dr. Hiemstralaan

Jeugdtraining (instroom)

vrijdag

16.30 - 17.30

Dr. Hiemstralaan

Jeugdtraining (instroom)

vrijdag

17.30 - 18.30

Dr. Hiemstralaan

vrijdag

18.30 - 19.30

Dr. Hiemstralaan

Jeugdtraining (competitiespelers)
Jeugdtraining (competitiespelers)

vrijdag

20.15 - 23.30

Dr. Hiemstralaan

Senioren competitie

vrijdag

20.00 - 22.00

Dr. Hiemstralaan

Senioren vrij spelen (indien geen
competitieweek)

zaterdag

10.00 - 15.00

Dr. Hiemstralaan

Jeugdcompetitie
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Tussenstand voorjaarscompetitie 2019 senioren
Hierna volgt een overzicht van de standen en persoonlijke resultaten. Voor de laatste
informatie, zie de site van de NTTB: www.nttb.nl/west of de TTapp. Stand per 6 april.
Reguliere competitie:
1e klasse - Poule D
--------------------------------Taveba 3
9 - 62
Gorkum 1
9 - 59
Tavenu 1
9 - 49
Kwiek 1
9 - 40
NS Rotterdam 1
9 - 32
DOING 2
9 - 28

1e klasse - Poule E
--------------------------------Gorkum 2
9 - 58
Vriendenschaar 5
9 - 55
De Treffers (M) 1
9 - 50
Papendrecht 2
9 - 41
Taverzo 4
8 - 34
TOG 1
8 - 22

2e klasse - Poule E
--------------------------------Tavenu 2
9 - 66
Dordrecht 1
9 - 50
Gorkum 3
9 - 44
SVN 1
9 - 43
HTTV-070 5
9 - 40
Salamanders 5
9 - 27
5e klasse - Poule E
--------------------------------Gorkum 5
9 - 56
Tavernie 4
9 - 54
MTTV 2
9 - 49
TaLaNi 4
9 - 39
VCS 2
9 - 38
MTTV 3
9 - 34
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Duo competie:
2e klasse - Poule B
--------------------------------Taveri 2
9 - 36
Sliedrecht Sprt 2
9 - 27
Drivers 2
9 - 19
Dordrecht 5
8 - 18
Tavenu 1
8 - 17
Gorkum 1
9 - 13
3e klasse - Poule C
--------------------------------Kwiek 2
7 - 20
Shot '65 2
7 - 19
Dordrecht 6
7 - 17
Alexandria '66 8
6 - 16
Gorkum 2
7 - 13
4e klasse - Poule P
--------------------------------TTVA 4
9 - 34
DFC 1
8 - 24
Gorkum 3
8 - 18
Tavernie 3
9 - 18
Dordrecht 7
8 - 16
Serve 71 2
8 - 15
5e klasse - Poule B
--------------------------------Nileta 2
9 - 31
TTVA 7
9 - 28
Serve 71 3
7 - 23
DFC 3
8 - 15
Merwestad 5
8 - 14
Gorkum 4
9 - 14
7e klasse - Poule C
--------------------------------HTV 3
8 - 30
NTTC 7
8 - 28
TTVA 8
6 - 24
Gorkum 5
9 - 14
Serve 71 5
8 - 12
DFC 5
9 - 12
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Persoonlijke resultaten:
Reguliere competitie:
1e klasse - Poule D
4054467 M. Mans (Maarten)
3752957 C. Baldé (Colin)
2005593 M.C. van der Wal (Menno)
3601237 A.W.T. Langeveld (Laurens)
4106662 J. Poels (Jonne)

Gorkum 1
Gorkum 1
Gorkum 1
Gorkum 1
Gorkum 1

12
15
15
21
18

1e klasse - Poule E
2260559 M. Matla (Marcel)
3435555 W. van der Ham (Wilco)
2011065 K.W. van der Wal (Koert)
4032287 E. Stefanica (Emilian)

Gorkum 2
Gorkum 2
Gorkum 2
Gorkum 2

12 10 83%
18 13 72%
21 12 57%
15 7 47%

2e klasse - Poule E
3344665 V. de Gelder (Vincent)
2994768 W. Breur (Wim)
3111258 E. Baerveldt (Erik)

Gorkum 3
Gorkum 3
Gorkum 3

20 18 90%
26 10 38%
26 6 23%

Gorkum 5
Gorkum 5
Gorkum 5
Gorkum 5
Gorkum 5

9 8 89%
21 17 81%
15 11 73%
27 17 63%
9 0 0%

Duo competitie:
2e klasse - Poule B
2924496 N. van der Pennen (Nochan)
3097412 E. Rijkse (Edwin)
3435652 J. van Popta (Jaap)

Gorkum 1
Gorkum 1
Gorkum 1

12 5 42%
12 3 25%
12 2 17%

3e klasse - Poule C
1779212 C. 't Lam (Cors)
3643849 J. de Hoog (Jan)

Gorkum 2
Gorkum 2

14 9 64%
14 3 21%

4e klasse - Poule P
4118685 J. Scheurwater (Joel)
3049702 P.J.J. van den Brom (Paul)
4178944 C. van den Akker (Corne)

Gorkum 3
Gorkum 3
Gorkum 3

10 6 60%
8 3 38%
14 5 36%

5e klasse - Poule B
4225709 T. de Jong (Tilly)
3378745 S. de Jong (Saskia)
4204892 N. Martens (Natali)

Gorkum 4
Gorkum 4
Gorkum 4

14 5 36%
6 2 33%
16 4 25%

7e klasse - Poule C
4196594 R. Feddema (Rienk)
3702813 M. van der Hulst-den Boesterd
4196578 W. de Geest (Wim)
4225254 W. Feddes (Wim)

Gorkum 5
Gorkum 5
Gorkum 5
Gorkum 5

4
10
18
4

10
12
11
12
10

83%
80%
73%
57%
56%

5e klasse - Poule E
0471447
3431975
3972777
3577551
4106654

E.R. Willemstein (Ernst)
M.J. Ras (Mathijs)
M. Jakubowski (Maciej)
P.A. Hoogerwerf (Peter)
W. Phaff (Wessel)

3 75%
5 50%
4 22%
0 0%
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Tussenstand voorjaarscompetitie 2019 jeugd - kampioenen team 3!!
Hierna volgt een overzicht van de standen en persoonlijke resultaten. Voor de laatste
informatie, zie de site van de NTTB: www.nttb.nl/west of de TTapp. Stand per 6 april.
Team 3 is al kampioen!! Deze toppers uit team 3 zijn op zaterdag 6 april al kampioen
gewonnen door met 8-2 van de concurrent Rijnsoever 9 te winnen!! Super goed gedaan
Evelyn, Sander, Jochem, Rinske, Jesse!!

Landelijk C - Poule A
--------------------------------Gorkum 1
8 - 50
Tanaka 1
8 - 49
HBC 1
8 - 43
TOGB 2
8 - 38
Amsterdam 2
8 - 35
TIOS '51 1
8 - 25

Promotieklasse - Poule B
--------------------------------Gorkum 2
8 - 55
Smash (M) 1
8 - 54
Papendrecht 1
7 - 30
VVV 1
7 - 30
Scyedam 1
7 - 29
Taverzo 3
7 - 22
10

Pupillen B - Poule A
--------------------------------Gorkum 3
7 - 63
Rijnsoever 9
6 - 42
Sliedrecht Sprt 2
6 - 24
Taverzo 9
6 - 22
Taveba 6
7- 9

Persoonlijke resultaten:
Promotieklasse - Poule B
4184092 B. van den Haselkamp (Bjarne)
4151510 G. Farah (Gadder)
4143193 M. Eegdeman (Mick)
4014433 C. Chen (Colin)

Gorkum 2
Gorkum 2
Gorkum 2
Gorkum 2

18 14 78%
21 16 76%
15 11 73%
18 9 50%

Pupillen B - Poule A
4199908 J.C. Schoneveld (Jochem)
4167765 S. Ottelander (Sander)
4198041 E. Kha (Evelyn)
4220880 J. Baks (Jesse)
4209038 R. Pelle (Rinske)

Gorkum 3
Gorkum 3
Gorkum 3
Gorkum 3
Gorkum 3

15 15 100%
15 15 100%
12 12 100%
9 8 89%
12 6 50%

Landelijk C - Poule A
4106662 J. Poels (Jonne)
4167870 D.J. Rombouts (Deen)
4125064 H. van Es (Hidde)
3994753 J. Kha (Julian)
4198067 M. Scheurwater (Mathias)

Gorkum 1
Gorkum 1
Gorkum 1
Gorkum 1
Gorkum 1

15 15 100%
15 11 73%
12 6 50%
15 7 47%
15 6 40%
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SponsorKliks

Beste Leden,
onze vereniging is aangesloten bij SponsorKliks. Dit betreft een tool waarbij wij als leden de
vereniging gratis kunnen gaan sponsoren. Hoe gaat dit nu in zijn werk?
Via de website www.ttcgorkum.nl kan je bij het kopje Sponsors kiezen voor SponsorKliks.
Wanneer je op het icoontje van SponsorKliks drukt, kom je in een nieuw scherm. Op het
nieuwe scherm kan je nadien een keuze maken bij welke website je wat wilt gaan bestellen.
Van elke bestelling ontvangt de vereniging een % commissie. Het maakt voor degene die de
bestelling doet in prijs niet uit of hij dat rechtstreeks doet of via deze weg.
Voorbeeld
Je hebt zin in een pizza. Je gaat naar de website van Thuisbezorgd en bestelt een pizza bij
Domino’s voor € 10. Nu kan je via de website van de vereniging via de button SponsorKliks
ook bij Thuisbezorgd uitkomen. De desbetreffende pizza kost je nog steeds € 10 maar via
SponsorKliks ontvangt de vereniging extra inkomsten. Bij Thuisbezorgd is dat € 1 per
bestelling.
Op deze manier genereer je als lid extra inkomsten voor de vereniging zonder dat je daar
zelf extra veel moeite voor hoeft te doen. Een mooie win-win situatie.
NB! Geef het ook door aan familie en kennissen.
Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij Koert en Paul.
Tot nu toe heeft het de vereniging zo’n € 1000,- opgeleverd in 2018! Een mooi extraatje dus
wat we weer kunnen gebruiken voor de vereniging!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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Toernooien jeugd
Er zijn weer veel mooie toernooien gespeeld en successen behaald, naast de competietiesuccessen! Een greep uit de toernooien, een ongekende opmars van de TTC Gorkum jeugd!!!
Tulpentoernooi
Jonne was zondag 17 maart bij TTV de Treffers in Roelofarendsveen voor het senioren
tulpentoernooi. Bij de E-senioren waren 4 poules van 6. Jonne werd 2e in zijn poule en ging
via de kwart- en halve finale naar de finale. Hij was de enige jeugddeelnemer die deelnam
wat zijn prestatie extra knap maakt!

Ranglijstfinale Zoetermeer - Hidde behaalt B-licentie!
Op 31 maart speelden Hidde (junior) en Bjarne (kadet) de ranglijsten finale in Zoetermeer.
Beiden speelden in een poule van acht, de nummers 1 en 2 van iedere poule kregen een b
licentie. Bjarne won vijf van de zeven wedstrijden en werd op onderling resultaat net niet
tweede. Hidde won al zijn wedstrijden wat hem een b-licentie opleverden. Hidde was al vaak
op ranglijsten toernooien dichtbij gekomen en dus is de b-licentie dik verdiend, gefeliciteerd
Hidde! Joël coachte beide spelers.
A-Jeugdranglijsten toernooi Den Haag
Zondag 17 maart was het A- jeugdranglijsten toernooi in Den Haag, waar Deen (bij de
kadetten) en Matthias (bij de pupillen) aan mee deden. Dit is een toernooi waar alleen de
absolute top van Nederland mag spelen en is daarom een sterk toernooi. Deen zat in de
poule met de uiteindelijk winnaar van het toernooi waar Deen in de eerste game 10-8 voor
kwam helaas wist hij dit echter niet af te maken en verloor met 3-0. Ook de andere poule
wedstrijden waar Deen het opnam tegen landelijk a spelers gingen met 3-0 verloren. In de
vervolg ronde wist hij wel een set te winnen tegen een landelijk a speler maar een hele
wedstrijd was nog iets te hoog gegrepen.
Matthias wist in zijn poule knap een set winnen tegen de nummer 2 en 3 van Nederland.
Ook verloor hij één keer 11-9 in de vijfde. In het vervolg toernooi had hij ook kansen maar
wist hij geen wedstrijden te winnen. Deen en Matthias zijn respectievelijk 1e jaars kadet en
pupil. Dat betekent dat ze nog ruim een jaar in hun leeftijd zullen blijven. Er is dus een goede
kans dat ze volgend seizoen kunnen aanhaken bij de echte top van Nederland. Nog voor de
zomer hebben Deen en Matthias eerst nog het NJK-A. Joël en Ben bedankt voor het
coachen!
Daarnaast heeft Gadder ook een B-licentie behaald in februari en Mathias en Deen een Alicentie!!! Zie het volgende verslag:

13

JRL-toernooi februari
Het weekend van 16/17 februari was het laatste JRL toernooi van seizoen 18/19.
Op zaterdag waren de C-spelers en op zondag de B-spelers aan de beurt.
Op zaterdag was Gorkum met 7 spelers van de partij.
Sander, Welp 2, werd 4e in zijn poule. Sander speelt op dit moment heel goed in de
competitie met zijn team.
Evelyn, Welp 2, speelde in een welpen/pupillen poule en werd derde in haar poule. Evelyn
speelt goed en met steeds meer plezier en dat is leuk om te zien, zowel bij de trainingen als
in competitie en toernooien.
Jochem, Pupil 1, speelt zijn eerste ranglijstentoernooi en werd 6e in zijn poule, een wedstrijd
gewonnen en dat is een leuke start voor een ranglijsttoernooi.
Bjarne, kadet 1, werd 2e in zijn poule. In de kwartfinale strandde hij helaas. Hij was
weliswaar als tweede geplaatst voor het toernooi maar mag tevreden zijn: goed spel laten
zien.
Gadder, kadet 2, was als eerste geplaatst voor het toernooi. Hij liet zien wat hij waard is. Het
meer trainen en het er voor gaan geeft resultaat: zonder een wedstrijd te verliezen is hij 1e
geworden. Gadder gefeliciteerd met het winnen van het toernooi en het halen van je BLicentie!
Colin, Junior 1, leverde een mooie prestatie door derde te worden in zijn poule. Hij ging er
via een driehoek uit. Toch een goed resultaat gezien zijn winst op landelijk C-Speler.
Hidde, Junior 2, werd 1e in zijn poule en vervolgens haalde hij de halve finale. Helaas
verloor hij deze, want een finaleplaats had hem een B-Licentie opgeleverd. Maar toch: goed
gespeeld!
Op zondag waren onze B-licentie spelers aan de beurt:
Jonne, junior 2, werd 4e in zijn poule en ging dus niet door. Dat is natuurlijk jammer maar
tegelijk is het bij de Junioren B volle bak, veel spelers die elkaar verdringen om richting de A
te gaan. Jonne doet het goed bij de senioren competitie en doet dat met veel plezier.
Julian, Kadet 2, werd 3e in zijn poule. Ging net niet door. Julian speelt zoals altijd: constant!
Deen, Kadet 1, had net als Matthias op het 1e JRL van dit seizoen de finale gehaald, dus
nog 1 keer de finale en hij zou zijn A licentie halen. Hij speelde een goed toernooi en
bereikte ongeslagen de finale tegen soms sterke tegenspelers. Hij won de finale met 11-8 in
de 5e. Gefeliciteerd Deen met je toernooi winst en het halen van je A-Licentie.
Matthias, Pupil 1, moest ook zijn kans pakken en nog 1 keer de finale halen voor een A
licentie. Hij bereikte onverslagen de finale en verloor maar 3 sets van de 24. De finale won
hij met 3-0. Matthias gefeliciteerd met de winst en je A.
Ben heeft Jonne en Deen gecoacht. Joel coachte Julian en Matthias. Bedankt!
De ouders bedankt voor het rijden! Jeroen bedankt voor de foto’s!
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Jeugdkalender voorjaar en zomer 2019
Beste jeugdleden,
Om jullie op de hoogte te houden van de geplande activiteiten hierbij weer de jeugdkalender.
Mochten jullie nog vragen, opmerkingen of kopij hebben voor de jeugdkalender en/of de
Topspin, dan is die altijd welkom! Die kun je mailen naar: mathijsras@hotmail.com. Bij deze
de komende evenementen, waarvoor je je op bovengenoemd mailadres kunt opgeven. Zie
ook de mailing die jullie hebben gehad via de mail! Hierbij de evenementen:
•
•
•

Clubkampioenschappen jeugd: deze vinden plaats op zaterdag 18 mei. Opgave mail
volgt binnenkort!
Open Havendag 2019:
Hier gaan we als vereniging weer aan meedoen, dit is zaterdag 25 mei van 10-17 uur.
Wij zullen weer te vinden zijn op het veld Buiten de Waterpoort.
Slotdag 2019:
Ook deze gaan we organiseren, en wel op vrijdag 12 juli! Meer info volgt ook hier t.z.t!

Dit was het weer voor nu,
Namens de jeugdcommissie TTC Gorkum,
Mathijs Ras - jeugdcommissie
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TTC Gorkum winnaar ledenwerfwedstrijd

We hebben in februario als club 2 oorkondes gewonnen vanwege de grootste ledengroei! De
gewonnen oorkondes zie je hieronder! Er zit nog een prijs aan vast: een clinic door Bettine
Vriesekoop te geven op de club. Specifiek gericht op 50+ groep. Mooi dat we zo goed bezig
zijn!! Dank aan alle betrokkenen: bestuur, jeudgcommissie en natuurlijk alle trainers,
betrokken ouders en coaches!!!!

16

Wist u dat???....
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

we aangemeld zijn bij SponsorKliks?
SponsorKliks al zo’n 1000 euro heeft opgeleverd?
iedereen de club kan sponsoren zonder dat dat iets extra’s kost?
ook niet-leden dat kunnen doen?
we dus ervan uitgaan dat iedereen meedoet?
de jeugd erg goed draait?
De senioren ook lekker gaan?
we een prijs hebben gewonnen omdat we de grootste procentuele ledengroei
hebben laten zien?
9. we nu rond de 82 leden zitten?
10. dat echt lang geleden is?
11. Joël Scheurwater de jeugd en de senioren traint op de maandagen?
12. hij een trainersopleiding volgt?
13. we daar erg blij mee zijn?
14. op 8 mei weer de ALV plaatsvindt?
15. op zaterdag 18 mei weer de jeugdclubkampioenschappen zijn?
16. en op vrijdag 24 mei voor de senioren?
17. het 25 mei Open Havendag is waar wij ook weer staan als vereniging?
18. u uiteraard allen komt kijken?
19. dit het weer was voor deze editie?
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