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Geachte vergadering  
 
Zaterdag 1 
Laatste seizoen onder Patrick van Leeuwen.  
Goed bovenin meegedraaid, waarbij een oppermachtig Kagia  kampioen werd. 
Wisten toch via 2 spannende nacompetitie wedstrijden de finale voor promotie te bereiken 
waarin nipt van purmersteijn werd verloren. 
In het nieuwe seizoen een nieuwe trainer Hittjo Schipper.  
 
Zaterdag 2 
Leuk jeugdig team, lekker bovenin meedraaien geen problemen.  
 
Veteranen  11 x 11 
Laatste jaar in de 35+,na een roerige vergadering besloten naar de 45+ te gaan in het nieuwe 
seizoen. 
Dit jaar een hoop nieuwe tegenstanders, leuk meedraaien met de 3de helft  als vanouds. 
 
Veteranen 7x7 
Op de vrijdag avonden, ontspannen sfeer lekker meedoen. 
 
Zondag 8 herenteams en 1 damesteam  
Te beginnen met de dames 
Voor het eerst wist deze groep het kampioenschap te bereiken. 
Door goede trainingsopkomst, goede sfeer en begeleiding  wisten ze een mooi uitbundig 
gevierd kampioenschap te halen en gaan ze in het nieuwe seizoen in de 4de klasse hun 
kunsten vertonen. Met dezelfde  instelling komt dat goed. 
 
Zondag 1 
Lastig wisselvallig seizoen, mede door een grote blessure golf erg wisselvallig.  
Wisten tenslotte nog de middenmoot te bereiken maar hadden er meer van verwacht. 
 
Zondag 2 
Mede door de vele blessures bij 1 moest het 2de regelmatig spelers afstaan wat dan weer 
werd aangevuld met junioren. 
Bewondering dat ze toch de nacompetitie wist te bereiken, waar helaas promotie net een 
stap te hoog was. 
 
 
Zondag 4 
Jong,enthousiast team wat zich netjes wist te  handhaven  
 
Zondag 5 (Holla team)    
goud van oud 
Laatste jaar onder leiding van scheidsrechter erelid  Frans Visser  
Door vele afzeggingen, vaak onderbezet. 



Gaan het volgend jaar op de zaterdag  proberen.  
 
 
Zondag 6 
Enthousiaste groep, in het nieuw gestoken door  sponsoren. Grote groep. 
Tot het eind van het seizoen in de race voor het kampioenschap, wat net niet lukte. 
 
Zondag 7 
Mix van oud en jong die lekker  wekelijks hun balletje trappen. Gaan in het nieuwe seizoen 
samen met  8. 
 
Zondag 8 
Door vaak te krappe  bezetting moeilijk om een team bij elkaar  te brengen. Gaan in het 
nieuwe seizoen samen met het 7de. 
 
Zondag 9 
Jong team,met veel nieuwe leden. Leuke groep met goede opkomst aanwinst voor de 
toekomst.  
 
Samengevat 
1x kampioenschap, 2x nacompetitie  
Seizoen zonder grote problemen.  
In het nieuwe seizoen op zondag terug van 8 naar 6 senioren  en 1 x dames. 
Op zaterdag van 2 naar 4 plus de veteranen.  
Een landelijke verschuiving van de zondag naar de zaterdag. 
 
Gaan er in het nieuwe seizoen olv ons enthousiaste scheidsrechterscorps weer een sportief 
en gezellig seizoen van maken  
 
Wedstrijdsecretaris Senioren 
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