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Inleiding 
De winter staat voor de deur. Het is altijd afwachten of het een echt winter wordt of een 
kwakkelwinter, maar voor onze sportbeleving maakt dat niet veel uit. Wij zitten lekker warm in 
de zaal. Ik kan mij overigens wel herinneren dat we een keer clubkampioenschappen hadden 
toen heel Heemskerk een ijsbaan was. Ik ben toen maar lopend naar onze oude zaal gegaan. 
De wintermaanden staan altijd bol van de activiteiten. Sinterklaas, Kerst en 
Oud & Nieuw maken het tot een gezellige maand waarin de donkere avonden 
worden gecompenseerd door feestverlichting. Ook voor onze vereniging zijn 
het drukke maanden. De laatste competitiewedstrijden, de 
najaarsledenvergadering, de start van de bekercompetitie, een uitwisseling, 
het kersttoernooi, de afdelingskampioenschappen. In deze nieuwsbrief 
daarom aandacht voor onze drukke agenda.  
 
Competitie najaar 2012 
Ik begin deze nieuwsbrief met de stand van zaken in de competitie. Voor veel teams is het een 
spannende aangelegenheid. Het eerste team bij de senioren kan nog kampioen worden, maar 
door twee achtereenvolgende nederlagen wordt het nog een hele uitdaging. Ze staan met nog 1 
wedstrijd te gaan 1 punt achter. De overige teams staan met 1 wedstrijd nog te spelen veilig. 
Alleen team 2 kan theoretisch nog degraderen. Ze staan 6 punten voor op de laatste plaats en 
hebben aan een gelijk spel genoeg. 
Bij de jeugd is het team 1 gelukt om in de tweede klasse na 7 wedstrijden in de promotiepoule 
te eindigen. Ze zijn daarom zeker van handhaving. Dat is een mooie prestatie, want ze waren na 
hun kampioenschap in de vierde meteen naar de tweede klasse doorgezet.  

Het tweede jeugdteam heeft lange tijd onderaan gestaan en zit 
daarom ook in de degradatiepoule. De eerste wedstrijd daarin werd 
knap met 6-4 gewonnen en de tweede met 5-5 gelijk gespeeld, waar-
door ze niet meer kunnen degraderen. Bij de laatste wedstrijd was 
ik zelf aanwezig en er waren echte mooie rally’s bij. Het is goed te 
zien dat ze in 1 competitie stukken beter zijn gaan spelen. Dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst. 

De standen staan elke week op onze website. Zondagavond zijn alle standen in principe bijge-
werkt. 
 
Bekercompetitie senioren 2012-2013 
Op een of andere manier was er bij de senioren nooit belangstelling voor de bekercompetitie. 
De opzet is anders dan bij de reguliere competitie. Zo speel je met teams van twee spelers en 
zijn er wedstrijden met meer dan 1 tegenstander op een avond. Een team kan zich in de eerste 
ronde plaatsen voor de tweede ronde. Dan wordt, afhankelijk van de poulegrootte, de teller 
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weer op 0 gezet of worden de punten uit de eerste ronde meegenomen. In de tweede ronde 
strijd men voor een plaats in de halve finale. De eerste ronde wordt gespeeld tussen de compe-
tities in, de tweede ronde in februari en de finaleavond, met de halve finale en de finale op 3 
mei.  
Dit jaar doen er maar liefst 3 teams mee. Er zijn thuiswedstrijden gepland op 
woensdag 5 en 12 december. Dat dit op woensdag is gepland komt omdat we in 
de maande december op dinsdag de zaal niet hebben (één van de 
bezuinigingsmaatregelen die enkele jaren geleden is doorgevoerd). Ik wens alle 
teams veel succes. 
 

Najaarsledenvergadering 
Op dinsdag 11 december is er weer een najaarsledenvergadering. Alle 
senioren en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. Schrijf de da-
tum gauw in de agenda. Het bestuur hoopt elke keer weer dat er veel le-
den/ouders van jeugdleden komen om mee te praten over wat onderwer-
pen die er toe doen. Uiteraard wordt er gesproken over de begroting 
voor 2013. Deze is eindelijk weer eens positief. Belangrijke vraag daar-

bij is of de financiële situatie inderdaad minder zorgwekkend is, waardoor er geen maatregelen 
meer hoeven te worden getroffen om de kosten te drukken en de discussie over het samenvoe-
gen van de dinsdag- en woensdagavond voor senioren de ijskast in kan.  
Er is dit jaar weer sponsorgeld ontvangen voor de jeugd. Welke initiatieven kunnen er worden 
genomen om de jeugdafdeling te doen groeien. Wellicht dat een derde groep mogelijk is als er 
begeleiding voor komt.  
Binnenkort worden de agenda en de te bespreken stukken naar de leden verstuurd. De vergade-
ring start om 20:30 uur. Er is koffie/thee en achteraf nog een drankje. Zorg dat je erbij bent 
om mee te kunnen praten. 
 
Ledengroei 
Ook de ledengroei van de laatste maanden is van invloed op de discussie rond de financiële situ-
atie. Zowel bij de jeugd als de senioren zijn er de afgelopen 2 maanden leden bijgekomen. Bij 
de jeugd verwelkomen we 4 nieuwe leden: 
- Jimmy Roodzant 
- Tonny Son 
- Hashem Haj Yahya 
- Jenny Patterson-Gallagher (weer een meisje; leuk!) 
Hiermee is groep 1 bij de jeugd weer lekker druk na een wat magere periode rond de zomerva-
kantie.  
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Bij de senioren was het aantal leden gedaald naar het historische dieptepunt 25. Gelukkig zijn 
er weer 3 nieuwe leden: 
- Wilbert Blom 
- Ronald Minnée 
- René Kloet 

Om continuïteit te geven aan deze positieve ontwikkeling moeten ledenwer-
ving en ledenbehoud opgepakt worden. Dat gaat niet vanzelf. Daar zijn men-
sen voor nodig en helaas hebben zich bij de inventarisatie voor ondersteu-
ning van het bestuur weinig leden gemeld en helemaal niemand voor deze ac-
tiviteiten.  

 
Kersttoernooi 
Op 19 december wordt voor zowel de jeugd als de senioren een kerst-
toernooi georganiseerd. De jeugd speelt van 17:00 – 20:00 uur een ou-
derkind toernooi. We gaan proberen er weer een leuk toernooi van te 
maken met soep en broodjes. Ik heb dit keer ook een leuke prijs voor 
het winnende koppel.  
Daarna maken de senioren er weer een gezellige avond van met na de 
wedstrijden de traditionele loterij en eventuele huldiging van jubilarissen. 
Zet deze dag allemaal in de agenda, want het wordt echt leuk. 
 
Clubkampioenschappen 
Op 13 januari 2013 gaan we met z’n allen de hele zondag strijden om de verschillende clubkam-
pioenschapstitels. Binnenkort start de inventarisatie van de deelname. Het is altijd een hele 
happening omdat jeugd en senioren tegelijk bezig zijn. De hele vereniging is als een grote fami-
lie bij elkaar en daar rekenen we de toeschouwers natuurlijk ook bij. Hopelijk levert het weer 
mooie wedstrijden op en een spannende strijd om één van de vele bekers. 
Ook deze datum gauw in de agenda schrijven en alle andere afspraken voor die dag afzeggen. 
Zo’n dag moet je meemaken!  
 

Grote Club Actie 
Deze week is het de laatste kans om loten te verkopen. Op donderdag 
29 november is de trekking. Daarom moeten de loten uiterlijk woensdag 
zijn verkocht. Er zijn nog zo’n 50 loten. Dus voor de jeugdleden, als je 
je boekje nog niet hebt ingeleverd, doe dat dan snel. Neem hierover via 
de e-mail contact op met mij zodat we daar een afspraak over kunnen 
maken. Senioren die deze week nog loten willen kopen kunnen dat nog op 
dinsdag of woensdagavond. 
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Activiteitenkalender 
Activiteit Datum Toelichting 
Grote Club Actie 29-11-2012 Trekking van de winnende nummers. 
1e ronde bekercompetitie week 49 t/m 51 Eerst ronde  
Sluiting dinsdagavond 4-12-2012 t/m 1-1-

2013 
 

Najaarsledenvergadering 11-12-2012 Aanvang 20:30 uur 
Zaal open vanaf 20:15 uur 

Kerstoernooi 19-12-2012 Jeugd 17:00 – 20:00 uur 
Senioren 20:00 - 23:30 uur 

Clubkampioenschappen 13-01-2013 Jeugd en senioren 
Start competitie week 4  
2e ronde bekercompetitie februari 2013 Datums nog niet bekend 
Bestuursvergadering voorjaarsvakantie  
Voorjaarsledenvergadering maart/april 2013 Datum wordt op 11 december vastgesteld. 

Aanvang 20:30 uur 
Finaleavond bekercompetitie 03-05-2013 Halve finale en finale 
Bestuursvergadering meivakantie  
JeugdSportPas mei-juni 2013 Weken nog niet bekend. 

Tijd: van 17:00 – 19:00 uur 
Tijdens JeugdSportPas slechts 1 uur trai-
ning voor alle jeugdleden: 19:15 – 20:15 uur.  

Einde seizoen 
- dinsdag senioren 
- woensdag junioren/senioren 

 
23-04-2013 
05-06-2013 

 
 

 
Peter Gerritsen  
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