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Hallo Leden,
De lente is in volle gang. De temperatuur laat het nog een beetje
zitten. Tenminste op het moment dat ik dit schrijf.
Als jullie dit lezen loopt april alweer op zijn eind. En zullen de
temperaturen hoop ik ook wel gestegen zijn. En als de
temperaturen stijgen houdt dat bijna traditie getrouw in dat de
meeste zaalsporten op zijn eind lopen. Zo ook het badminton.
De competitie zit er weer op. Met een heel verdienstelijke 2e en 3e
plaats voor Oer ’t Net 1 en Oer ’t Net 2. Hierover verderop meer.
Voor volgend seizoen hebben we besloten om nog maar 1 team in
te schrijven voor de competitie. Vanwege krapte in vooral het
vrouwen aanbod zijn we hiertoe genoodzaakt. Wil ik hier tevens
van de gelegenheid gebruik maken om onze shirtsponsor Feenstra
Installatie Schettens te bedanken voor de jaren lange sponsoring.
Tjeerd Osinga namens de gehele club dank hiervoor. Vanaf de
bestuurskant willen we alle betrokken spelers bedanken voor hun
inzet en feliciteren met hun prestatie.
Zo op naar het einde van het seizoen is het altijd maar weer de
vraag hoeveel spelers komen er nog de laatste weken, we zien de
laatste jaren steeds meer een vast groepje wat dan nog speelt.
Jammer we huren de zaal tot juni. Ik zou zeggen maak er zoveel
mogelijk gebruik van, en kom ook de laatste paar weken.
#Iedereeniswelkom#Hoemeerzielenhoemeer………Juist.
Net
stinne mar der hinne.
Daarnaast kan ik melden dat we de goede richting niet opgaan met
het aantal leden/nieuwe aanmeldingen. Jammer maar helaas, maar
we geven de moed niet op. Dus………..Heb je dus broertjes,
zusjes, ooms, tantes, buren of wie je dan ook kent die graag een
keer wilt komen badmintonnen, neem ze dan eens mee naar onze
mooie club. Na een paar keer gratis meedoen merk je pas echt wat
badmintonnen is.
Wens ik iedereen nog een hele gezellige laatste badmintonmaand
toe en alvast een goede zomervakantie. En weer tot ziens op de
eerste donderdag van september.
Theo Werkman
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Nog even en dan zit het seizoen 2018/2019 er al weer op.

Alle jeugdtoernooien zijn inmiddels geweest. Hierbij zijn er veel
individuele vooruitgangen geboekt, en regelmatig prijzen
behaald. Tevens zijn er een paar nieuwe jeugdleden bij
gekomen , welke ook al deel hebben genomen aan de
toernooien. Helaas zijn wij als vereniging dit keer als 7e en
laatste geëindigd. Dit is spijtig te vernemen en wij gaan dan ook
ons uiterste best doen om volgend seizoen weer met de
jeugdleden in de top 3 te komen!
We hebben wel weer een aantal nieuwe leden mogen
verwelkomen, en momenteel wordt er ook nog proef gedraaid.
Ik hoop bij de aanvang van het nieuwe seizoen weer extra
nieuwe leden te mogen verwelkomen, en natuurlijk zie ik de
trouwe jeugdleden weer graag terug.
Zolang er geen andere belangstellende zich aan dient om mijn
functie als jeugdbegeleider over te nemen, blijf ik dit doen.

Voor nu eerst nog een paar mooie trainingen toegewenst.
Annemarie de Hart-Bruinsma
Jeugdbegeleidster Oer’t Net Balk
06-48017770
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De tijd gaat toch wel ontzettend snel! Schreef ik in mijn vorige
stukje nog over het wegtrainen van de pepernoten en de
oliebollen, nu is het eind van seizoen 2018/2019 al weer in
zicht.
Over stukjes gesproken, het bestuur probeert 2 keer per
badmintonseizoen een woordje in het clubblad te schrijven. En
ik kan je zeggen dat het niet meevalt om elke keer iets
interessants op papier te krijgen en/of om niet in herhaling te
vallen. Dus, mochten er leden zijn die ook wel eens een bijdrage
aan ons clubblad willen leveren dan kan dat. Dit geldt niet alleen
voor de senioren, ook onze jeugdleden hebben vast wel
ideetjes! Ik denk dan zelf aan “Wist u datjes”, een puzzel,
mopjes voor de moppentrommel, Wie ben ik... enz. Mocht
iemand een stukje in willen sturen dan kan dit naar
clubblad@oertnet.nl
Als ik in de voorgaande clubbladen mijn stukjes terug lees dan
valt 1 herhaling op en dat is dat ik onze sponsoren bedank!
Dankzij hun bijdrage ziet het financiële plaatje van onze club er
gezond
uit!
B&W
wil
de
tarieven
van
de
binnensportaccommedaties in 5 jaar tijd verdubbelen.Het wordt
dan voor een kleine vereniging moeilijk om de, in ons geval
badmintonsport voor iedereen toegankelijk te houden. Mochten
deze plannen doorgaan dan kunnen we zeker niet zonder onze
sponsoren!
Dit zal mijn laatste penningmeester stukje zijn. Vanaf de
ledenvergadering in november mag iemand anders het
“ponghâlderskip” van mij overnemen. Denk je nu, dat is net een
werkje voor mij meld het dan bij mij of bij één van de andere
bestuursleden. Er is dan genoeg tijd om samen te kijken hoe het
in zijn werk gaat.
Voor nu, nog fijne speelavonden en alvast een prachtige zomer
toegewenst!!
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Zuidwesthoekcompetitie
Het einde van het badmintonseizoen nadert alweer, het is alweer
eind april als dit clubblad de leden bereikt. En het einde van de
Zuidwesthoekcompetitie is al bereikt. Balk heeft met twee teams
goed zijn best gedaan! De eindstand is als volgt:

Team

Wedstrijden

Punten

BC Ijlst
Oer it net 1
Oer it net 2
BV Joure
De Plúmkejeiers
BC-Workum
Shuttle Huf Club

10
11
11
11
11
11
11

34

141

110

31

28

134

119

15

23

164

161

3

21

138

149

-11

18

128

129

-1

17

138

148

-10

15

167

194

-27

Stand
1
2
3
4
5
6
7

GPV
GPT
Totalen

GPC

Zoals je ziet heeft Balk het heel behoorlijk gedaan! Alleen IJlst was
ons te slim af. Overigens waren de meeste wedstrijden gespeeld met
driesetters, dus het was best spannend onderling. Gelukkig voerde
sportiviteit de boventoon en was het vooral ook na afloop behoorlijk
gezellig.
We zijn inmiddels bezig om voor het nieuwe seizoen andere
clubshirts uit te zoeken, samen met nieuwe sponsors. De
“onderhandelingen” lopen.

Als ik het dan toch over het nieuwe seizoen heb: graag hoor ik van de
leden van deze prachtige club of je belangstelling hebt om dan ook
mee te doen met de competitie. Dit kan als vast teamlid, of als invaller
waarbij we je dan op de “reservelijst” zetten en je de kans krijgt eens
een keertje mee te spelen en te ervaren hoe het is om een wedstrijd
te spelen.
Opgave kan bij mij, via onderstaand mailadres.
Margret de Boer
Competitiecoördinator
Competitie@oertnet.nl
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Van Swinderenstraat 51-54
8561 AS Balk
Telefoon: 0514 - 60 23 95









Audio - Video
Wassen - Drogen
Koelen - Vriezen
Huishoudelijke artikelen
Onderdelen - Doe het zelf
Technisch Installatiebureau
Beveiliging
Antenne - Satellietinstallaties
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uw schildersbedrijf
en speciaalzaak
voor
 verf
 glas
 behang
Tel. 0514 - 60 26 44 Van Swinderenstraat 44 Balk

Sporthal kantine
De Trime
H. Gorterstraat 5
8561 BR Balk
0514 603083

Competitiecoördinator
Margret de Boer
06 24319436
competitie@oertnet.nl

Trainer
Paul Matitawaer
Sneek

Speelavond
Donderdag

Vrij spelen
20.15 uur-22.00 uur

Trainingstijden
Jeugd
19.00 uur-20.15 uur

Trainingstijden
Volwassenen
Beginners
20.15 uur-20.45 uur
Gevorderden
20.45 uur-21.30 uur

Verloren/ gevonden
06 20941212
Rabobank

Samenstelling clubblad
Greetje Gijzen van der Meer
clubblad@oertnet.nl

Samenstelling website
Anne Drent
postmaster@oertnet.nl

Website
www.oertnet.nl

NL46 RABO 0305221949
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