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Reuver, juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013
Beste leden en ouders van jeugdleden,
Het heeft even geduurd, maar jullie ontvangen hierbij weer een nieuwsbrief van onze vereniging met veel
belangrijke informatie.

Even voorstellen :
Op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart jl. hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur
van B.C. Rebeo. Afgetreden zijn Leon Linssen, Fred Hendrix en Mark Brouns en als nieuwe leden zijn gekozen
Sanne Strijbos, Ron Janssen en Marthy Nas. De nieuwe samenstelling is als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Jeugdzaken
Technische zaken
Acties / sponsoring

:
:
:
:
:
:
:

Marthy Nas
Patricia Roberts
Piet van Nunen
Sanne Strijbos
Angela Stevens
Ger Paar
Ron Janssen

Gelukkig dus weer een voltallig bestuur waarmee we in een goede samenwerking inmiddels al weer enkele
maanden bezig zijn. Indien U vragen heeft over bepaalde zaken schroom dan niet om één van ons aan te spreken.

Vakantiesluiting :
De sporthal is gesloten en/of niet gereserveerd vanaf 1 juli t/m 11 augustus. Vanaf dinsdag 13 augustus zijn er
weer de reguliere vrije speelavonden. De dinsdagochtendgroep kan alweer terecht vanaf dinsdag 16 juli.

Trainingsdag:
De jaarlijkse trainingsdag voor alle competitiespelers, zowel jeugd als senioren, zal dit jaar plaatsvinden op
zaterdag 24 augustus a.s. Een verdere uitnodiging volgt nog, maar noteer alvast deze dag in jullie agenda!
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Korte terugblik seizoen 2012 – 2013 :
-

-

B.C. Rebeo heeft met 7 teams deelgenomen aan de regiocompetitie van het district Limburg. Daarvan
wisten ook nu weer 2 jeugdteams kampioen te worden in hun klasse.
Vele spelers hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan even zo vele toernooien. Dat er talent rondloopt
binnen onze club blijkt wel uit de regen aan prijzen die mee naar Reuver werden genomen. Op de Jeugd
Ranglijst over het afgelopen seizoen zijn Dion Rovers en Booker Peeters zelfs 1 e geworden in hun
leeftijdscategorie. Nikki van den Hombergh en Janou Wijnands zijn Limburgs kampioen geworden in het
damesdubbel bij de senioren.
Op 1 juni jl. werd voor het eerst sinds lange tijd ook weer een ouder-kind toernooi georganiseerd. Uit de vele
aanmeldingen blijkt dat de ouders gelukkig een warme belangstelling hebben voor de sport van hun kind.
Ook het zgn. knommeltoernooi is na vele jaren weer op de kalender gekomen. Hier konden de leden allemaal
een introducé meenemen om samen met hem of haar enkele wedstrijden te spelen. Ook hier was de opkomst
groot te noemen en hopelijk mogen we hieruit nog enkele nieuwe leden begroeten.

Vooruitblik seizoen 2013 – 2014 :
In het komende seizoen gaan we met 9 teams deelnemen aan de competitie. De definitieve indeling heeft onlangs
plaatsgevonden en deze is als volgt:
Senioren 4e divisie landelijk Rebeo 1 bestaande uit : Mattie Sijbers
Booker Peeters
Nikki van den Hombergh
Janou Wijnands
José Simons
Senioren 3e klasse district
Rebeo 2 bestaande uit : Janna Teeuwen
Tim Coenen
Kim Faassen
Timo Rovers
Senioren 4e klasse district
Rebeo 3 bestaande uit : Mijke Teeuwen
Fenna Huijs
Jenna van Deur
Max Janssen
Ron Janssen
Jeugd U 17
Rebeo 4 bestaande uit : Maartje Hermans
Laura Nas
Dion Rovers
Yordi Schrijvers
Jeugd U 17
Rebeo 5 bestaande uit : Romy Eijkelenberg
Myrthe Nas
Marco Roberts
Bram Heijnen
Jordy Beurskens
Jeugd U 15
Rebeo 6 bestaande uit : Melanie Paar
Maite Schrijvers
Daan Boonen
Math Frenken
Jeugd U 15
Rebeo 7 bestaande uit : Celina Roberts
Ilse Stevens
Sem Niessen
Max Roelofs
Jeugd U 13
Rebeo 8 bestaande uit : Siebe Sijbers
Trevor Peeters
Robin Frenken
Sylbirt van Treek
Femke Burhenne
Jeugd U 11
Rebeo 9 bestaande uit : Leonie Rovers
Luc Paar
Mika Senssen
Christiaan Fiering
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Uiteraard alle teams vanaf deze plaats alvast veel succes gewenst. De thuiswedstrijden zullen in principe op de
zondag worden gespeeld tussen 9.00 en 15.00 uur. Angela Simons zal ook dit jaar de taak van competitieleider op
zich nemen. Op woensdag 11 september a.s. is de laatste bijeenkomst gepland voor de ouders van de leden die
aan de competitie deelnemen. De definitieve wedstrijdschema’s zijn dan bekend en zullen aan de teams worden
uitgereikt. Wij rekenen op Uw aanwezigheid om 20.00 uur in de vergaderruimte van sporthal “de Schans”.

Hulpouder op de trainingsavonden :
We hebben van verschillende ouders vragen gekregen over de functie van de hulpouder tijdens de training.
Mark Brouns heeft helaas afscheid genomen van onze club en dat betekent dat onze trainers Gé van den Broek,
Ton Vonk en Ger Paar nog graag even een toelichting willen geven over de noodzaak en inzet van hulpouders.
De belangrijkste taak is het ondersteunen van de trainer waar nodig. Daarbij moet op de eerste plaats gedacht
worden aan hulp bij onverwachte gebeurtenissen, zoals assisteren als iemand een bloedneus heeft opgelopen of
een enkel omgeslagen. Gelukkig komen deze ongelukjes maar weinig voor, maar op dat moment is het absolute
noodzaak dat er extra hulp is.
De hulp kan ook bestaan uit het assisteren bij de training (mee door de zaal lopen en eventueel corrigeren), maar
dat zal niet iedereen durven of willen. Wie even met of tegen zijn eigen zoon/dochter wil spelen, kan dat met de
trainer afspreken. Maar in ieder geval is het een gelegenheid om met eigen ogen te kunnen zien hoe de inzet en
vooruitgang is.
De trainers vinden het verder ook belangrijk dat er extra hulp is in de zaal, zodat er niet meteen paniek is als er
een keer iets onverwachts gebeurt. De hulp wordt door de trainers zeker gewaardeerd, maar het is niet altijd
mogelijk dit direct naar de betrokkene door te geven.

Aanwezigheid ouders in de sporthal :
In overleg met de trainers willen we ook nog graag Uw aandacht vragen voor het brengen en halen van de
kinderen naar de training. Helaas is de training voor de 2 e en 3e groep beperkt tot één uur en deze tijd willen de
trainers graag ook zoveel mogelijk besteden aan de training. Het is dan vaak storend als er ouders in de sporthal
langs de zijlijn staan om met elkaar te praten c.q te overleggen .Een vriendelijk verzoek aan de ouders/verzorgers
om in het halletje vóór de sporthal te wachten tot Uw kind klaar is met de training.
Eenzelfde geldt in principe ook voor de thuiswedstrijden tijdens de competitie. Met maximaal 9 teams zal het erg
druk zijn in de sporthal. Het verzoek aan de ouders en overige toeschouwers is om de wedstrijden te volgen vanaf
de tribune en hier heeft U ook een veel beter overzicht van alle wedstrijden. Het is de bedoeling dat in de sporthal
alleen de trainers/coaches en de tellers aanwezig zijn, dit geeft veel meer rust voor de spelers.

Afsluiting :
Een hele berg informatie die we over jullie hebben uitgestort, maar er was ook genoeg nieuws te melden. We
zullen trachten om enkele keren per jaar een nieuwsbrief uit te geven om iedereen op de hoogte te houden van de
gang van zaken binnen onze club. Een belangrijk item hierbij zijn de juiste e-mailadressen van iedereen. Mocht
iemand deze nieuwsbrief niet rechtstreeks krijgen geef dan bij het secretariaat het juiste e-mailadres even door.
Voor ons als bestuur is dit de gemakkelijkste en snelste manier om alle leden te kunnen bereiken.

Wij wensen iedereen een hele prettige vakantie!!

Namens het bestuur van B.C. Rebeo
Marthy Nas
Voorzitter
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