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ATeemeen Overzlcht.4l_u j::. r

fëfrEi<i jkend op het'sei-zoen t70-t7l- kunnen 1Me rede-
f-ijk tevreden zLJn. ne hoogtepunten:$Íaren ook dit jaar: weer het
rtOnderl"ing Toernooirr en het 13. cn .C. toernooi I'liiariken van
Ni eur,veghen" rr-

Ons l-edental is ongeveer gel-i jk gebl-even, alilreen het
aantal jeugdleden Ís teruggetropen. llit laatste was het gevolg
van een gemis aan goede I-eiding voor de Neerbosch-jeugd, waar-
door deze afdeling opggheven rioest worden" ne l-edenaantallen :

\/aren in de verscf,l-iL}éÀoe hall-en als votrgt:

Grootstal:- woensdri,g: 37Neerbosch 3 50
Novum l-0+L1 ; 11
J eugd : 41. :' Tortaal zLT-*'-;; . :*l a ni 1,-Èr waren 75 senioren en l-7 junióren }ld van de N.B.B.

Be stuur--- 'Tijdens dit sei-zoen weas het bestuur a1's volgt seríIerlge- ::,

penningpr. dhr.li" Pasman- dhr.Y. ifijhhar.:rer
' sekr. mei r LHoàpe

kompeti.tie dhr. F. Teunissen
trai.nlng. dhr.R.Schol,tz
j e u g d . m e vr . H . P l-u i tl- l::::::::::::::::' o k

" Dit bestuur Oegon-Àói "Àit" nieuvue gezichten(het dage-
rlJxs oesïuur was geheel- nieuw) en het bestuur had dan ook enige
tijd nod.Íg om zicLt in te rryerken. Erzijn dit seizoen maandlÍjks

'bestuursvergaderingen geweest. Hlerin'i:/Cr(icn cle orl.unisatic,, tie
financiél"e' situatLe en cLe byzon,icre .activiteiten besproken.!/e
krinnen wel zeggen dat cie samenr/ver-t<1ng tussen de bestuursl,-eden
dit jaar goecl \,4/as. Er vyaren vele pJr-annen die helaas nie't all-e-
maaL ultgevoerd zrjn, ilet koraend seizoen hopen,we vooral meetr
te kunnen doen aan de onderlin44e band door rteer,activiteÍten
voor de l-eden te organiseren.

t'rii,i-ning.
T-Detrainingsavond.en.yrerdengoedbezocht.r\}]'eendewpens-

dagavoncl op de itde GrootstaL" was meestal- vuat stll-.Ook. de hal-
[Neerbosch-Oostrf ïvctrsr'i.t.t. het vorig seizoen, elke avonc] mede
dankzij de trouwe avondleiding goed bezet. Een woord van dank
aan a}-le avondllelders 1s hier weL op z:-in.pJ.aqts!, -.. . ,.

Aan een'goede opvang: van de nièuwe l-cden is het afgeJ-o-
pen sèizoen sliechts een begin gemaakt.De organi-satie: van de &rr-
clcrc trainingen was ook nog niet.zo.rls het zijn moet. Het komen-
de seizoen hopen we ook hierrtnet medewerkÍng van de aJ- geoefende:
spelers, verbèterlng 1n te biengen'!e j'eugd op-de itGrootstalirt werd weer enthousiast geÏbid
rloor de dames H.Plulm en ïr.v"d.Kl-íft cn dhr.R..Schol-tz. I)e ieugd
kon zeLfs met drie teams àan cle jeugdkor:rpetitie deelnemell. Hartr,,-
Iijk dank aan de !t jeugdleidersrr voor hun inzet.

r{et distrlct 'rCentrumrr waartoe onze vereniging hoort
organiseerde een viertalr- tralni-ngen waaraan ook een aantal'Ha-
zenkampers dee1.nainen.



Pers en propeg?gda.,
---lEn het begin vai iiet seizoen ver,schenen regeJmatig

propagandaartikel-en ín de p1-aatselijke week- en dergbl,.aden. Yan de
toernooien yrerd ook melding gedaan. Fotots met een versl-ag over het
B.C.-toernooi rti\,[ari-ken van iVieuv,reghen" rrverden gepubliceerd, Obk in
de trHazenkampertr versehenen regeJ"matig artikelen van de sektle bad-
minton zoa}s lvedstrijdverslagen en }<ompetitiestanden.

--De 

oorapronkelijke opzet was dit sej-zoen mct zoveeL mogelijk
teams deelte rl§flefl aan de districtskompetitic waalronder ook tvree heri
teams. noor een misschien te surLmÍere voorl-lehting over. het kompeti-
tiespelen en een zekere onverschilJ,igheid v.rn som-,rige speJ,-ers wèrd
de kompetltie voor verschil3..:R,,:tear"-rs geen sukses.Er moesten zelf s
teams teruggetrokken vrorden en de cf,-ub moest boetes betal-en voor het
nlet opkonen bij wedstrijclen.

lÍet eers,';ó team spóe}-de in cle J.andelijke korapetitie vraar het
in ztjn afdejli.rrg een ecrvollie t',,veede placits behaalde. l{e1aas noest
a} in het begin van het seizoen het tweede team uit de landelijke
konpetÍtiö tcruggetrokkcn worden vregens gebrek aan goede speS-ers,

Het derde, vierde en vijfde team namen deel aan cie dlstricts-
kompetitie Iste klas" Het derde team urerrlwi-nnaar van ha:r pouJr-e,
maar kon zich via de daaropvotrgende promotielvedstrijden nÍet in een
hogerc klasse pJ-aatsen.Het zesd-e team, dat in d,e 2de kl-as district
specJ,eie yrerd ongesJlagen kampioen en promoveerde autom.ltlsch naar de
lste k].as. llet zevende, achtstc, negende en tiende tean speeJ,-<len in

Y,-,

rle Jde k].as district.
De jcugd heeft r:et 3 teams aàrL

ije j eugd was erg enthousiast maar om
den moeten ztclt tcch wel- meer ïilensen

3i j zond ere activlteiten.
voor de dercle keer het,natlonal-e B en C-

toernooi- gehouden. Ook dit jaar wa.s het !'reer eell sukses wett bleek uit
rie vcl,e iàschrijvingen welke zcl'fs uit ilet lveÈten van heïJand kwamen"
In april werd het onderLinge terernool 5ehoudcn. Jeulmer dat dc lnschrii.-
ving hj-ervoor ver beneden i1: vervrachting blecf. noor de deelnencrs is
er echtcr sportief en leuk gesp'eeJd. iviede.door vcrschill'ende poule-
s;rstenen kreeg iedereen veetrvr.rl"c1i'g,cle kans zLJn kunnen te tonen. noo:-'
de'f irlta, v.lile6em en de f arn.Ras weren belccrs vocr de enkcJlspelen be-
sehj-kbrr"r gest el,.d.Ui tsl-.18i
D.E. nevr.Ë,tel-ieveld D.n- mevr.Eoos/r,revr. I,cl-ievel,-d

ï

de j eugdkonpetitie rneegedaan.
zovcel,- j eugdteams te begeJi-eJ--
beschikbaar stel]-en.

H . E, dhr.E "I{X-ein j an H .n n clhr.PiJ' et/.anr 
" 
It}ein j an

G.,1. ine j . Zurlohef dhr. Scholtz
jeugd l-o-L4 jaar
i{. E. Hr.iib #asrtan

j cugd l'4-I | tr aur
H. -[" ]Iric iiartens

!, E. i,rlargreet Ei jkenboon n, E. Carla ni j s
D.I. c.Diió/rr.rr-o_rnlout l{.tr, J.Peteis/J.v.Geff en"'C.1. N.I(roiirhout/'e" Spanjers.

Onderli-nge ,rvedstri j den"
ffiendeintcrsportha1',irc,ontrroctingen.geYveeSt.

FIierr:iee v,ieró na de gelvon'u komp:etitie begonrren. ne deelnemers vi/aren
erg enthousiizst, al'l-een de begeJr-eitling van deze wedstrijclen hacl nog
wat beter gekund. I{ieraan noeten zictt volgend jairr besl-ist meer ncn-
sen v,iijdenlDoor dhr.E.I'ranken we::d een laclCerkompetitie opgezet voor
rf e ttvri"irlagavondspe];.erstf . HeI.-ras ',uas er, weiníg.deelnane'en enthousias-
me van de àpelers'wa.,irdoor deze larlderlcompetitie gedee}teLiik misluktt'.
Wctende cl"r,t vcle z,tken vocr vcrbcterlng vatbaàr !ïaren, mogen we hct
afgclopen seizoen toch wcl i<es1aa5d noeacn. Het bcstuur cianltt ieder'r-
e.í Oiè ztJn medelverking in*het vórig seizoen heef t verleencl van har-
te en hoopt het komencle sclzoen op nog ileer nedewerkin6; Yan noE meer

,1i-.den.

Nijnregen ju].ir I9TL


