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Wat een bizar jaar hebben we achter de rug. Omdat we een individuele sport bedrijven 
mochten we gelukkig een stuk langer door gaan dan de groepssporten. Natuurlijk wel met 
een goed doordacht coronaprotocol, zodat het veilig kon. Half december ging Willisstee  
dicht en moesten we toch duimen draaien. Voor de competitiespelers was het soms erg 
zuur, omdat ze kampioenskansen hadden: bij de stop, half oktober, het duo 2e klasse en 
duo 5e klasse met name; in de 6e klasse stonden we 2e en deden Benjamin (100%) en Stijn 
(75%) het opvallend goed. Hopelijk gaan jullie in het najaar zo fantastisch door.

Pas half mei mochten we weer voorzichtig op starten. Na overleg met mijn 
medebestuurders besloten we voor het voorjaar maar een half contributiebedrag te 
vragen, als compensatie voor de niet gespeelde uren. Gelukkig kwam er uiteindelijk 
compensatie bij Willisstee en daardoor ook bij ons. Voor het najaar ’21 rekenen we het 
normale contributie bedrag. Vooral de zeer magere bezetting van het jeugduur baart ons 
zorgen, omdat we daar bijna geen inkomsten hebben, maar wel de kosten. Omdat onze 
omnivereniging een ledenwerfactie gaat starten, hopen we weer nieuwe leden aan te 
trekken. In december evalueren we tussentijds of het jeugd uur te handhaven is of 
misschien anders ingevuld kan worden.

Er werd  toch nog een enkel toernooi gespeeld. Uitslag:
1. Joost van Roon
2. Fabian Veerhuis
3. Yannick Coquereau

Die Joost blijft dus onverstoorbaar winnen: knap werk! Gefeliciteerd! Bedankt voor de 
organisatie Fabian. 
Verder ook grote dank aan Derk, Ron (ons financieel genie) en Harry (onze onvermoeibare 
competitieregelaar). En uiteraard onze omnimensen Nico, Martin en Hans en Ryan. Zonder 
deze vrijwilligers is dit allemaal niet mogelijk.

Veel plezier met onze snelle, gezellige sport en vraag eens iemand mee om kennis te 
maken met ons boeiende spel.

Groetjes, 

Gerrit van Veen.
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