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Seizoen 2017-2018  
 

In deze nieuwsbrief vind je onder andere informatie over activiteiten in het komende half jaar, 

ontwikkelingen voor een nieuwe sporthal in Soest, de leden enquête  en een artikel over de training. 

 

 

De Willaert 
Een regelmatig terugkerend onderwerp. Maar voor deze nieuwsbrief kunnen we het kort houden. 

Het hele plan voor een nieuwe sporthal in Overhees of Beukendal is ingetrokken. De opdracht is 

teruggegeven aan de raad en is daarmee onderdeel geworden van de komende verkiezingen. Let dus 

op de komende maanden. Als je een uitgesproken mening hebt over de nieuwe sporthal en waar die 

dan zou moeten komen, lees dan goed de verschillende verkiezingsprogramma’s. Iedere politieke 

partij zal dit in haar programma opnemen. 

 

Wat betekent dit voor BC Selby? De komende jaren (zeker 4 a 5 jaar) zullen we nog in de Willaert 

spelen. 

 
 

 
Trainen – enquête  
Opnieuw is in de afgelopen periode het ledenaantal toegenomen.  En nieuwe leden komen over het 

algemeen ook trainen! 

De enquête van vorige maand was bedoeld om inzicht te krijgen in hoe jullie, de seniorleden van BC 

Selby, graag de invulling van de verschillende speeldagen en training zien. Van 22 leden zijn er tips en 

tops ontvangen en is inzicht gegeven in de gewenste training/speel momenten. 

Als bestuur gaan we deze informatie omzetten in acties! 

 

Jullie hebben duidelijk aangegeven dat het druk is op de maandagavond training. 4 banen = 16 

speelplekken. Als je de plekken tussen de banen gaat meetellen kan je max 22 personen laten 

trainen.  

http://selby.mmnt.nl/


Maar eigenlijk is dat gewoon te vol. Als maatregel gaan we het volgende doen; 

 

Vanaf eind maart, als de training weer naar half 8 gaat, wordt de training opgedeeld in 2 groepen.  

Maandag: 

Van 19.30 tot 20.15 training voor iedereen die zichzelf indeelt bij de beginners. 

Van 20.15 tot 21.00 training voor de gevorderden. 

Vanaf 21.00 vrijspelen voor iedereen (alle niveaus) 

 

Verder gaan we op zoek naar iemand die op donderdag een training wil geven. Vanaf volgend 

seizoen verhuisd dan de training voor beginners naar de donderdag, met daarna ook de mogelijkheid 

tot vrijspelen. 

De maandag is dan in het volgend seizoen weer als het was, een uur training, maar wel een 

gevorderd niveau. En na de training op maandag is er wel natuurlijk vrijspelen voor alle (senior) 

leden. 

Als er eerder een trainer beschikbaar is op de donderdag, dan kan de beginners training eventueel 

eerder op die dag van start gaan. 

 

Indien deze wijzigingen niet passend zijn voor jouw persoonlijke omstandigheden, neem dan contact 

op met de trainer of het bestuur om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. 

 

 
De jeugdtraining 
Ook bij de jeugd zijn de groepen groter geworden en is het noodzakelijk om direct het programma 

aan te passen. 

In overleg met alle betrokken spelers en ouders is besloten om het competitie jeugdteam J3 in het 

laatste uur (17.00 / 18.00) te laten trainen. Deze wijziging gaat per direct in. 

 

Zo is er in het eerste uur meer aandacht voor de nieuwe jeugdspeler en krijgt het team J3 meer 

aansluiting met hun speelniveau. 

 

 
Activiteiten in het komende half jaar 
We gaan op verzoek van meerdere leden opnieuw een kind-oudertoernooi organiseren op 11 maart 

van 10.30 tot 13.00 uur. 

 

 

 

Paasbrodenactie. 

Het jeugdkamp van afgelopen seizoen bij de YMCA in Leusden was een enorm succes. We willen dit 

jaar daarom op dezelfde manier het seizoen voor de jeugdleden afsluiten. Details en data zullen nog 

volgen.   

De senioren zullen het seizoen ook afsluiten met een activiteit, meestal een BBQ en bowling. 

De paasbrodenactie is bedoeld als financiële bijdrage voor deze activiteiten.  

 

 



Speel wat vaker! 
De donderdag is ook een vaste speelavond. Van 20.00 tot 22.00 kan ieder seniorlid vrij spelen!  

De gevorderde jeugdspelers zijn ook welkom, mits er toestemming is van de ouders én van de trainer 

om op donderdag te komen spelen. 

 

Noteer in je agenda!! 
11 maart Kind-Ouder toernooi 

15 juni  BBQ 

 

Onze sponsors 

 

                                     

 

 
 

 

 

 

  

http://www.haicotweewielers.nl/
http://eetvilla.nl
http://www.bowlingoverhees.nl/
http://www.wasiel-steitner.nl/
http://www.dijsselbv.nl/
https://www.intersport.nl/soest/

