
Dag iedereen 

De clubkampioenschappen zijn nog volop aan de gang. De enkelspelen zijn al zo goed als afgerond. Wij horen
positieve geluiden en wat leuk is dat je eens met iemand anders speelt en daardoor ook met andere leden kennis
maakt. We gaan verder met de mix/dubbelpartijen. De insteek is dat we gewoon lekker leuk spelen met
elkaar! Bewegen en gezelligheid is belangrijker dan winnen, alhoewel bij iedere spelelement winnaars
en verliezers zijn. Leuk om te zien hoe de nieuwe leden worden opgevangen bij de club! We weten als geen ander
dat je zelf ook ooit een “beginner” bent geweest. Dus rekening houden met mensen die pas beginnen met deze
mooie sport is wel fijn!
Trijnie de Roo

Clubcompetitie
Na voorstellen van het bestuur en een paar leden kwam het idee om eens een te gaan spelen tegen een andere
verengingen. Na een paar verenigingen te hebben gevraagd hoe zei daar tegenover stonden, was ieder daar heel
positief over. Dus er werd een competitie gemaakt met de volgende clubs; BOB, Bahosa, Meteoor, Sportief en
Dropshot. Het Team van Dropshot bestaat uit Hilda Boiten, Trijnie de Roo, Rob Abee en Paul Kruger. Reserve is
Abel Dijkhuis. Na een paar keer als team te hebben getraind op de dinsdag en donderdagavonden waren we er
klaar voor. 10 Februari j.l. was onze 1e thuis wedstrijd en wel tegen BOB uit Pekela. Na een goede warming up
begon voor ons dit avontuur. We moesten in het totaal 6 partijen spelen. Helaas bleek BOB voor ons toch te sterk,
er waren wel een paar spannende sets met 2 punten verschil maar alles in het voordeel voor BOB. Helaas wonnen
we deze avond geen enkele partij. We hebben nog even gezellig met de tegenstanders na gezeten in de kantine.
De 2e wedstrijd moesten we op 14 februari naar Bahosa in Hoogezand , helaas bleek Trijnie een blessure te hebben
en kon niet spelen. Abel nam Trijnie haar plaatst in. Het was leuk spelen tegen Bahosa en wat tegen BOB niet lukte
om een set te winnen lukte wel tegen Bahosa. Maar helaas ook nu geen wedstrijd punten, het geluk zat ons niet
mee. We houden de moed erin en blijven strijden. 
Paul Kruger
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Uitwisseling Meteoor.
Om het een keer anders te doen dan anders is er een uitwisseling geregeld voor de jeugd met de
badmintonclub Meteoor uit Veendam. Deze uitwisseling staat gepland op 28 maart van 18:00 tot 19:30. Zorg
ervoor dat je rond 17:45 aanwezig bent bij de Sorghvliethal in Veendam. 

Graag horen we of je mee gaat. Als het wegens vervoer niet kan, wil Annelies of Shari je ook komen ophalen bij
de sporthal in Muntendam.

Badmintondiploma 
In de praktijk lijkt badminton heel makkelijk, totdat je er achter komt dat er allemaal regeltjes aan verbonden
zijn. Om dit allemaal te testen bij de jeugd gaan we een praktijk examen en een theorie examen doen. Dit zal
gaan plaatsvinden op 16 mei. 
Misschien leuk dat de ouders aanwezig zijn als de diploma's worden uitgedeeld. 
Shari (trainster jeugd)

Tussenstand sponsorkliks (link staat op de website) : 2 maart 2023 : 59,67 euro !! 

Informatie over de contributie
Tijdens onze algemene ledenvergadering is er besloten de contributie te verhogen per kwartaal voor
volwassen met 1.50 euro voor de jeugd met 0,50 euro. De strippenkaart gaat met 1 euro per kaart omhoog

N.A.T lid 
Wanneer je voor een langere tijd afwezig bent door ziekte, scholing o.i.d kun je dit doorgeven aan de
penningmeester. Greet gaat dan kijken of je voor deze regeling in aanmerking komt.
Je betaalt dan tijdelijk 7.50 euro per kwartaal. Je krijgt dan wel de nieuwsbrief en je kunt deelnemen aan
onze activiteiten . Je blijft dus gewoon lid! 

Let wel op, je moet het zelf even melden bij Greet van Groeningen of via de mail info@dropshot74.nl

1974-2024 jubileum 
In 2024 bestaat onze vereniging 50 jaar, dus zet zaterdag 7 september 2024 alvast in je agenda! 

Vragen of opmerkingen voor het bestuur ? Op de speelmomenten in de Menterne is er altijd iemand aanwezig van
het bestuur. Spreek ons gerust aan. Ook zijn wij altijd te bereiken via de mail op info@dropshot74.nl
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Denk aan onze adverteerders


