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Beste leden, 
 
De eerste helft van het seizoen zit er al weer 
op enig dus voorbij gevlogen. 
 
Tijdens de competitie avonden zijn er door 
beide teams al mooie resultaten neergezet 
waarbij gestreden wordt om de koppositie in 
de desbetreffende Poules. Tijdens schrijven 
van dit stuk is de einduitslag nog niet 
bekend. 
 
Tevens is er door o.a. Gert-Jan nieuwe invulling gegeven aan diverse speelavonden 
waarbij ook andere verenigingen (uit de omgeving) uit genodigd worden. 
Dit zijn altijd leuke initiatieven. Top. 
 
Iedereen goede feestdagen gewenst en een gelukkig nieuwjaar  
 
Gr. Voorzitter  
 
Verslag Lustrum jubileumfeest 3-9-2022 
De fusie van UVO '80 en OBV is al weer 20 jaar geleden en dit moest 
natuurlijk gevierd worden. Dit werd gedaan op 3 september in de 
vorm van een dagje uit, georganiseerd door Ilona van Roessel en 
Marieke de Wit. 
 

Om 11 uur moesten we verzamelen bij 
‘Net iets anders’, hier werden wij 
verwelkomd met een drankje en een 
stuk taart.  Er werd bekend gemaakt dat 
wij een autospeurtocht gingen doen, de 
groepsindeling werd gemaakt en het was tijd om te gaan. 
In het boekje stonden instructies hoe we bij verschillende 
punten kwamen, onderweg 
en bij deze punten moest wij 

vragen beantwoorden. Verschillende vragen moesten 
beantwoord worden om een code te krijgen. Welk 
groepje de meeste vragen had beantwoordt won de 
speurtocht. 
 
Na de speurtocht werd de avond afgesloten met de 
prijsuitreiking en een lekkere BBQ bij ‘Net iets anders’. Het 
was een zeer geslaagde dag. 
 
Noor 
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Competitie Teams OBV 1 en 2 
Wat fijn dat Seizoen 2022-2023 weer 
is opgestart met een volledige 
competitie van de BBF-bond. 
 
Na een verkorte competitie 
vanwege Corona in het begin van 
2022 konden we dan eindelijk weer 
eens los met een volledige 
competitie indeling. Vele 
competitie-teams in de omgeving van Den Bosch en omgeving keken hier met veel 
belangstelling naar uit. Onze teams van OBV 1 en 2 zijn eind September wederom 
begonnen met hun eerste wedstrijd, OBV 1 onder leiding van Gerben Mentink en OBV 2 
onder leiding van Edward Smulders. OBV 2 ingedeeld in klasse 7 en OBV 1, 2 treden hoger 
(klasse 5). 
 
De thuiswedstrijden van beide teams vinden altijd plaats op de Maandag aanvang 20.30 
uur, eens in de 2 à 3 weken. Er is dan ook nog ruimte in de zaal voor 2 lege velden 
waarop recreanten van onze vereniging welkom zijn om wat partijen te spelen, dus 
mocht je zin hebben, houdt de app in de gaten waarop René vermeldt wanneer wij 
thuiswedstrijden spelen en kom lekker een shuttle slaan! 
 
De competitie wordt gespeeld over in totaal 16 sets verdeeld over Heren enkel-spel (4 
sets), Dames enkel-spel (4 sets), Heren en Dames-dubbel en dan nog 4 mix partijen. 
Eindresultaat dus altijd 16 sets bij elkaar opgeteld (Gelijk spel: 8-8/ Winst 12-4 / Verlies 7-
9….etc) 
Ieder spel op zich is uniek in zijn soort zal ik maar zeggen, je hebt dan ook spelers die heel 
erg goed zijn in de enkel-spelen maar bijvoorbeeld in de mix wat minder. Nu lopen er bij 
OBV wat leden rond die overal goed in zijn hè!..... oefening baart kunst zal ik maar 
zeggen!! Daar valt uiteraard op te trainen en zeker bij onze vereniging lopen er al heel 
wat mensen met ervaring rond die zeker bereid zijn om wat tips mee te geven voor ieder 
spel op zich. “De veteranen weten er wel raad mee”……  
 
Nu we inmiddels zo’n 2.5 maand verder zijn met het programma van de competitie 
hebben we inmiddels de laatste wedstrijd gespeeld met team 2. Zij hebben totaal 8 
wedstrijden gespeeld en 6 punten behaald (overwinning is 2, gelijk is 1). Daarmee zijn zij 
keurig als 3e geëindigd in de competitie en dus mogen zij ook in het najaar in de 7e 
klasse uitkomen. Goed gedaan OBV 2 en met name omdat zij bij de heren met 
wisselende samenstelling hebben gespeeld wat uiteraard wel eens lastig kan zijn in de 
dubbels. De ” geroutineerde dames” van OBV 2 hebben zeker aan dit mooie resultaat 
bijgedragen. Dankjewel voor jullie inzet voor OBV 2: Nelleke, Marianne, Eveline, Coen, 
Alwin, Joris, Arjan en Edward. 
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Op het moment van schrijven doet het team van 
Gerben, OBV1, nog steeds mee voor het 
kampioenschap, de laatste wedstrijd gaat erom spannen 
dus Gerben, Rene Bart, Marieke, Suzanne en Marielle. 
HEEL VEEL SUCCES tegen Argus en laat zien wat jullie 
kunnen! 
 
Iedereen veel plezier en sportiviteit gewenst voor deel 2 
van de competitie in het nieuwe Jaar. Sportieve groeten 
en een voorspoedig NieuwJaar, Edward. 
 
Oliebollentoernooi 21 december 
Op woensdag 21 dec staat het Oliebollentoernooi met  
introducee op het programma. Daaraan gekoppeld een 
‘Amerikaanse party’ oftewel het verzoek om allemaal iets mee te nemen. Bijv. kaasblokjes 
/ chips / gevulde eieren / M&M’s andere culinaire hoogstandjes. In overleg met de 
beheerder worden deze dan op een tafel gelegd. 
 
Je kunt je aanmelden voor het toernooi tot 20 december. Dit kun je doen via het formulier 
dat op speelavonden in de sporthal ligt óf via de WhatsApp groep. Noteer op het 
formulier je naam en die van de introducee. Mocht je geen introducee kunnen vinden, 
dan graag alleen met je naam, dan kijken we of we een andere combinatie kunnen 
maken.  
 
Nieuw lid 
Welkom aan Jan Rietveld als nieuw lid van onze mooie club!  
 
Lieve leden,  
 
Contributie 
De contributie is ontvangen- allen bedankt voor het 
overmaken- en de eerste maanden zaalhuur zijn weer 
betaald. Verder is het rustig op financieel gebied, maar toch 
nog even een paar puntjes om te delen:  
 
Raboclubsupport 
Iedereen die een stem heeft uitgebracht op onze club:  
 
Onze stemmen zijn EUR 135.47 waard! Toch altijd leuk om zo'n bedrag te ontvangen 🙂 
Gert-Jan en William, bedankt voor het ophalen van de cheque! 
 
Shirts 
De nieuwe shirts zijn besteld! Iedereen die besteld heeft, krijgt bericht 
zodra ze er zijn. 
Zo zien we er tijdens de voorjaarscompetitie weer netjes uit, maar 
ook als andere verenigingen bij ons komen spelen! 
 
Groeten van de penningmeester 


