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Beste sportieve leden, 
 
2018 is inmiddels alweer enkele weken onderweg en de 
Minicompetitie voor de jeugd is gestart (hierover verderop meer). 
Ook de senioren zijn weer aan hen competitie begonnen, allemaal 
met volle moet en inzet. 
 
Voor het eerst hebben we de zaal na de carnaval gehuurd en er was 
zeker voldoende opkomst om dit volgend jaar weer te herhalen.  
 
Verder hebben we dit seizoen het OBV Teamtoernooi nog op het 
programma staan. Hieraan wordt nog volop gewerkt. 
 
Tevens zijn er dit jaar weer een 10 stuks nieuwe shirts besteld, dit 
geeft een mooi beeld tijdens de competitie wedstrijden. 
 
Iedereen nog een sportieve voortzetting van het seizoen en wellicht nog een mooie gezamenlijke afsluiting 
van 2017-2018. 
 
Groetjes, de voorzitter 
 

Minicompetitie 
 
Voor de carnavalsvakantie is ook voor de jeugd de 
minicompetitie weer begonnen. Dit jaar doen er 2 
teams mee. 1 team met jeugdleden uit de 1ste groep 
en het andere team met jeugdleden uit de 2de groep.  
De 2e groep bestaat dit jaar weer uit alleen meiden, 
en we kunnen het ook wel het zussenteam noemen 
☺ De eerste groep is gemengd, hierin spelen 3 
jongens en 2 meisjes. 

 
In de teams zitten dit jaar: 
 

OBV 1: 
 Minou van Spaandonck 

 Mayke van Spaandonck 

 Renske Neggers 

 Lotte Neggers  

OBV 2: 
 Milan van Heel 

 Ruben Maas 

 Finn van de Pol 

 Bente van Caulil 

 Kim Bosters 
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OBV 1 heeft voor de vakantie al een wedstrijd 
gespeeld waarbij ze hard aan het werk moesten. 
Hierbij is de stand 0-8 geworden.  
 
OBV 2 heeft afgelopen vrijdag (23-2) hun 
allereerste wedstrijd gespeeld. Wat natuurlijk 
harstikke spannend voor hun was, want het was 
voor allemaal de allereerste keer dat ze een echte 
wedstrijd gingen spelen tegen een andere club. 
Ondanks alle spanning hebben ze het super goed 
gedaan en is de stand 5-3 geworden. Verliezen is 
helemaal niet erg want daar leren ze ook weer van 
☺ 
 
Sportieve groetjes, 
 
Ilse Smeets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vind jij het ook leuk om wat meer te leren over je  
Medespelers, of om iets over jezelf te vertellen. Meld  
je dan aan bij Paul of Ilse! Zodat we deze rubriek  
weer nieuw leven kunnen inblazen!  
 
 


