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Presentatie clubkleding tijdens teamavond  
Voor wie er niet bij kon zijn een korte samenvatting van de teamavond op 

25 augustus.  Tijdens deze teamavond presenteerden we ook officieel de 

clubkleding. Daarnaast was natuurlijk het doel de teams weer even aan 

elkaars spel én het wedstrijdelement te laten wennen. 

De jeugd kon aan de slag van 19 tot 20 uur. Zij speelden een paar hele 

leuke partijen, ook met de leiders samen. Dat was wel weer even genie-

ten! 

Rond de klok van 20 uur werden de sponsors, Onstenk Meubelen en Ad-

ministratiekantoor De Wending, verwelkomd. Sponsor HCI Hengelo kon 

helaas niet aanwezig zijn.  

Voorzitter Hans keek trots in het rond, alle leden die aanwezig waren 

droegen de nieuwe clubkleding. Zoals op de foto te zien is, gaf dat een 

zeer kleurrijk geheel.   

De teams zullen hier zeker mee opvallen bij wedstrijden, hopelijk geeft 

dat ook extra aandacht voor de sponsors. Met deze flitsende kleding én 

de trainingen van trainers Jan Takken, Hans Waller Diemont en Eddy 

Boerman moet het lukken om mooie resultaten neer te zetten!  

We wensen alle teams heel veel succes komend seizoen. 
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Teamindeling definitief 
Komend seizoen doen we met 7 competitieteams, 2 recreantenteams en (hopelijk) 3 jeugdteams mee 

aan de competitie. Na de conceptfase moest er nog behoorlijk gepuzzeld worden om alle teams te 

kunnen laten spelen. Gelukkig is dat bijna allemaal weer gelukt.  

Alle teams met hun wedstrijden zijn te vinden via www.BBsamen.nl/competitie.   Klik op de foto van 

jouw team, je komt direct in je eigen wedstrijdschema op toernooi.nl. Hier staat altijd de meest actue-

le situatie weergegeven. 

Afspraken teams 
Een team wijst samen een teamcaptain aan en verdeelt onderling 

de wedstrijden. De teamcaptains voor komend seizoen zijn al be-

kend. Dank weer voor jullie medewerking! 

Invaller nodig? Vraag eerst iemand uit de invallerslijst. Een invaller 

mag maar 1x per week in een team invallen. Kan er niemand van 

de invallers? Vraag dan iemand uit een team uit dezelfde of lagere 

divisie. 

Ook dan niemand te vinden? Neem contact op met jouw CCP-er. Voor de invaller moet een bondsnummer 

aangevraagd worden. De kosten daarvan zijn voor de vereniging waar de speler lid is. 

Let op! Een speler die vast in een team is ingedeeld mag 1x per week voor zijn eigen team spelen en 1x per 

week invallen in een ander team. 

Standen moeten elke week voor zondagavond 21.00 uur ingevoerd zijn op toernooi.nl. Dit kan elke teamcap-

tain zelf doen. Via de teampagina kom je het snelst bij het wedstrijdschema waar je de uitslagen in kunt voe-

ren. Als teamcaptain heb je aan het begin van het seizoen de inloggegevens daarvoor ontvangen. Lukt het 

niet, stuur dan tijdig een foto van het wedstrijdformulier aan je eigen CCP-er. 

Contactinformatie spelers en invallers 
Alle spelers ontvangen per mail ook nog informatie over  de competitie. 

Daarbij voegen we dit jaar een overzicht van alle spelers en invallers met 

hun telefoonnummer. Adressen kunnen dan onderling uitgewisseld wor-

den wanneer dat nodig is.  

Jeugdige invallers  
Dit jaar hebben we ook wat jeugdige invallers op de lijst staan. Zij zullen 

volgend seizoen de overstap naar de seniorencompetitie maken.  Voor komend seizoen hebben zij maar 

2 tegenstanders en  spelen een dubbele competitie. Dat zijn nog steeds maar 8 wedstrijden helaas. Hier-

bij een oproep om ook hen eens te vragen om in te vallen. De jeugdige invallers zijn Koert Klein Lebbink, 

Yvet Bremer en Jade Kleij. Wij denken dat ze  bij de recreanten en de teams 4 t/m 7 prima kunnen inval-

http://www.BBsamen.nl/competitie
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Training seizoen 2021-2022 
• De trainers komend seizoen zijn Hans Waller Diemont (Vorden), Eddy Boerman 

(Hengelo) en Jan Takken (Steenderen). In Zelhem wordt niet getraind. 

• Teams met leden uit één vereniging trainen bij hun eigen club. Samengestelde 
teams trainen in principe bij de club waar zij ook de thuiswedstrijden spelen.  

• Jeugd kan op dinsdag (Hengelo 18.30 tot 19.30 uur) én donderdag (Steenderen 
18.30 tot 20.00 uur) trainen. Maak hier vooral gebruik van! Jeugdteams 1 en 2: 
jullie zijn een ‘samengesteld team’ probeer in elk geval afwisselend bij elkaar te 
trainen. Twee keer trainen is nog leuker!  

Competitie Contactpersonen 
We hebben vier competitiecontactpersonen (CCP-ers). Zij hebben onderling de teams verdeeld naar de 

wedstrijdlocaties. CCP-er per wedstrijdlocatie: 

• Hengelo: Sander Massen 

• Steenderen: Matthijs Beuseker 

• Vorden: Peter van Dijk 

• Zelhem: Jan Klein 

Elk team heeft dus een eigen CCP-er bij wie de teamcaptain (of bij spoed een teamlid) terecht kan met 

vragen over invallen, het invullen van een wedstrijdformulier, het doorgeven van de standen, etc. Wie 

jouw CCP-er is vind je op onze website op jouw teampagina of op de pagina met de CCP-ers. 

Hans is de coördinator van de CCP-ers. Hij zorgt dat er overleg en afstemming plaatsvindt. 

Competitie en corona 
Door corona zijn alle data uiteraard onder voorbehoud. We gaan er vanuit dat iedereen zelf zorgt 

op de hoogte te zijn van geldende regels. Tip: kijk altijd even op de website van de club waar je gaat 

spelen of er bijzonderheden vermeld worden. Gebruik verder je gezonde verstand! 

Teamfoto 
Wij ontvangen graag van elk team een teamfoto in clubtenue. Deze foto plaatsen we alleen op de 

website van BBS. Op één van onderstaande pagina’s: 

• Recreantenteams 

• Jeugdteams 

• Competitieteams 

https://www.bbsamen.nl/competitie/
https://www.bbsamen.nl/competitie-contactpersonen/
https://www.bbsamen.nl/competitie/bbs-recreantenteams/
https://www.bbsamen.nl/competitie/bbs-jeugdteams/
https://www.bbsamen.nl/competitie/competitieteams/
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BBS toss avonden seizoen 2021-2022 
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Contact BBS info@bbsamen.nl 
• Hans Zweverink - Voorzitter / competitiezaken 

Voorzitter@BBsamen.nl  - (06) 2310 4662 

• Peter Annevelink - Penningmeester 
Penningmeester@BBsamen.nl - (06) 5431 8980 

• Sylvia Breukink - Secretariaat 
Info@BBsamen.nl - (06) 3034 2410 

• Elly Hof - Lid bestuur 
Lid@BBsamen.nl - (06) 3930 8977 

 

Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft weer leuke plannen voor de jeugd. Zo komt er regel-

matig een tossavond voor alle jeugdleden. Daarnaast wordt nagedacht over een 

aantal activiteiten zoals: 

- Generatieklooftoernooi (jeugdlid speelt samen met een seniorlid wedstrijden) 

- Ouder/kind toernooi (spreekt voor zich) 

- Een uitstapje (wat later in of aan het eind van het seizoen) 

Heb je zelf een leuk idee?  

Laat het weten aan de jeugdleiders Mart, Aniek, Marije of Johan. Zij vinden het leuk jullie ideeën te horen! 

Vragen, ideeën, tips? 
 

Heb je vragen, feedback of tips voor ons? Wil je meedenken in de 

zoektocht naar sponsoren of alleen een tip daarvoor doorgeven?   

 

Geef het door via info@BBsamen.nl. We ontvangen alles met open 

armen! 

mailto:info@BBsamen.nl

