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Rabo Clubsupport levert weer een  
leuke bijdrage op! 
De sympathieke actie van de Rabobank waarmee ze (ook kleine)  clubs on-

dersteunen pakte voor ons weer leuk uit. Onze oproep om op BBS te 

stemmen heeft maar liefst 90 stemmen opgeleverd!  Deze stemmen 

bleken goed te zijn voor een donatie van de Rabobank van €  230,16.  

Allemaal hartelijk dank voor jullie stem! 

Invallen in seizoen 2021-2022 nóg soepeler 
Omdat de bond verwacht dat de coronamaatregelen mogelijk leiden tot in-

complete teams, mogen we de rest van dit speelseizoen zo vaak in de week 

invallen als we zelf willen. We kunnen elkaar dus volop helpen! 

Gewijzigde invallersregeling  
De invallersregeling is per 1 augustus 2021 aangepast. Daar kwamen wij on-

langs achter. De belangrijkste wijziging is dat de divisies 7 t/m 9 als gelijk-

waardig worden gezien. Dit betekent dat alle leden van BBS onbeperkt bij 

elkaar mogen invallen. Zelfs als je in dezelfde afdeling speelt. De enige regel 

daarbij is dat je maar 1x in de week mag invallen.  

Uitgangsregel blijft: vraag eerst een speler van de invallerslijst, uiteraard 

hou je daarbij rekening met de speelsterkte. Op de pagina Afspraken en re-

gels op onze website lees je er nog wat meer over. 

Dit geeft heel veel flexibiliteit binnen onze club, alle teams in de bondscom-

petitie spelen namelijk in de 7e, 8e of 9e divisie.  

QR-code en ID bij wedstrijden/geen publiek 
Het is vast niemand ontgaan maar vanaf nu moeten we allemaal een 
geldige Corona QR-code kunnen tonen en een ID bij ons hebben. We 

noemen het hier nog maar even   Verder mag er vanaf nu geen 
publiek bij de sportwedstrijden en trainingen. Hopelijk krijgen we snel 
weer beter nieuws over de besmettingsaantallen!  

https://www.bbsamen.nl/competitie/afspraken-en-regels/
https://www.bbsamen.nl/competitie/afspraken-en-regels/
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Wedstrijd? Kom op tijd en help mee... 
Heb je een wedstrijd zorg dan dat je op tijd aanwezig bent zodat je  

samen met je teamgenoten de banen kunt opzetten. De tegenstander 

en jijzelf ook kunnen dan even goed warm spelen en toch op tijd aan 

de wedstrijd beginnen. Help ook na de wedstrijd weer even met oprui-

men. Vele handen maken licht werk!  

BBS1 en BBS4 blij met nieuwe trainingspakken 
In oktober werd BBS1 blij verrast met trainingspakken van Kok Bloemenservice uit Warnsveld. Eigenaresse 

van deze mooie winkel is Jet Zweverink. Benieuwd wat Kok Bloemenservice te bieden heeft? Neem eens 

een kijkje in haar winkel of op de website. In Contact heeft hierover dit artikel gestaan. 

BBS4 kreeg op 7 november ook trainingspakken en wel van Mijncamperhuren.nl en Bronckhorst Campers. 

Twee bedrijven van één eigenaar: Erik de Greef, jawel de vader van ons jeugdlid Daphne. Dus plannen om 

volgend jaar eens een camper te huren, kijk dan eerst op Mijncamperhuren.nl of ga bij Erik langs. 

https://www.kokbloemenservice.nl/
https://www.contactmidden.nl/nieuws/algemeen/384102/bbs1-blij-met-nieuwe-trainingspakken?fbclid=IwAR3IPHYzHCHI1l8N0Zq4SRHM8IZj5O39z4_MyKRLDyGA3d74ZVj63Ia0EyU
https://mijncamperhuren.nl/
https://bronckhorstcampers.nl/
https://mijncamperhuren.nl/
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BBS toss avonden seizoen 2021-2022 
We hebben al twee gezellige tossavonden gehad. Onderstaand de resterende data voor komend seizoen.  
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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 

 

Foto’s teams 
Van een aantal teams hebben we al een foto in wedstrijdkleding mogen ontvangen.  Heel fijn! Dat geeft 

een heel leuk beeld op onze pagina’s met de teams. Kijk ook eens  op onze website bij jouw team. Je komt 

daar via de pagina Competitie. 

  

Vragen, ideeën, tips? 
 

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

zoektocht naar sponsoren of  een tip daarvoor doorgeven?  Of heb 

je een leuk idee voor de nieuwsbrief? 

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

open armen! 

https://www.bbsamen.nl/competitie
mailto:info@BBsamen.nl

