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Eerste BBS-kampioenen! 
Jaja, het eerste competitieseizoen dat we konden uitspelen leverde meteen 
maar liefst twee kampioenteams op! De samengestelde teams BBS1 en  
BBS-R1 wisten dit voor elkaar te krijgen.  

BBS1 promoveert daarmee van de 7e naar de 6e divisie en speelt volgend 
seizoen met veren shuttles! Dat is iets waar het hele team wel naar uitkijkt. 

Team R1 blijft op het hoogste niveau in de recreantencompetitie spelen.   

Leuk dat je de nieuwsbrief leest! We hopen dat er weer voldoende infor-

matie voor je in staat. We doen daar in elk geval ons best voor. Heb je tips, 

leuke wetenswaardigheden, mis je iets, laat het ons weten via  

info@BBsamen.nl! 
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Kleine wijziging teamindeling 2022-2023 
Onze ccp-ers hebben de teamindeling weer voor elkaar gekregen. Alle com-

petitiespelers en invallers hebben daarvan bericht ontvangen. Ten opzichte 

van die indeling is er nog één wijziging doorgevoerd. In de teams van BBS3 

en BBS6 heeft een herenwissel plaatsgevonden. Lex van Ewijk sluit aan bij 

bij BBS6 en Robert Klein Lebbink speelt komend seizoen in BBS3.   

Alle teams zijn te vinden via www.BBsamen.nl/competitie. Als de bond 

straks het wedstrijdschema geplaatst heeft, klik je op de foto van jouw 

team en je ziet de meest actuele situatie weergegeven.  

Terugblik BBS-toernooi  
Zaterdag 28 mei organiseerden we het BBS-toernooi. Nog een jaar zonder toernooi wilden we niet 

laten gebeuren.  Helaas was de datum wat minder gelukkig gekozen, maar desondanks werden er in 

de middag echt mooie partijen gespeeld. Het is de organisatie gelukt om een ieder wedstrijden van 

gelijk niveau te laten spelen. Dank daarvoor! 

De kampioenskoppels werden uiteindelijk: damesdubbel Marian te Riele en Marije Knol, herendubbel 

Martin Wissink en Hans Wullink, mix Marian te Riele en Sander Massen. 

Samen met de 4 clubs kozen we ervoor om dit toernooi af te sluiten met een BBQ . Door de bijdrage 

van elke club van 10 euro voor elk deelnemend lid, kon de BBQ voor een prikkie aangeboden worden. 

Meer foto’s vind je op onze website www.BBsamen.nl/lief-en-leed. Waarbij opgemerkt: zie je een foto 

van jezelf die je er liever niet op hebt, mail dat dan naar info@BBsamen.nl.  

Twee jeugdteams in de competitie! 
Komend seizoen kunnen er weer twee jeugdteams meedoen in de competitie. Dat was eerst nog wel even 

de vraag. Maar gelukkig kan het toch met de hulp van invallers Stan van Dijk, Lars de Jongh, Marleen Dim-

mendaal en Michel van Beek. Super! 

J1 wordt dit seizoen gevormd door: Kai Nieuwenhuis, Eldo de Kraker, Max Reerink, Shantila en Natalia 

Blom. 

In J2 gaan Sophie Reerink, Renée Besslink, Demi van Beek en Lars Schieven samen aan de slag. Heel veel 

succes allemaal!    

http://www.BBsamen.nl/competitie
mailto:info@BBsamen.nl?subject=Foto%20verwijderen%20s.v.p.
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Nieuw op de website 
Op onze website vind je een nieuw menu: Lief en leed. Op die pagina plaat-

sen we  onze nieuwsbrieven en fotoalbums. Het eerste fotoalbum is een 

impressie van het BBS toernooi. We begrijpen dat niet iedereen altijd elke 

foto van zichzelf mooi of leuk genoeg vindt. Geen probleem! Mail in dat 

geval naar info@BBsamen.nl en we verwijderen de foto zo snel mogelijk.   

Algemene ledenvergadering 2022 
Woensdag 25 mei was onze eerste ALV waarbij we elkaar ook echt konden ontmoeten. We kijken te-

rug op een constructieve maar zeker ook gezellige ALV waarbij een ieder zijn inbreng kon meegeven. 

Het verslag van deze vergadering is aan alle BBS-leden gestuurd. 

Tijdens deze ALV hebben we BBS team R1 in het zonnetje mogen zetten.  Helaas konden Reini 

Bretveld en Henny ten Brinke er niet bij zijn. Op de foto Richard Baldenhofer, Miranda Legters en 

Ronald Postema.  

 

 

Teamfoto 
Volgend seizoen spelen veel teams in een andere samen-

stelling. Wij ontvangen graag weer van elk team een 

teamfoto in clubtenue. Deze foto plaatsen we op de  

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

• Recreantenteams 

• Jeugdteams 

• Competitieteams 

http://www.BBsamen.nl/Lief-en-leed
mailto:info@BBsamen.nl?subject=Foto%20verwijderen%20s.v.p.
https://www.bbsamen.nl/competitie/bbs-recreantenteams/
https://www.bbsamen.nl/competitie/bbs-jeugdteams/
https://www.bbsamen.nl/competitie/competitieteams/
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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 

 

Planning seizoen 2022-2023 
Eind augustus verschijnt de volgende nieuwsbrief waarin we in elk geval de laatste nieuwtjes over de com-

petitie delen die weer in september start. Verder staat er op het ‘menu’: 

• Teamavond (voor competitiespelers en invallers) op woensdag 31 augustus 

in de sporthal in Steenderen. Noteer ‘m vast in je agenda! 

Reserveer de datum vast in je agenda! 

• Tossavonden voor jong en oud 

• BBS-toernooi in maart 

• Inventarisatie deelname lentecompetitie van regio Oost (alleen dubbels en mixen) 

Fijne zomer allemaal! 
Herinneringen maak je elke dag. We wensen jullie een super mooie zomer met veel mooie momenten die 

je aan die herinneringen toe kunt voegen. Kom gezond en wel terug zodat we met z’n allen weer een 

shuttletje kunnen slaan! 

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 

 


