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     Beste Speelster / Speler,                                                                             juni  2019 
 
 

Hier weer wat mededelingen van jullie trainer / coach. 
 

Bij deze de laatste coachtalk voor het seizoen 2018-2019 
 

We hebben het it seizoen heel goed gedaan met ons Kampioenschap van de B divisie en 
het winnen van het Nasi toernooi ! waar we in de finale een A team pakte !! 
 
Dit hebben we dit jaar gedaan met de volgende spelers Gene en Noah die dit jaar ons 
team kwamen versterken en uiteraard met ons basis team bestaande uit Abraham, Anil, 
Danny, Laurens, Ronald en ik zei de gek. Hopelijk kunnen we volgend jaar ook weer 
starten met spelen in de B divisie maar dat hangt o.a. ook af van de NBB omdat we dan 
te veel punten hebben om te spelen in de B divisie waar je met 17.5 punten mag spelen 
en wij nu niet lager kunnen komen dan 18.5 , dus heb ik daar voor dispensatie 
aangevraagd.  Dit komt o.a. omdat Abraham niet meer met een dubbele licentie mag 
spelen en hij bij Arrows in het eredivisie team gaat spelen en Anil full prof wordt in 
Turkije ! 
 
Dus helaas moeten we afscheid nemen van Abraham en  Anil die ik allebei heel veel 
succes wens voor de toekomst ! en Noah ( ons geheime wapen hi hi ) die dan geen tijd 
meer heeft om te ballen i.v.m zijn werk.  Maar gelukkig hebben we daar voor weer 2 
nieuwe spelers er bij , te weten Roy en Randy dus bij deze van harte welkom bij de club ! 
 
De laatste training van  het seizoen zal zijn op woensdag 26 juni waar we dan het 
seizoen zullen afsluiten met een gezellige BBQ dus zorg dat je aanwezig bent op deze  
laatste training !  
 
We beginnen dan weer na de zomer vakantie op zondag 8 september meteen met het 
Only Friends toernooi en de woensdag daarop 11 september is dan weer de 1e training 
voor het seizoen 2019-2020 tegen die tijd stuur ik jullie weer een mailtje om jullie hier 
aan te herinneren. 
 

Bij deze wens ik jullie allemaal vast een hele leuke zomer 
vakantie met veel zon en zie jullie weer in het nieuwe seizoen ! 

 
 
Groetjes van de super trotse trainer coach, 
 
 
John Licht                                           


