WARMOND OPEN WAS WEER SUPERRRRR
Zoals we vorig jaar eindigden zo startten we dit jaar, de regen kwam met bakken uit de lucht en er
waren windstoten die er niet om logen. Gelukkig bleven onze hekken staan deze keer.
En dan kan je nog zulke goede banen hebben, maar hier was niets tegen bestand. De organisatie zat
wel even met geknepen billen, dat mag duidelijk zijn. Maar de weergoden waren ons na deze zwarte
zaterdag goed gezind. Begin van het toernooi was het nog wel wat winderig, maar daarna alleen maar
mooi weer. Het lukte de wedstrijdleiding om de opgelopen achterstand binnen 2 dagen geheel weg te
werken en vanaf de dinsdag kon het oude wedstrijdschema weer worden opgepakt. Het was een waar
spektakel op Overbos. In de diverse klassen werd zwaar gestreden en de vele tientallen wedstrijden
lieten vaak goed en attractief spel zien. Gelukkig zagen we op de finaledag vele Overbossers op de
baan staan, die zich hadden geplaatst voor een finale. Altijd leuk om je eigen clubmensen zo hoog te
zien eindigen. De vele toeschouwers hebben zich op de finaledag dan ook niet verveeld. Tijdens de
prijsuitreiking heb ik al de nodige complimenten uitgedeeld. Ik was wel even stil toen de microfoon uit
mijn handen werd gehaald door een van de finalisten. Zij wilde op deze manier de toernooileiding
dankzeggen voor een fantastisch verloop van het toernooi. Uiteraard ging dit met een daverend
applaus gepaard. Een toernooi van een dergelijke omvang organiseer je niet zo maar. Nee, daar gaan
vele uren inzitten aan voorbereiding. En wat te denken van de onderhoudsteams, die zorgden voor
een perfect uitziend park. De wedstrijdleiding, die tot diep in de nacht bezig was om alle wedstrijden te
plannen, want wat zijn we toch gemakkelijk met verhinderingen . . . . . .
Hulde aan allen!!!! Voor alle barvrijwilligers en keukenmedewerkers: jullie hebben voor een
fantastische omzet gezorgd. Dank, Dank, dank !! En dan diegenen achter de schermen: de
schoonmakers, de terrashulpen, de tafeldames en -heren, de fotograaf, de pr mensen. Kortom
iedereen die heeft meegeholpen dit jaarlijks festijn tot een succes te maken heel veel dank.
En voor 2016 staat het 25e Open op het programma. Ik kan je nu al verklappen dat het een waar
spektakel zal gaan worden en ik hoop dan op net zoveel medewerking te kunnen rekenen als het
afgelopen jaar. Ik zal je op de hoogte houden.
Houd in ieder geval het laatste weekend juli/augustus 2016 vrij. Je weet het nu vroeg genoeg, er is
dus geen excuus om er in 2016 niet bij te zijn!!!!

PINNEN???? JA GRAAG
Dat je als club deze service aan je leden en bezoekers moet bieden is bijna vanzelfsprekend. Het
bestuur heeft de afgelopen maanden een zorgvuldige afweging gemaakt en bekeken wat de
mogelijkheden op dit gebied zijn.
Een goede voorlichting paste hier ook bij. We zullen nog even bij enkele verenigingen langsgaan, die
het systeem wat wij beogen al gebruiken en zullen dan overgaan tot de installatie. Uiteraard staat of
valt het succes met een goede instructie aan vooral de barmedewerkers. Ook daar zal heel veel
aandacht aan worden besteed. Het grote voordeel van pinnen is natuurlijk een veel kleinere
geldstroom. Extra veiligheid levert dat op, minder rekenfouten, omdat we e.e.a ook koppelen aan een
andere kassa. Kortom de vele voordelen wegen niet op tegen de nadelen. Natuurlijk zijn er kosten aan
verbonden zoals de aanschaf en de maandelijkse vaste servicekosten, maar daar is
gelukkig financiële ruimte voor.

BOUWCOMMISSIE LEVERT KOELCEL AF
De afgelopen maand is er in ons clubhuis een prachtige koelcel geplaatst. Voor onze club een must.
De barcommissie had zich hier al enkele jaren sterk voor gemaakt. En nu staat die er. Tijdens het

Warmond Open heeft deze koelcel zijn nut wel bewezen en bestuur en barmedewerkers zijn laaiend
enthousiast over deze aanschaf. Omdat de plaatsing gepaard moest gaan met enkele bouwkundige
voorzieningen, denkend aan de verbouwing van ons clubhuis, zullen de bouwkosten meegenomen
worden in het totale kostenpakket voor de renovatie van ons clubhuis. Overigens is de
bouwcommissie hard bezig met de voorbereidingen voor deze grootse verbouwing. Maar zoals je al is
meegedeeld zal het schetsontwerp eerst worden voorgelegd aan de leden voordat de beuk erin gaat.
Na een afwezigheid van bijna 2 jaar kan ik je meedelen dat Margot de Vos haar plek in de
bouwcommissie weer gaat innemen. Dat zijn goede berichten, omdat dat betekent dat Margot aan een
herstel bezig is wat dit toelaat.
Onwijs fijn Margot!!!!!!!!!!!! Haar terugkeer houdt automatisch in dat ik de bouwcommissie verlaat.
Uiteraard blijf ik alles op de voet volgen, dat spreekt voor zich.
Ik wens je heel veel succes met het oppakken van je oude taken!!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN STAAN VOOR DE DEUR.
Het houdt maar niet op zal je denken. Maar we zijn dan ook een club in beweging, dat moge duidelijk
zijn. Inmiddels is de TC gereed met het wedstrijdprogramma en hopen we met zijn allen dat ook nu de
weergoden ons niet in de steek laten. Spannend en veel sterkte aan de TC leden met de organisatie!!
Tijdens deze kampioenschappen kan het voorkomen dat er geen banen zijn voor vrij spelen. Wil je
toch spelen, kijk dan op onze website of er vrije banen zijn. Langskomen is natuurlijk nog gezelliger,
dan kun je gelijk de sfeer nog even proeven.

VEEL DEELNEMERS VOOR JUNIORKAMPIOENSCHAPPEN
Ook de jeugdcommissie heeft niet stilgezeten de afgelopen weken.
Inmiddels staan de jeugdkampioenschappen op punt van beginnen en datzelfde geld ook voor
de najaarscompetitie. Dankzij de enorme inzet van onze JC en de hulp van vele ouders moeten
beiden wel een succes worden. Het zal in de namiddagen wel extra druk op ons park zijn, maar
eigenlijk hoort dat wel bij een club als de onze. Maar met een beetje aanpassing en geduld voor de
recreanten kan ieder toch zijn of haar wedstrijdje wel spelen. Succes toegewenst aan al onze jeugdige
spelers en speelsters!!!!!

OVERBOS DOET MEE MET DE GROTE CLUBACTIE
Vorig jaar was de eerste keer dat TV Overbos deelnam aan de Grote clubactie en direct een enorme
opbrengst. Mede door de opbrengst konden we de oefenmuur realiseren. Een prachtige aanwinst
waar door jong en oud veel gebruik van wordt gemaakt, hoewel de vloer ervoor nog niet optimaal is.
Het bestuur is daar nog steeds mee bezig. We zoeken naar een betaalbare goede vloer. Maar die
komt er echt! Beloofd!!!!!!!!!!!!
Dit jaar is ons doel; HELP ONZE OVERBOSJEUGD AAN TAFELTENNISTAFELS. In overleg met de
Jeugdcommissie willen we overgaan tot de aanschaf van 1 of 2 buitentafels. Het woord zegt het al:
tafels die het gehele jaar door buiten kunnen blijven staan en dus ook altijd bespeelbaar zijn. Echt een
toevoeging die past op ons park. Uiteraard kan ieder lid, jong of oud, dit fantastische spel spelen. Ik
weet hoe leuk het is omdat ik zelf "slechts" 60 jaar heb getafeltennist.

Maar er zijn ook vele leden bij Overbos met een tafeltennisachtergrond. Daar komt nog bij dat er sinds
enkele jaren geen mogelijkheid is om in Warmond te tafeltennissen. Het mes snijdt aan twee kanten.
De organisatie van deze actie is weer in handen van Irmi Waasdorp. Uiteraard zullen alle jeugdleden
worden ingeschakeld bij de verkoop van zoveel mogelijk loten. Als extra is dit jaar de verkoop van
SUPERLOTEN toegevoegd. Iedere koper van zo"n superlot wordt sowieso extra beloond door
Overbos. Wil je meer info of wil je zelf ook loten verkopen, meld je dan bij Irmi. Ik ga weer uit van een
fantastische opbrengst!!
Overigens de kosten van deze tafels belopen zo"n € 2500,-- tot € 3.000,--. Dus is mijn devies:
KOOP LOTEN BIJ OVERBOS EN HELP ONZE JEUGD AAN TAFELTENNISTAFELS

Tot zover het augustus nieuws. Veel succes voor de deelnemers aan de clubkampioenschappen,
maar ook aan de competitiespelers. De najaarscompetitie staat voor de deur!!

En vrijwilligers: houdt 29 november alvast vrij!! Nadere informatie volgt.

Nol

