Jaarverslag sjoelclub 2017

Onze jaarlijkse activiteiten van de sjoelclub zijn o.a.:
*De competitie van de sjoelclub. ( op elke maandag vanaf 19.15 uur tot ca. 22.15 uur.)
*Driemaal per jaar worden er regio wedstrijden gehouden in Oudega(SWF)
Je moet je dan wel aanmelden bij de Alg. Ned Sjoelbond en hiervan lid worden. Wie zich individueel
plaatst voor het N.K.(Ned.Kampioenschappen), kan hier aan mee doen in Barneveld. Ieder in zijn
eigen klasse.
*Verder vindt er twee maal per jaar een uitwisseling plaats met de sjoelclub uit Balk. Deze
uitwisseling is in de maanden maart en november.
*De strijd om de supercup, waaraan ook leden van de sjoelclub uit Balk mee mogen doen, wordt
gehouden in het begin van de maand mei en gaat over 3 avonden.

Onderstaand het activiteitenprogramma van 2017:

januari:
We beginnen dit jaar met een ledental van 21 sjoelers. (14 dames en 7 heren) Wat betreft de
regiowedstrijden, die in Oudega(SWF) worden gehouden, hebben zich 5 mensen gemeld om mee te
doen aan de regiowedstrijden, die worden gehouden in Oudega(SWF). De eerste twee wedstrijden
worden deze keer gehouden op 4 en 11 februari.
Normaal gesproken wordt de eerste in januari gehouden, maar wegens weersomstandigheden kon
dit toen niet doorgaan.
Verder zijn er geen bijzonderheden te melden deze maand.

februari/maart:
In februari is de 1e en 2e voorronde van de regio wedstrijden gehouden in Oudega (SWF).
De uitslag na twee zaterdagmiddagen (in totaal 4 ronden) is als volgt:
In groep F is Leo van Klaveren geeindigd op plek twee met een gemiddelde van 117.40 punten
In groep J is Bokke v.d. Brug op de eerste plaats geeindigd met een gemiddelde van 101.83 punten.
Op 21 maart is de Sjoel-derby "De Spil tegen Balk" gehouden.
Sneek heeft de wisselbeker weten te bemachtigen en individueel is Wiepie van Oosten er met de
eerste prijs vandoor gegaan en Dini Spijker heeft de tweede en Anna Homma van de Balkster
sjoelclub heeft de derde prijs mee genomen.

april:

In april wordt er nog enkele keren gesjoeld voor de competitie, met als slotavond nog een gezellig
etentje en daarna een speluurtje. Tevens worden de gewonnen bekers van het seizoen uitgereikt.
Diny Spijker is als hoogste geeindigd in de competitie met 8620 punten.
Margriet heeft de 2e plek met 6517 punten en Atsje de Boer is als derde geeindigd met 6276
punten.
De strijd tussen de 8 periode kampioenen is gewonnen door Carla Kliffen en Johnny Postma
Carla is de winnares van de groep sjoelers in de categorie < 110 punten.
Johnny is winnaar van de groep sjoelers in de categorie > 110 punten.

mei:
In de maand mei is de strijd om de "Supercup", waaraan ook drie sjoelers van Balk mee doen.
Deze match gaat over drie avonden (1,3 en 9 mei)
De drie prijzen,die te verdelen waren zijn voor de sjoelers van De Spil.
1e prijs Sjef Swaalf, 2e prijs Yvonne Swaalf, 3e prijs Wiepie van Osten.
De eindwedstijd tussen de periode kampioenen is ook beslist.
< 110 is gewonnen door Diny Spijker (585p) > 110 is gewonnen door Dicky Huisman (355p).

juni/juli/augustus: vakantietijd

september/oktober::
11 september zijn we weer met het nieuwe seizoen begonnen.
Bij de meesten van ons is hun sjoelgemiddelde iets veranderd vanwege hun eindscore van het vorige
seizoen. Verder is er weinig nieuws te melden.
Meestal beginnen de overige activiteiten in november.

november:
Dinsdag11 november is er weer de jaarlijkse "derby" geweest tussen club Balk en De Spil
De individuele uitslag is: 1e Margriet Eekma, 2e Wiepie van Oosten (beide van De Spil) 3e is
geworden Akke van de sjoelclub Balk.

december:
Op maandag 11 december hebben we met elkaar als sjoelers een feestelijke avond gehad.

Vooraf een heerlijk etentje, met na de pauze even gezellig "koppelsjoelen".
Bij elke sjoelbak hoort een koppel van twee sjoelers, die elk een beurt sjoelen en dan de behaalde
punten opschrijven. Er worden 2 keer 10 bakken gesjoeld. Na afloop hiervan worden de gescoorde
punten genoteerd. De hoogste vijf koppels mogen na afloop een kado uitzoeken.
Bokke v.d. Brug is hier niet bij aanwezig, hij is met z'n vrouw drie maand naar zijn zoon in Canada. Na
afloop hiervan hebben we nog even na getafeld. Al met al is het een gezellige avond geworden.

Op de laatste sjoelavond 18 december wordt niet alleen voor de competitie gesjoeld, maar ook nog
voor de laatste week van 2e periode.
Een periode bestaat uit meestal 7 sjoelavonden. De winnaar van deze periode krijgt een envelop,
met daarin een felicitatiekaart en vijf euro. (een seizoen bestaat uit 4 perioden)

De activiteiten in 2018 zullen weinig verschillen met die van het afgelopen jaar.
Wat betreft de drie regiowedstrijden, die in Oudega(SWF) worden gehouden, is Bokke v.d. Brug nog
de enige, die mee doet in Oudega, zoals het er nu voor staat.
De overige sjoelers, die hier nog aan mee deden hebben zich hiervoor definitief afgemeld.

Ons ledenaantal van de club bestaat ook eind dit jaar uit 21 leden. (14 dames en 7 heren)
Dit is op dit moment wel het maximale aantal mensen, welke we kunnen plaatsen!

De sjoelcommissie

