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Terugblikken en vooruitblikken
Alweer een jaar voorbij en daarmee wil ik eerst even terugblikken op 2016. ons B team trapte in januari af met een toernooi in Smilde waar de
ploeg als 3de eindigde een echte teamprestatie kon wel gezegd worden. In juli zorgde het a team voor een geweldige stunt door als 2de te
eindigden op het bekertoernooi in Emmen en daar had het maar één overwinning voor nodig en een gelijkspel tegen H'H 97. Een paar maanden
later bereikte het a team het volgende hoogtepunt door kids-united voor de tweede maal te verslaan in een thuiswedstrijd)vorig seizoen werd er
ook thuis gewonnen van kids-united ( en daardoor boekte broekster-walden de eerste overwinning van het nieuwe seizoen.Bij het B team duurde
het wat langer dan gehoopt voor dat er een keer gewonnen werd maar op de laatste speeldag voor de winterstop behaalde het b team een
verdiende overwinning in roden tegen O.N.R)thuisploeg(. en intussen zijn we ook nog naar de clinic van Sc Cambuur. En op 30 december speelden
de g teams zoals elk jaar een traditionele wedstrijd in de pauze van de dantumadeelcup. Kortom een mooi jaar om op terug te blikken. Maar we
hebben nu genoeg teruggeblikt dus het wordt tijd om vooruit te blikken op het jaar 2017. Dat doen we door in deze nieuwsbrief alles even op een
rijtje te zetten.
Wij wensen iedereen een gelukkig nieuw jaar namens Leonardo en Wiebe-jan en alle andere trainers en vrijwilligers.

G voetbal toernooi heerenveen
Op zaterdag 11 februari doet er voor de eerste keer in de geschiedenis een team namens het
g voetbal van Broekster-walden mee aan het voetbaltoernooi in heerenveen. Normaal was dit
altijd alleen voor scholen maar dit jaar kreeg broekster-walden ook een uitnodiging om mee
te doen en daar zijden we geen nee tegen. Let op!!! Alleen voor mensen die niet op de
wingerd zitten ivb met dat de wingerd ook mee doet. Als het goed is heeft iedereen die bij
het A-team hoort zich op tijd opgegeven en voor de duidelijkheid het B-team doet niet mee
omdat de meeste spelers op de wingerd zitten.

Tijden zaaltraining: van 17:30 tot 18:30 uur. Locatie: in de Sikkemahal, De Westereen.

Hieronder de definitieve planning. Misschien dat we eind december en of begin januari nog een
activiteit hebben maar dat horen jullie dan wel.
Schema sporthal:
13 januari B-team
20 januari A-team
27 januari B-team
3 februari A-team
10 februari B-team
17 februari A-team
24 februari B-team

Nieuwe sponsor sinds mei 2016
sinds mei van dit spelen de g teams van Broekster-walden in gloednieuwe tenues met een nieuwe shirtsponsor.
Sinds begin dit jaar worden we gesponsord door Waldgrien de zorgkwekerij van Thijs en Anja Zijlstra in damwoude.

Familiedag 2017
Op 6 januari 2017 wordt er weer een familiedag georganiseerd in sporthal de Boppeslach in Damwoude.
Dus kom met je ouders om mee te doen voor een partijtje voetbal. Let op!!! Belangrijke informatie. We
beginnen om 14:00 uur tot 15:30. Neem een paar zaalschoenen mee schoenen met een zwarte zool of
die buiten gebruikt zijn worden niet toegestaan.
Wij wensen iedereen een sportieve middag toe
namens de feestcommissie.

Dantumadeelcup 2016
Het is zo langzamerhand een traditie aan het worden ieder jaar in de pauze van de dantumaDE
deelcup wordt een onderlinge wedstrijd gespeeld tussen de g teams van broekster-walden.
Gisteravond speelde het team zonder hesjes tegen het team met de hesjes. Alle spelers werden
zo als ieder jaar met een schijnwerper naar voren geroepen dit jaar door niemand minder dan
omrop fryslan sportverslaggever geert van tuinen. Aan het einde bleek het team met de hesjes
de sterkste te zijn. Het begon in de eerste helft door een snoei hard schot van Robin van der
duin. Daarna maakte Rick Postma twee treffers waardoor de wedstrijd voor rust al was beslist
maar het team zonder de hesjes wilde er toch nog iets van maken en er werden nog twee tegentreffers gescoord maar door nog vijf doelpunten voor het team met de hesjes eindigde de
wedstrijd in 2-8. Maar het was weer een mooie sportieve wedstrijd en na afloop kregen alle
spelers nog een groot applaus van het publiek.

