
Seizoen verslag van de SPORT IN 

 

Een seizoen verslag is altijd een tijd van terug kijken. Ja, een seizoen verslag noem ik het 

maar omdat het nu om een heel sport seizoen gaat waar we met veel plezier op terug kunnen 

kijken. De vakantie is al weer achter de rug en maken we ons op voor het volgende seizoen.. 

Ook wel weer lekker om weer te gaan sporten!! 

 

Aangezien wij niet aan wedstrijd sport doen in is daar dan ook niet veel over te melden, want 

verslagen van wedstrijden of competitie uitslagen zijn er dan ook niet. 

Wel kan ik meedelen dan er menig wedstrijd gespeeld is op het scherp van de snede en wel zo 

scherp dat de vonken er van af spatten. Beginnen meestal met een potje volleybal. Soms gaat 

het zo goed dat je  zo aan wedstrijdsport zou gaan doen maar de andere keer is het zo 

dramatisch dat je hoopt dat niemand het ziet. Maar we hebben dan wel vaak meer lol. Er 

zitten momenten in dat de onmogelijke ballen goed gaan en de meest makkelijke ballen 

ergens landen wat niet helemaal gepland was. Maar we zijn altijd wel lekker bezig. 

 

De tweede helft word ter meestal gevoetbald of wat daar voor door moet gaan. Ook hier geldt 

hetzelfde. Soms prima potje soms een beetje klunzig. Maar het enthousiasme ontbreekt niet.  

Inmiddels 5 trouwe vrouwen in de gelederen die prima mee komen tussen de mannen. Dat 

geeft aan dat de sport in voor iedereen is. We hebben dit seizoen en gestage groei 

doorgemaakt wat mooi is want niet iedereen kan iedere avond. Dat is ook gelijk het mooie 

van de sport in. Als je kan dan skip je gewoon een keer. 

 

Ook dit seizoen is er weer op een ontspannen inspannende manier aan de conditie gewerkt en 

dat was voor velen nodig ook. Het is namelijk de bedoeling om niet alleen van de gezelligheid 

te genieten maar ook om flink te sporten. Voorlopig sporten we lekker verder met een 

mannetje/vrouwtje of 15 per avond. Maar er is nog plaats voor meer. 

Dus we hopen op nieuwe gezichten in september 
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