Succes in organisatie BMX West en Topcompetitie 2015!!
Met ontzettend veel trots kijken wij terug op een geslaagde BMX West en Topcompetitie
2015! Voor beiden wedstrijden hebben wij een zeer goede beoordeling ontvangen en was de
KNWU vol lof hoe wij deze wedstrijden met elkaar hebben gedraaid!
Wij willen iedereen bedanken voor het harde werken zowel de maanden en weken voor de
Topcompetitie als op de dagen zelf.
Het was goed om te zien wat onze club kan bewerkstelligen!
Het is nog wat uitzoekwerk qua opbrengsten en kosten maar uiteraard zullen wij jullie op een
later moment nog informeren over de opbrengsten van deze wedstrijden.

Wijziging training per 1 november a.s.
We gaan het winterseizoen weer in en dat betekent dat we vanaf 1 november alleen op de
dinsdagavond trainen!
Groep 1: 19.00-20.00 uur
Groep 2: 20.00-21.00 uur
Vanaf 1 december zal de avondtraining vervallen en zal er op zondag worden getraind.
Groep 1: 10.00-11.00 uur
Groep 2: 11.30-12.30 uur
Vanaf 1 maart zullen de avondtrainingen op dinsdag en donderdag weer aanvangen.

Grote Clubactie!

Ik hoop dat jullie je best hebben gedaan om veel loten te verkopen voor de Grote Clubactie!
Dinsdag 10 november zal de laatste avond zijn om de ingevulde boekjes in de daarvoor
bestemde bus in de kantine in te leveren!
Nog even een eindsprintje allemaal…

25 jaar club 2!
A.s. zondag zal de laatste club 2 wedstrijd van 2015 plaatsvinden. De aanvang van de training
start om 13.15 uur en de wedstrijd zal rond 14.00 uur beginnen. Omdat de club2 competitie al
25 jaar wordt gehouden, hebben wij wat leuke extraatjes geregeld om de competitie 2015
feestelijk af te sluiten. Ook Terra-Cotta Sportprijzencentrum gaat ons weer verrassen met een
paar prachtige eindbekers! Nieuwsgierig?? Tot zondag!!

Wat vinden we van de training?
Graag willen de trainers voor volgend jaar weer een nieuw trainingsplan maken om de rijders
weer klaar te stomen voor een nieuw BMX seizoen.
Om een beter beeld te krijgen wat er verbeterd kan worden horen wij graag jullie mening.
De trainers hebben twee vragen:
Wat vinden jullie van de huidige training?
Wat zien jullie graag aan verbeteringen voor aankomend seizoen?
Wij verzoeken jullie je mening anoniem a.s. donderdagavond in een enveloppe in te leveren
in de kantine. De reden dat wij kiezen voor een anonieme mening is dat er vrijuit gesproken
kan worden.

Post van Sint!

Beste Leden van BMX Zoetermeer,
Nog een paar weken en ik ben weer in het land.
Ik en mijn pieten hebben vorig jaar zo genoten van jullie
kunsten op de BMX fiets dat we besloten hebben dit jaar ook
weer een bezoekje bij jullie te brengen. Wij komen op
donderdag 3 december kijken naar jullie kunsten.
Wij zouden het erg leuk en gezellig vinden als jullie komen. De pieten letten ook op de oudere
rijders. Dus wij zouden het ook erg leuk vinden als jullie erbij zijn want voor elke BMX-ER
maken we er een leuke en gezellige avond van.
Jullie kunnen je inschrijven per mail of via de lijst die in de kantine hangt.
Inschrijven kan t/m 24 november in de kantine en t/m 27 november per mail.

Het emailadres is: activiteitencommissie@bmxzoetermeer.nl
Zouden jullie om 18.45 uur aanwezig willen zijn? Dan kunnen we gelijk om 19.00 uur starten
en het heerlijk avondje duurt tot +/- 20.30 uur.
Er is voor deze avond wel een kleine eigen bijdrage van €3,00.

Groetjes Sint & Piet

Oproep moeder Billy Spike van Bemmelen
Onderstaande oproep ontvingen wij van Jet van Bemmelen. Zij is de moeder van Billy Spike
van Bemmelen van FCC Rijswijk en heeft ons verzocht onderstaand verzoek met jullie te
delen:

sintvoorieder1
hallo allemaal,
Sint staat weer bijna voor de deur...Leuk, maar niet voor ieder kind!
Daarom zet ik me in voor sintvoorieder1, die verzameld onderander snoepgoed in voor de
voedselbank.
Ik verzamel sint lekkernij in, wie je bij mij kan inleveren....
Hoe en Waar?
Ik zit 1 november bij de laatste club 2 in de kantine van Zoetermeer,en hoop dat ik veel sint
snoepgoed mag ontvangen....zoveel dat Jamin er jaloers op is hahahaha!
alvast bedankt ook namens de kids!
Jet van Bemmelen

