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Inleiding
Hiervoor hebt u de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2020/21. Deze is anders zoals u
gewend bent. Dit omdat er wegens de corona virus dit seizoen geen toernooien gespeeld
gaan worden, hier dadelijk meer over onder de norm ‘Corona crises’.

Corona crises
Het coronacrises waait helaas nog rond door het land. Het gevolg is dat er de laatste
maanden niet getraind is op waterbasketbal. Dit heeft als gevolg dat er dit seizoen geen
officiële toernooien gespeeld zal worden. Tevens is het NK van 2021 ook komen te vervallen.
Er wordt nog gekeken of er ergens in juni nog een vriendschappelijk toernooi georganiseerd
kan worden. Hier wordt in maart een definitieve beslissing over genomen.
Het gevolg is dat er dit seizoen ook minder nieuwsbrieven verstuurd zal worden. Normaal is
dit 5 per seizoen, dit seizoen zal dit er maar 3 zijn. Na deze volgt aan het einde van het
seizoen nog een nieuwsbrief (18 Juli). Hopelijk kunnen we vanaf september 2021 weer een
normaal seizoen opstarten.

Belangrijke datums
Dit seizoen wordt er dus geen waterbasketbal toernooi georganiseerd.

Trainingen
Op dit moment zit Nederland nog in een lockdown welke tot minstens 15 maart duurt.
De zwembaden zijn tot dan gesloten. De verwachting is dat de kans niet groot is dat de
zwembaden na 15 maart weer open mogen. In het gunstigste geval zou dit na Pasen kunnen.
Al sluit ik ook niet uit dat het nog langer zal duren en dat het net als vorig jaar pas ergens in
juni open kan. Al de datums in de agenda is onder voorbehoud van het besluit van het
kabinet.
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08 Maart
Linda van Wanrooy



29 Maart
Mieke van Gerwen

E

V
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08 April
Willy van Grunsven

J

20 Maart, Training
27 Maart: Training
3 April: Training
10 April: Training
17 April: Training
24 April: Training

A

10 April
Paul Schoneveld

A
R

20 Mei
Denny v/d Bogaart

D
A

25 Juni
Max Zagers

G
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08 Juli
Thijs van Vugt

N
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1 Mei: Training
8 Mei: Training
15 Mei: Training
22 Mei: Training
29 Mei: Training
5 Juni: Training
12 Juni: Training
19 Juni: Training
26 Juni: Training
3 Juli: Training
10 Juli: Training
17 Juli: Training
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Feestavond 2020 + 2021
Het bestuur van SRS Uden heeft besloten om de feestavond van 2020 te laten vervallen.
Aangezien we op dit moment nog geen duidelijkheid kunnen geven wat betreft de datum
hebben we als bestuur besloten om het feestavond van 2020 niet meer in te halen.
Zo gauw de restaurants weer open mogen, gaan we met het bestuur met de restaurant de Reiger in
gesprek om een datum te prikken voor onze feestavond 2021.

Voor deze feestavond gelden dezelfde regels als die van 2020. De leden mogen gratis naar
het feest (3 gangen menu met daarbij 2 consumpties. Meer consumpties is voor je eigen
rekening) en het feest is alleen toegankelijk voor leden. Hopelijk kunnen we in 2022 weer
ons feest organiseren zoals we dat eerder altijd deden. De bedoeling is om voortaan ergens
in juni een feestavond te houden, dit ook als afsluiting van het huidige seizoen.
Zo gauw we meer weten over de feestavond dan krijgen jullie hierover vanzelf een email.
De jubilarissen van 2020 zal samen met die van 2021 gehuldigd worden.

Laatste nieuws
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•

Dit seizoen zal er geen toernooi gespeeld gaan worden, ook zal er geen NK gehouden
worden.

•

Hoe we dit jaar ons ledenvergadering gaan organiseren is nog niet bekent. Normaal is
dit in maart. Fysiek zullen we het niet kunnen organiseren maar ik wil het niet laten
vervallen. Dit ook omdat het vorig seizoen al is vervallen. Optie is online, maar dat is
behoorlijk organisatorisch een gepuzzel, meer gebaseerd op leden die moeite
hebben om zoiets op hun pc of mobiel te krijgen. Online (via teams) is wel een mooi
hulpmiddel om zoiets te organiseren.
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Hans Reijnders
Geboortedatum: 5 september 1985
Geboorteplaats: Nijmegen
Relatie: Geen
Kinderen: Geen
Lid sinds: 1 december 2009
Waarom ben je gaan waterbasketballen: Omdat waterbasketbal mij
een leuke sport leek.
Hobby’s: Soos, Leste cent en natuurlijk waterbasketbal.
Werk: Op dit moment niet
Favoriete artiest: Heb ik geen
Favoriete voetbalclub: Ajax
Favoriete stad: Heb ik geen
Hoe zou je jezelf omschrijven: Een rustig persoon
Waar kan je niet tegen: …
Lievelingsdrank: Koffie en een biertje
Lievelingseten: Heb ik geen
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Christian Gibbels
Geboortedatum: 25 november 1989
Geboorteplaats: Veghel
Relatie: Met Nicole
Kinderen: Geen
Lid sinds: 1 oktober 2012
Waarom ben je gaan waterbasketballen: Ik zat onder voetbal en mijn team viel
toen uit elkaar, ben toen een keertje met Mieke naar een waterbasketbal toernooi
gaan kijken en dat vond ik leuk. Daarom ben ik bij waterbasketbal gegaan.
Hobby’s: Vrachtauto’s, lego, Max Verstappen spullen verzamelen.
Werk: IBN groen.
Favoriete artiest: Frans Duits, Django Wagner en hardstyle
Favoriete voetbalclub: Ajax
Favoriete stad: Veghel en Helvoirt
Hoe zou je jezelf omschrijven: Een aardige jongen die van grapjes houdt.
Waar kan je niet tegen: Liegen en dat Max Verstappen uitvalt.
Lievelingsdrank: Desperado’s, Bier, Karmeliet en Bavaria
Lievelingseten: Friet en gehaktstaaf en aardbeimilshake.
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Voorzitter: Willy van Grunsven
 06-51542174
 Willy_vg@hotmail.com
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Vicevoorzitters: Corne en Anja Braken

 corne.anja_braken@ziggo.nl

Penningmeester: Joep van Lankveld
 joepvanlankveld@hotmail.com
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Secretaris: Manuel Bastiaans
 info@srsuden.nl
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www.srsuden.nl

Afmelden voor training:  afmelden@srsuden.nl

A

De volgende nieuwsbrief zal verzonden worden na afloop van het huidige seizoen.
Deze zal verschijnen op zondag 18 juli 2021. Ook in deze
editie zullen er 2 sporters in beeld worden gebracht.
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SRS Uden heeft dit bericht naar je gestuurd omdat dit deel uitmaakt van je
SRS Uden lidmaatschap.
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Afmelden | Privacy
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