
 

 

 

Nederlandse dames Europees Kampioen C  

Zoals jullie al op de website hebben kunnen lezen, heeft het Nederlandse damesteam 

uitstekend gepresteerd op het in de Silverdome gehouden EK voor C-landen door de titel na 

een spannende finale tegen Slowakije op te eisen. Door dit grandioze resultaat promoveren de 

dames naar de B-landen die eind november in Champery om de Europese titel gaan strijden. 

Van harte gefeliciteerd Marianne Neeleman, Kimberly Honders, Shirley Miog, Bonnie 

Nilhamn, coach Wim Neeleman en Pamela Broks die op het laatste moment Ester Romijn 

verving als reserve die met een zware achillespees moest afhaken (beterschap!) 

Volg het damesteam op facebook: https://nl-nl.facebook.com/NlWomen 

Voor de deelname aan het EK B in Champery zijn de dames hard op zoek naar sponsors! 

Website EK: http://ecc2014.curlingevents.com/ 

 

Dames in Tilburg gehuldigd (Bijdrage René Miog 

Op donderdagavond is het NL damesteam, bestaande uit Marianne, Bonnie, Kimberly 

Shirley en Pamela, ontvangen bij de curlingclub Tilburg. Het betrof eigenlijk een afspraak 

onderling van de dames ter voorbereiding op Champery echter zijn de dames in Tilburg 

feestelijk onthaald door de curlers aldaar als winnaars van het EK. 

 

Het was een erg leuk georganiseerd ontvangst en aan alles was gedacht. Zo kregen alle 

dames een bos bloemen en was er een grote taart met aan de bovenzijde een grote foto van 

het hele damesteam en de coach. 

Alle leden van Tilburg zijn om beurten de dames gaan feliciteren waarna er een kort maar 

gezellig samenzijn was. Deze tijd werd benut om de opgedane ervaringen tijdens het EK 

aan de dames te vragen. Maar ook te speculeren over de toekomstige resultaten van de 

dames.  

Kortom was het erg verrassend attent en niet minder gezellig. 

Tilburg bedankt. 
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Clubavonden 

De opkomst op de woensdagavond bij de volwassenen is nog niet wat we er van verwachten. 

We hopen dat dit snel gaat veranderen. We hebben iedere woensdag van 20:30 uur tot 22:30 

uur twee banen tot onze beschikking. Laten we die goed gaan benutten.  

 

Clubcompetitie 

Er zijn nog steeds erg weinig aanmeldingen voor de clubcompetitie. De uiterste aanmeld 

datum is 2 november. De competitie kan alleen verspeeld worden als er minstens 4 teams 

geformeerd kunnen worden. Kosten voor 5 speelronden: € 30,00 per persoon. Aanmelden via 

een mail naar curling@ccpwa.nl. Eerste speelronde: 12 november (onder voorbehoud, zie 

elders in de nieuwsbrief). 

 

Zondagochtend training jeugd 

2 november is de eerste zondagochtend training voor de jeugd. Dit is een gezamenlijke 

activiteit met CurlingClub Tilburg die met 5 spelers zal deelnemen. De trainingen zullen 

afgewisseld worden met competitieronden. Aan het eind van de eerste training is het de 

bedoeling dat er teams geformeerd gaan worden. Aanmelden kan nog tot en met 31 oktober 

via een mail naar curling@ccpwa.nl. Kosten: € 20,00 

 

Contributie 

Iedereen heeft inmiddels zijn of haar contributiefactuur ontvangen van onze penningmeester. 

Deze dient betaald te zijn voor 1 oktober. Nog niet overgemaakt? Doe dit dan zo snel 

mogelijk! 

 

Bestuursleden 

In het bestuur is nog steeds een vacature voor algemeen bestuurslid. We doen een dringend 

beroep op alle meerderjarige leden of ouders/verzorgers van jeugdleden om zich kandidaat te 

stellen voor deze functie. We hopen dat we op de najaarsvergadering deze vacature vervuld te 

hebben. Aanmelden bij een van de bestuursleden of via een mail naar curling@ccpwa.nl 

Ook zijn we nu al op zoek naar een opvolger voor Luutze die aan het einde van het seizoen de 

voorzittershamer door wil geven. Heb je belangstelling dan kan je nu alvast in het bestuur 

mee draaien om te kijken of dit iets voor je is. Heb je eerst nog vragen, neem gerust contact 

op met Luutze Koelewijn, 06 250 84 376 (Graag na 19.00 uur) 

 

Najaarsvergadering PWA 

Dinsdag 25 november houden wij onze najaarsvergadering. Die zal vooral in het teken staan 

in een tussentijdsverslag van het huidige verenigingsjaar en de voorbereiding op de 

Bondsraad van de NCB. Daarnaast zal er verslag worden gedaan van de extra vergadering met 

de NCB over de positionering van Curling in Nederland (zie elders in deze Nieuwsbrief) 

. 

Bondsraad NCB 

Deze wordt gehouden op 1 december. De vertegenwoordigers van PWA zijn gekozen tijdens 

de ALV. Wij hebben in deze vergadering 5 stemmen. 

 

Positionering Curling in Nederland 

Het NCB bestuur nodigt alle curlers in Nederland uit om 12 november naar Utrecht te komen 

om mee te praten en te denken over de positionering van Curling in Nederland en vooral hoe 

kunnen we hier gezamenlijk een goed impuls aan geven. Het is dus van groot belang dat er 

zoveel mogelijk curlers hierbij aanwezig zullen zijn.  
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12 november is een PWA clubavond. Het NCB bestuur heeft zich dit goed gerealiseerd en 

heeft de keuze voor deze avond aan ons toegelicht. Bij deze bijeenkomst is ook een 

sportmarketeer aanwezig (zie de informatie in de bijlage). Het was onmogelijk op korte 

termijn een andere datum te vinden. Gelet op het belang van deze bijeenkomst een keuze die 

te billijken is. Het bestuur van PWA zal voor de volwassenen naar een éénmalige uitwijk 

mogelijkheid zoeken. Hierover wordt nog met Curlingbaan Zoetermeer overlegd. Nader 

bericht volgt spoedig. 

 

EJCC 2015 

Het EJCC 2015 heeft een record aantal deelnemende teams. 18 jongens en 10 meisjes teams 

gaan strijden om een plaatsje op het WK junioren. Het toernooi is door het grote 

deelnemersveld met één dag verlengd, 3 tot en met 9 januari 2015. Sponsoring voor de PWA 

junioren is nog steeds van harte welkom. Informatie bij het bestuur. 

Website EJCC: www.ejcc2015.curling.cz 

 

Uitnodiging WK Senioren en WK Mixed dubbels 

Deze WK’s worden eind april 2015 gehouden in Sotchi (in de Olympische hal). In de bijlage 

alle informatie. Inschrijven kan tot 1 december 2014. 

 

Bijlagen: 

Uitnodiging NCB bestuur positionering Curling 12 november 

Uitnodiging Inschrijving kwalificaties WK Senioren 

Uitnodiging Inschrijving kwalificaties WK Mixed Dubbels 

 

 

 


