
 

 

 

 

Bestuur vorming en commissies 

Ondanks dat er verschillende oproepen gedaan zijn is het nog steeds niet gelukt om 

kandidaten te vinden voor de vacatures die er binnen het bestuur zijn of zullen ontstaan. Dat is 

zeer zorgelijk. Een club kan niet zonder bestuur. Vanuit de spelende leden hebben wij één 

reactie ontvangen. Deze heeft jammer genoeg niet tot een kandidaatstelling geleid. Daarom 

nogmaals een zeer dringend beroep aan de spelende leden om zich ook op bestuurlijke wijze 

in te willen zetten voor de club. Het gebrek aan belangstelling om toe te treden tot het bestuur 

baart ons grote zorgen. Gelet op de hoeveelheid taken die er binnen een club uitgevoerd 

moeten worden is het van belang dat deze voor iedereen in zijn vrije tijd goed behapbaar 

blijven. Daarom is een aantal jaren geleden het bestuur uitgebreid naar 5 leden.. Komende 

woensdag komt het bestuur in een extra vergadering bijeen om de bestuurlijke situatie voor 

komend seizoen verder te bespreken. De invulling van het voorzitterschap zal hierin verder 

besproken worden. Niet uit te sluiten valt dat er via externe werving naar een kandidaat 

gezocht zal gaan worden. De kosten die hiermee gemoeid zijn zullen dan verwerkt worden in 

de begroting voor komend seizoen.  

 

Omdat het nu wel heel erg precair wordt heeft het bestuur naar alternatieven gezocht. Dit is 

onder meer gevonden in het vormen van een technische commissie en een jeugdcommissie 

die uit ouders bestaat.  

 

Bij de jeugd zijn veel nieuwe leden gestart en de ouders zijn zeer enthousiast om mee te 

helpen in de organisatie van activiteiten ten behoeve van de jeugd. Vier ouders hebben al 

toegezegd om komend seizoen in deze commissie zitting te willen nemen. Daar zijn wij zeer 

blij mee! Hierdoor kunnen de trainers zich vooral gaan richten op het verzorgen van de 

clubtrainingen voor zowel jeugd als volwassenen. Voor komend seizoen zullen er 

programma’s opgesteld worden die goed op elkaar aansluiten zodat op een éénduidige manier 

de beginselen van curling aangeleerd gaan worden. De trainers zullen met elkaar de 

technische commissie gaan vormen. Aanmelden via curling@ccpwa.nl.  

 

De PR commissie bestaat uit vier leden waarvan de meeste een dubbele functie binnen de 

vereniging vervullen. PR en de opvang van de nieuwe leden zal de komende jaren steeds meer 

tijd gaan vergen van de leden van deze commissie. We zijn daarom ook op zoek naar iemand 

die hier een bijdrage aan kan leveren.  

 

Aanmelden voor een bestuursfunctie of PR commissie kan via curling@ccpwa.nl. 

 

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen komen alle commissieleden en bestuur op 20 mei bij 

elkaar in de Silverdome, aanvang 19:30 uur. 

 

1 juni 2015 Algemene Ledenvergadering 

Noteer alvast in de agenda: de Algemene Ledenvergadering zal op 1 juni worden gehouden in 

de Silverdome, aanvang 20:00 uur. 
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19 april extra activiteit jeugd en trainers 

Omdat de curlingbaan dit seizoen ook nog in april geopend is kunnen we in samenwerking 

met CC Tilburg een extra activiteit organiseren voor de jeugd en de trainers die iedere week 

weer voor alle junioren klaar hebben gestaan. Dit doen we met een gezamenlijk toernooitje 

met aansluitend een lunch. Alle junioren en de trainers hebben hiervoor inmiddels een 

uitnodiging ontvangen. In verband met de voorbereidingen wel graag even aanmelden via een 

mail naar curling@ccpwa.nl. Aanvang 10:00 uur. Einde om ongeveer 13:00 uur. Deelname: 

gratis! 

 

 
 

Curlingbaan geopend tot en met 26 april 

Het officiele curlingseizoen is ten einde, maar in Zoetermeer kan nog op eigen gelegenheid 

curling gespeeld worden t/m 26 april. Om curlers de mogelijkheid te bieden om buiten het 

clubseizoen toch een curlingsteentje te gooien, introduceren wij een online 

reserveringssysteem: Patch IJs Curling, te vinden opwww.patchijs.curlingbaan.nl   

 

Op de aangegeven tijden kunnen curlers zich inschrijven voor een ijssessie, om bijvoorbeeld 

te trainen of met andere curlers een wedstrijd te spelen. Het reserveren en betalen (vanaf 5 

euro per sessie) van deze sessies verloopt uitsluitend via het online reserveringsysteem 

middels 'kredietpunten', die men online via Ideal kan afrekenen. In de bijlage is de 

handleiding met een toelichting voor het Reserveringssysteem te vinden. Voor vragen of meer 

informatie kan contact met ons worden opgenomen via info@curlingbaan.nl.  

 

Junioren selectie 2015 - 2016 

Het bestuur heeft de NCB benaderd ivm onduidelijkheden over de junioren selectie voor 

komend seizoen. De kwalificaties voor deelname aan het Wereld Kampioenschap wordt in 

januari 2016 verspeeld in Finland. Dit in een nieuwe opzet. Het bestuur van CC PWA vindt 

het van belang dat er snel helderheid komt op welke wijze er een team vanuit Nederland 

afgevaardigd gaat worden. Vooral ook omdat de kosten voor deelname niet meer door de 

NCB vergoed worden is het van belang voor de ouders te weten welke financiële 

consequenties er zijn bij deelname aan de junioren selectie. Zodra wij een reactie van de NCB 

hebben ontvangen zullen wij de betrokkenen zo spoedig mogelijk verder kunnen informeren. 
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NK curling groot succes 

In het laatste weekend van maart is het NK curling verspeeld. CC PWA was met zes teams 

vertegenwoordigd. Alle titels werden door clubgenoten opgeëist. Wouter Gösgens werd 

kampioen hotshots, de dubbeltitel was een prooi voor Carlo Glasbergen/Joey Bruinsma. De 

overall titel ging naar Team Van Dorp. Een uitstekend door de NCB in samenwerking met 

curlingbaan Zoetermeer georganiseerd evenement. 

 

Het verhaal van Louisa Wortel over het NK Curling  

Vorige week mocht ik meedoen aan het NK Curling. Ik dacht Woooow… Toen stond ik daar 

op het ijs tegenover erg ervaren spelers. Ik zat in het team van Floyd, samen met Donovan, 

Simon en mijn vriendin Shauna. We waren de jongsten (ik ben net 10 en Shauna is zelfs 9). 

De tegenstanders waren erg goed. Ik was verbaasd maar heel erg trots dat we een doubles 

wedstrijd hebben gewonnen. Met de Hot Shots was de Double Take Out het moeilijkst. 

Niemand scoorde daarmee punten. We hebben in totaal wel 6 uur gespeeld. Met de doubles is 

ons team 6
e
 geworden. Ik vind het jammer dat we niet in de prijzen gevallen zijn. Gaby, de 

nicht van Shauna viel wel in de prijzen, zij won met haar team 2 medailles, echt heel erg 

goed. Het Nederlands herenteam was het beste en heeft het NK gewonnen. 

 

Zaterdagavond hadden we een heeel lekker diner gegeten, met boerenkool, grillworst, 

kippenboutjes en nog veel meer. Het was heel gezellig. 

Gaby, Nigel, Shauna en ik mochten de medailles en de beker aan de voorzitter geven zodat hij 

ze aan de winnaars kon geven.  

In de toekomst wil ik ook een keer in de prijzen vallen en later met Shauna naar de 

Olympische Spelen. Het leukst aan curling vind ik de tactiek en ook de doubles wedstrijden. 

Volgend seizoen wil ik veel oefenen en beter worden en natuurlijk volgend jaar weer met het 

NK meedoen! 

 

Groetjes van Louisa! 

 

 

Foto van Jeroen Wortel. 

 

  



 

Joey Bruinsma genomineerd voor vrijwilliger van het jaar 

Het bestuur heeft Joey Bruinsma tijdens het sportgala voorgedragen voor vrijwilliger van het 

jaar. Dit vanwege zijn grote inzet als trainer, lid jeugdcommissie, lid PR commissie en 

organisator van diverse activiteiten voor de jeugd, waaronder het nu al legendarische hapjes 

toernooi. Tijdens het gala werd bekend gemaakt wie zie dit jaar de vrijwilliger van het jaar 

mag noemen. De vakjury koos voor Ben Wiegers (die onlangs nog onze jeugd trainde). Ben 

van harte met je uitverkiezing! 

 

Maatschappelijke stage 

Mijn naam is Tobias van den Hurk. Sinds 2010 doe ik aan curling. Ik zit nu in de 3
e
 klas van 

het Erasmus College. Dan moet je een maatschappelijke stage doen als vrijwilliger bv. bij een 

vereniging. 

Ik heb stage gelopen bij Curlingclub PWA omdat het daar altijd gezellig is. 

Als je stage loopt, dan verricht je lichte arbeid om kennis te maken met hoe werken er aan toe 

gaat. 

Iedere woensdagmiddag om 4 uur was ik present om de kinderen te begeleiden met Mark 

Neeleman als  mijn stagebegeleider. 

De groep bestond uit 10 kinderen, allemaal ongeveer 10-11 jaar. 

Ik heb 30 uur stage gelopen in periodes van 2 uur. Nu ik mijn stage heb afgerond  ga ik een 

eindverslag schrijven en met Mark het eindgesprek houden. 

Dankjewel Mark en de Club voor het mogelijk maken van de stage! 

 

Opkrastoernooi 26 april 

De toernooicommissie is nog druk bezig om samen met curlingbaan Zoetermeer het jaarlijkse 

Opkrastoernooi te organiseren. Aan dit toernooi kunnen alle leden van CC PWA kosteloos 

deelnemen. Meer informatie volgt binnenkort. 

 

Seizoensuitsmijters 

Wil je een bijzonder gegooide steen zien? Klik dan gauw op deze link: 

https://www.facebook.com/video.php?v=984748541537179 

 

 
 

Wist je dat de totale leeftijd van het team met de junioren lager was dan de jongste speler van 

de tegenstander?? 
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