
 

 

 

Opkomst woensdag clubavond volwassen 

Deze Nieuwsbrief moet ik beginnen met de zorgen die het bestuur heeft over de opkomst op 

de woensdagavond. De opkomst tijdens de woensdag clubavond voor de volwassenen is 

ronduit teleurstellend. In totaal hebben 18 leden zich aangemeld om op de woensdagavond te 

komen curlen. Op basis van deze aanmeldingen hebben wij 2 banen gereserveerd. Het komt 

helaas regelmatig voor dat er slechts drie leden aanwezig zijn. Dan kan er slechts wat getraind 

worden. Het partijtje dat graag gespeeld wordt moet dan noodgedwongen achterwege blijven. 

Soms kan er toch een wedstrijd gespeeld worden tegen Awesomsauce die een eigen baan 

gehuurd hebben. Geen ideale situatie, zeker niet voor de trouwe leden die wel komen om een 

potje te spelen. Daarom een oproep aan alle volwassen leden die zich hebben aangemeld voor 

de woensdagavond de resterende 8 woensdagavonden voltallig op te komen en gezellig met 

elkaar te curlen. 

 

Damesteam 

Door de lage opkomst op de woensdag wordt één baan momenteel niet gebruikt. Het bestuur 

heeft besloten het dames team de mogelijkheid te geven gebruik te maken van deze baan om 

te trainen. Als er meer dan 8 woensdagleden aanwezig zijn dan kan er een wedstrijd gespeeld 

worden tegen het damesteam. 

 

Gezelligheidstoernooitjes woensdagavond 

De maandelijkse gezelligheidstoernooitjes op woensdagavond zijn de afgelopen paar 

maanden goed bezocht en hebben zeer interessante en geestdriftige wedstrijden opgeleverd. 

De wedstrijdleiding zorgt altijd voor een leuke twist in het spel en er staat altijd een hapje of 

drankje klaar. 

Vanavond (28 januari) spelen we het Getallen Toernooi van 20.30 uur tot 22.30 uur. Oudere 

jeugd, maandagmiddag spelers, woensdagavond spelers en leden met een tienritten kaart 

kunnen zich hier nog voor opgeven via curling@ccpwa.nl . De definitieve teamindeling zal 

bij het begin van het toernooi bekend gemaakt worden. 

 

Op de planning staan nog het Feest Toernooi op 18 februari en Pre-WCC Toernooi op 11 

maart. Voor deze toernooien kan ook opgegeven worden via curling@ccpwa.nl of via de lijst 

die op het prikbord gehangen zal worden. 

 

 

Landelijke Competitie Finale/ Nederlands Kampioenschap 
Er zal dit seizoen geen Landelijke Competitie Finale gehouden worden. We hoeven als club 

dus ook geen team te kiezen dat ons zal afvaardigen. De NCB zal wel een Nederlands 

Kampioenschap (NK) organiseren dat hoogstwaarschijnlijk het laatste weekend van maart 

plaats zal vinden. Zodra wij hier officiële berichtgeving van krijgen, zullen we direct naar de 

leden doorsturen. 
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Bovenbouw Toernooi Jeugd 
Voor de jonge jeugd wordt op 22 februari het Bovenbouw Toernooi gehouden. Dit toernooi is 

voor PWA jeugdleden t/m 12 jaar, jonge jeugd van Tilburg en alle kinderen uit de omgeving 

die op de bovenbouw van de basisschool zitten (8-12 jaar). We beginnen om 2 uur met een 

uitleg en oefenronde en zullen tot 5 uur wedstrijdjes spelen. Tussendoor wordt er voor drinken 

en snacks gezorgd. Deelname kost slechts 5 euro. 

Wil jij of je vrienden/vriendinnen meedoen? Geef je dan op via pr@ccpwa.nl.  

 

Kinderen die door dit toernooi de smaak te pakken krijgen kunnen voor 15 euro de rest van 

het seizoen meespelen op woensdagmiddag. Neem je een vriendje of vriendinnetje mee die er 

22 februari niet was? Dan betaal je allebei nog maar 10 euro. De PR commissie hoopt op een 

grote opkomt en vele nieuwe jeugdleden. 

 

Kennismakingscursus 
In februari zal ook weer een nieuwe kennismakingscursus gestart worden. Via de 

curlingschool zullen 4 lessen verzorgd worden en deelnemers mogen na de eerste cursus 

deelnemen aan de clubavond. De kosten hiervoor zijn 75 euro voor de 4 lessen, deelname aan 

maandagmiddag of woensdagavond tot het einde seizoen en deelname aan het opkrastoernooi. 

 

Momenteel staan de volgende data in optie voor de lessen: 

10 februari 19.30 uur 

24 februari 19.30 uur 

3 maart 19.30 uur 

17 maart 19.30 uur 

 

Nieuwjaarsreceptie 

14 januari hebben we onze Nieuwjaarsreceptie gehouden. Dit was meteen een mooie 

gelegenheid om de PWA teams die het afgelopen jaar Nederland op verschillende fronten 

vertegenwoordigd hebben in het zonnetje te zetten. De Zoetermeerse wethouder van Sport, 

Mariëtte van Leeuwen, was speciaal voor deze gelegenheid naar de Silverdome te komen om 

haar grote waardering voor de Zoetermeerse topsporters uit te spreken. Zij gaf aan zeer trots 

te zijn dat Zoetermeerse sporters zo goed presteren. Foto’s zijn te bewonderen op de website 

www.ccpwa.nl 

 

Actuele Nieuws en kalender 

Het actuele clubnieuws en de kalender met de clubactiviteiten is altijd te vinden op onze 

website www.ccpwa.nl. Daarnaast hebben we ook een Facebook pagina met leuke 

wetenswaardigheden waar onze club zich mee bezighoudt. Hier zijn ook vaak foto’s te vinden 

van activiteiten: https://www.facebook.com/CcPwa?ref=ts&fref=ts. Word vriend en volg al 

het nieuws op de voet. 

 

Extra training voor de jeugd op Zondag 

Er staan nog vier extra jeugdtrainingen voor alle jeugdleden op het programma: 8 en 22 

februari, 8 en 22 maart. Aanvang 10.00 uur tot 12:00 uur. Aan deze trainingen nemen ook een 

aantal jeugdleden van Tilburg deel. Heb je nog niet eerder meegedaan op de zondag dan kan 

dat alsnog. Voor € 8,00 kan je de laatste trainingen meedoen. 

 

Hammerheadstoernooi 

13 tot en met 15 maart vindt het jaarlijkse internationale Hammerheadstoernooi plaats. Er is 

nog plaats voor een paar teams. Info op www.hammerheads.nl 
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Tussenstanden Hotshots Jeugd 

 

De tussenstand na de IJsberen Hot Shots van januari is als volgt: 

Stefano 75,5 

Tobias 71,5 

Simon 35,5 

Bram 33,5 

Roan 25,5 

Shirley 24 

Peter 6 

 

Met nog 2 Hot Shots avonden te gaan lijken Stefano en Tobias te gaan strijden om de titel en 

ligt de derde plek voor het grijpen voor Simon, Bram, Roan en Shirley. Dat beloven nog 2 

spannende avonden te worden, gepland op 18 februari en 18 maart. 

Op de middagen is het minstens net zo spannend. Ondanks dat er op dit moment een 

duidelijke koploper is en ook een nummer 2 met enige voorsprong, kan er natuurlijk nog van 

alles gebeuren met de inzet van de nodige jokers voor o.a. dubbele punten.  

De tussenstand na de Pinguins Hot Shots van januari is als volgt: 

Gaby  52 

Sjoerd  41 

Kimberly 31 

Sten  28 

Nigel  26 

Quinten 24 

Shauna  22 

Louisa  19 

Donovan 18 

Nina   3 

. 

 

Bestuurlijke vacatures (herhaalde oproep) 

Wij zijn nog steeds hard op zoek naar leden die een actieve rol willen vervullen in het bestuur. 

Momenteel hebben we een vacature voor algemeen bestuurslid. Per 1 mei komt ook de 

functie van voorzitter vacant zoals jullie al hebben kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrieven. 

Het is in het belang van de club dat er zo snel mogelijk invulling gegeven kan worden aan 

deze functies binnen het bestuur. Draag je de club een warm hard toe en ben je bereid een 

aantal uren van je vrije tijd aan bestuurlijke taken te besteden, meld je dan bij één van de 

bestuursleden. Informatie kan verkregen worden bij Luutze Koelewijn, 06 250 84 376. 

 


