
 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nr. 2016 - april   /  badminton 

Facebook:  Appoldro-pagina liken 
 

 
 https://www.facebook.com/appoldro 
 
 
 
 

 

 

 

Terugblik: clubtoernooi op 3 april 
 

Op zondag 3 april is het jaarlijkse clubtoernooi 
gehouden. Het clubtoernooi is bedoeld voor elk lid van 
Appoldro:  jong, oud, ervaren, beginner, 
competitiespeler, recreant,....   
Maar elk jaar is het een uitdaging voor de organisatoren 
om poules van min of meer gelijke sterkte in te delen. 
Dat dat niet altijd lukt heeft toch ook weer zijn 
voordelen. Sterkere en zwakkere spelers komen zo ook 
tegen elkaar in actie en leren elkaar beter kennen. Want 
naast de drang om te winnen en het competitieve 
karakter van de wedstrijden, is het toernooi toch ook 
een evenement, waarbij we gezelligheid hoog in het 
vaandel hebben staan.   
 
Voor een sfeerimpressie vind je hieronder de verwijzing 
naar de foto's die Dimmen en Rob genomen heeft.  
https://drive.google.com/folderview?id=0B3VwXh9mKD
NNTUl6TFJoTV9zVTA&usp=drive_web 
 
De uitslagen van alle wedstrijden vind je onder:  

http://www.toernooi.nl/sport/matches.aspx?id=4308ABE

5-4369-42DE-8590-7851F5B92042 

 

Heb je dit jaar niet mee gedaan?  Jammer, je hebt een 

leuke en actieve / sportieve dag gemist. Volgend jaar dus 

wel opgeven !!1 

 
Matenpark-hal dicht in mei 
 
In de maand mei worden in de Matenpark-hal 
schoolexamens afgenomen. 
We hebben voor donderdag 12, 19 en 26 mei 
uitwijk kunnen regelen naar de Zuiderparkhal: 
1e Wormenseweg 213  (hoek met 
Loudonstraat). Start- en eindtijden zijn 
hetzelfde.  
 

Sprengeloo-hal dicht op woensdag 6 juli 
 
Misschien wel een wat vroege aankondiging. 
Maar toch alvast. Elk seizoen kunnen we 
spelen tot aan de officiële zomervakantie van 
de scholen in onze regio. Die begint dit jaar in 
de 2e week van juli.  
Maar in verband met een bijzondere activiteit 
is de Sprengeloo-hal al de 1e week van juli 
gesloten. Dus op woensdag 6 juli kunnen we 
niet meer in de Sprengeloo-hal terecht.  
 

Zie ook pagina 2 

Sprengeloo-hal open op woensdag 4 mei 
 
Op woensdag 4 mei kun je gewoon komen 
badmintonnen. We houden wel om 20.00 uur 
een minuut stilte in de zaal.  
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Terugblik: Algemene Leden Vergadering  
 
Op 26 januari hebben we de jaarlijkse ledenvergadering gehad. 
Alweer een tijdje geleden, maar toch belangrijk genoeg om 
hier iets over te vertellen. Deze keer een relatief grote 
opkomst met ook een andere, en meer actievere invulling dan 
eerdere jaren.  Aan de contactpersonen van de diverse 
geledingen (regiocompetitie, jeugd, Apeldoornse Recreanten 
competitie) was vooraf namelijk gevraagd iets te vertellen over 
de stand van zaken, problemen waar men tegen aan loopt, 
ideeën over de toekomst, etc.  Het  resultaat was een 
enerverende avond met diverse enthousiaste verhalen.  
Het enthousiasme heeft een vervolg gekregen binnen de 
Technische Commissie. De TC heeft de afgelopen periode hard 
gewerkt om alle ideeën en plannen op elkaar af te stemmen en 
vorm te geven in een nieuw beleidsplan voor Appoldro. 
Binnenkort zal een 1e (concept)versie het licht zien. We 
houden jullie op de hoogte. 

Gladde vloeren 
 

In met name de Sprengeloo-hal kampen we vanaf het begin van het seizoen 
met gladde vloeren. Het bestuur heeft hier regelmatig melding van gemaakt 
bij de verhuurder en aangedrongen op verbetering. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot een test waarbij door een gespecialiseerd bedrijf 2 banen volledig 
zijn gestript en zijn voorzien van een nieuwe beschermende toplaag. 
Daarnaast is ook door de verhuurder geconstateerd dat de zaal door de 
naastgelegen school te intensief gebruikt wordt en dat er aan het einde  van 
de middag een extra schoonmaakbeurt nodig is.  
Beide acties hebben inmiddels tot een forse verbetering geleid. Het bestuur 
dringt erbij de verhuurder op aan dat met het positieve effect van het 
grondig strippen van de twee banen ook de rest van de zaal voor een 
dergelijke behandeling in aanmerking komt.  
 
Ook zijn er van verschillende kanten klachten binnen gekomen over een 
gladde vloer in de Mheenhal. Deze klachten zijn inmiddels bekend bij de 
verhuurder en worden momenteel onderzocht. De vloer in de Mheenhal is 
van hout (anders dan die van de Sprengeloo-hal) en vraagt jammer genoeg 
weer een andere  oplossing.   
 
Blijf svp je ervaringen over de diverse zalen doorgeven aan een van de 
bestuursleden.  


