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Beste leden, 
  
Het jaar 2023 is al weer in volle gang, 
maar nog ff terug komend op eind vorig 
jaar. 
Aan het einde van het jaar is OBV 1 nog 
op de valreep kampioen geworden in de 
5e klasse en zijn inmiddels met goede 
moet gestart in de 4e klasse. 
Gezien de uitslagen van de wedstrijden 
welke zij hebben gespeeld alweer dit jaar 
zijn het zeer leuke wedstrijden. 
Voor OBV 2 is de competitie ook begonnen, maar kampen ze helaas met enkele 
blessures.  
  
Met de diverse door Gert georganiseerde avonden levert dit weer leuke wedstrijdjes 
onderling op. Evenals de uitnodiging van de leden van Just 4 Fun uit Berkel Enschot was 
een succes. Inmiddels hebben wij van hen ook een uitnodiging ontvangen om een 
avondje op 14 maart aanstaande te komen spelen. 
  
Dit levert weer leuke contacten op.    Gr. Voorzitter 
 
 
Carnavalstoernooi 2023 
Afgelopen 15 februari werd het eerste 
carnavalstoernooi van 2023 gehouden, 
bijna alle 15 aanwezigen hadden zich 
aan het thema gehouden. 
Het eind van het toernooi werd 
afgesloten met een lekker drankje en 
wat bitterballen. William had zich helaas 
gedrukt tijdens het toernooi, gelukkig zou 
voor hem Carnaval 2023 toch nog het 
beste Carnavals moment ooit worden. 
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<< Winnaar ‘het leukst uitgedost’ werd Joris Holman. Paul Kuijpers 
won het toernooi met het meest aantal punten. 
 
 
Competitie Teams OBV 1 en 2 
Wederom gestart-Voorjaar 2023. 
Ook nu weer zijn het team van 
OBV 1 en OBV 2 gestart voor het 
2e deel van de competitie 
georganiseerd door de 
Brabantse Badminton Federatie. 

 
Team 1 onder leiding van Gerben had in de najaars-
competitie 2022 een heel mooi resultaat bereikt door als 
1ste te eindigen in klasse 5. Met dit resultaat mogen zij nu 
in klasse 4 uitkomen waar zij samen met 5 andere teams 
mogen strijden om het kampioenschap: Sparrenburg 
(Rosmalen), Hilvarenbeek, Blusco (Boxtel), Argus 
(Heeswijk) en de Klapper (Schaijk) zullen het OBV 1 zo lastig mogelijk proberen te maken. 
 
Team 2 heeft zich in het najaar prima weten te handhaven in klasse 7 en speelt nu dus in 
dezelfde klasse met de volgende 4 tegenstanders: Sparrenburg, Hilvarenbeek, BCG en 
HBV. De thuiswedstrijden zullen weer plaatsvinden op Maandag om 20:30 voor zowel 
team 1 als 2. Omstreeks eind April zal de volledige competitie voor beiden teams 
afgerond zijn tenzij er nog inhaalwedstrijden op het programma staan. 
Laten we er weer een spannende en leuke en competitie van maken! 
 
Sportieve groeten en iedereen veel succes. 
 
 
Vanuit de penningmeester…….. 
Zoals jullie weten, hebben jullie allemaal kosteloos een nieuw OBV shirt kunnen bestellen. 
Dit is te danken aan sponsoring door Hoppenbrouwers Techniek, door Vakgarage Paul 
Kuijpers en door een financiële meevaller van de huur.  
Vanuit Optisport krijgen we nog een deel van de huur in de Coronaperiode vergoed.  
Heel fijn dat we dit voor de leden kunnen doen en zo OBV en badminton weer beter op 
de kaart kunnen zetten. 
 

 
 
Verder geen nieuws, dus een kort bericht deze keer! 
 
Groeten, 
de penningmeester 


