Beste senioren,
Afgelopen jaar is een jaar waar ik niet trots op ben. Jullie wisten niet altijd waar je aan toe
was, wie er mee gingen doen met de EK-senioren en noem zo maar op. Er was ook niet een
duidelijke visie vanuit de bond maar ook niet vanuit mezelf. Ik heb dus weer veel over mezelf
geleerd waar ik wel goed in ben en waar niet. Uiteindelijk is alles redelijk goed gekomen en
is er een heren team gegaan en een dame. Allen kon ik zelf als bondscoach niet aanwezig
zijn, omdat ik wat ging mankeren waardoor ik een aantal dagen in het ziekenhuis ben
opgenomen. Hierdoor was er dus niet genoeg coaching op de baan. Dit is heel goed
opgevangen door Frits en Mathilda die de coaching voor hun rekening namen. Daar ben ik
dan supertrots en dankbaar voor. Ook zijn er begeleiders meegegaan om de innerlijke mens
te verzorgen daarvoor ook mijn complimenten je moet het maar kunnen voor zoveel
mensen.
Gelukkig hebben we in de bond weer een topsportcoördinator waardoor ik als bondscoach
kan overleggen wat nu de visie moet zijn en waar we naar toe willen als minigolfend
Nederland. Deze visie hebben we met elkaar besproken en daar zijn de volgende dingen
uitgekomen.
Ik ben van mening en de topsportcoördinator ook om aankomend jaar geen team uit te
zenden naar Portel in Portugal. Waarvoor lijkt mij dit geen goed idee. De eigenbijdrage
wordt veel meer dan afgelopen jaar het gaat namelijk nu al richting de € 700,- euro. Daarbij
moeten we flink in training investeren, omdat we op filt spelen. Filt is niet de ondergrond
waar wij op kunnen presenteren in mijn ogen. Ik wil dan ook voorstellen om aankomend
jaar met de groep die geformeerd is om dan een week te gaan trainen in Predazzo in Italië
waar de senioren in 2019 gaan spelen. Tevens kunnen er een aantal heren senioren mee
spelen met de algemene klasse. Ik zou dan ook graag zien dat er weer een team uitgezonden
wordt naar de NC in Predazzo 2019 om zo nog beter voorbereid te zijn.
Ik hoop dat jullie het met mee eens zijn zo niet dan hoor ik het graag en sta ik open om het
te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Remon Verveer
Bondscoach Senioren

