NIEUWSBRIEF JEUGD JANUARI – FEBRUARI 2017

VAN DE VOORZITTER VINCENT
Ten eerste wens ik iedereen een mooi, gezond en sportief jaar toe. We hopen er met elkaar
weer een mooi (badminton)jaar van te maken. In de vorige nieuwsbrief sprak ik mijn wens uit
dat de oudere jeugd meer zou kunnen integreren bij de senioren. Tot mijn genoegen
speelden vrijdagavond 6 januari veel oudere jeugdleden mee met het Nieuwjaarstoernooi in
de Geeren.
Daarnaast zijn er ook enkele jeugdleden die
meehelpen bij het begeleiden van de jongste jeugd
of dit leuk zouden vinden om te doen. Op 16-jarige
leeftijd ben ik ook op die manier begonnen met het
vrijwilligerswerk bij BC Inside ’82. Deelnemen aan
activiteiten verhoogt naar mijn mening de
betrokkenheid bij een club.
Een mooi voorbeeld hiervan is de deelname van 18
jeugdleden aan de regiokampioenschappen in
Amersfoort 18/19 februari.
Vrijdag 17 maart nodigen wij iedereen van harte uit voor het jaarlijkse, gezellige ouderkindtoernooi. Zet deze datum dus alvast in de agenda.
Binnenkort zullen we met trainer Wouter de trainingen evalueren, hierbij vinden we de input
van kinderen van groot belang. Daarom gaan Debbie en ik in gesprek met alle jeugdleden
die competitie hebben gespeeld, om hun mening te horen.

OPROEP GEVONDEN?
Na het pannenkoekentoernooi is er een glazen schaal kwijtgeraakt. Wie weet waar deze
schaal kan zijn of wie heeft er een onbekende glazen schaal thuis?

JEUGDLEDEN STELLEN ZICH VOOR

NAAM
LEEFTIJD
HOELANG ZIT JE AL OP
BADMINTON?
WAT VIND JE LEUK AAN
BADMINTON?
WAT VIND JE NOG MEER LEUK
OM TE DOEN?
OP WELKE SCHOOL ZIT JE?
HEB JE BROERS EN ZUSSEN?
WAT IS JE LIEVELINGSETEN?
WAT IS JE LIEVELINGSKLEUR?
WAT WIL JE LATER WORDEN?

Tom van Eijk
13 jaar
Ongeveer 6 jaar

Emma van der Weert
11, bijna 12 jaar
3 jaar

Dat ik er best goed in ben en
dat ik met leuke mensen kan
spelen
Gamen

Rond om het net

Griftland
Ik heb 4 zussen
Friet
Fluoriserend geel
Editor of designer

De Uitkijck
1 zusje
Pasta en pizza
Babyblauw
Stewardess

Knutselen en bakken

TERUGBLIKKEN OP PIETENSPELEN
Dit jaar organiseerden we voor het eerst de grote Pietenspelen. Ruim 30 jeugdleden en hun
broertjes en zusjes deden mee met de grote Pietenspelen. Ook een aantal van de senioren
was met hun (klein)kinderen aanwezig. Alle kinderen kregen een stempelkaart en konden
allerlei leuke spellen doen zoals een stokpaardenrace, taaipop happen en sjoelen met
chocolade munten. Toen de kinderen net bezig waren werden zij verrast door een bezoek
van maar liefst zes pieten die mee kwamen doen met de spelletjes en tot grote hilariteit de
kinderen uitdaagden voor een wedstrijdje zaklopen. Toen alle stempelkaarten vol waren
kregen alle kinderen een welverdiend pietendiploma. Na afloop was er voor iedereen iets
lekkers en een cadeautje. Voor alle competitiespelers van BC Inside ’82 hadden de Pieten
een lekkere chocoladeletter meegenomen. Kortom een zeer sportief en gezellig pietenfeest
voor iedereen.

TERUGBLIKKEN OP GROTE CLUBACTIE
Dankzij jullie inspanningen zijn er 228 clubloten verkocht. Dit betekent
dat er maar liefst €547 in de clubkas is gestort! Dit hele bedrag komt
rechtstreeks ten goede aan alle jeugdleden. De topverkopers dit jaar
waren Kyra en Pepijn, zij hebben allebei ruim 30 clubloten verkocht.
De topverkopers hebben beide een cadeaubon van SportZe
ontvangen.
Binnenkort starten er weer allemaal jeugdtoernooien en een gedeelte
van de opbrengst van de clubactie wordt gebruikt om het inschrijfgeld
voor het open jeugdtoernooi in Amersfoort te betalen. Op deze
manier willen we ervoor zorgen dat het voor iedereen mogelijk is om
mee te doen met het toernooi. De rest van de opbrengst gebruiken
we voor extra leuke activiteiten tijdens het ‘bedminton’toernooi.
Hierover volgt later meer.

TERUGBLIKKEN OP VRIENDJES- EN
VRIENDINNETJESTOERNOOI
We zijn 2017 goed begonnen met het vriendjes- en vriendinnetjestoernooi. Het was gezellig
druk; veel kinderen hadden een vriend of vriendin meegenomen. Door middel van
speelkaarten werd bepaald wie je tegenstander werd en zo werden verschillende
wedstrijdjes gespeeld. Natuurlijk werd er ook rond-om-het-net gespeeld. Voor alle kinderen
was er iets lekkers.
De eerste drie jeugdteams hebben na het vriendjes- en vriendinnetjestoernooi nog, samen
met de senioren, meegedaan met het nieuwjaarstoernooi. Ook hier was het lekker druk en
erg gezellig.

VOORUIT KIJKEN NAAR OUDER-KINDTOERNOOI
Alvast voor in de agenda: vrijdag 17 maart spelen we weer het ouder-kindtoernooi. Je mag
dan samen met je vader of moeder (of ander familielid) komen badmintonnen. Na een
gezamenlijke warming-up worden er diverse wedstrijden gespeeld. Natuurlijk zijn er met de
verloting ook weer leuke prijzen te winnen. Een uitnodiging voor dit gezellige toernooi volgt
nog.

AGENDA
4 februari: nationaal jeugdtoernooi CNK Almere, tijdens het NK Badminton
17 & 18 februari: regio kampioenschappen Amersfoort
17 maart: ouder-kind toernooi
8 april: open jeugdtoernooi Arnhem
17 juni: finale clubkampioenschappen
1 juli: bedminton-toernooi

COMPETITIE STANDEN

Team 4

Team 1: 5e, 30 punten uit 9 wedstrijden
Team 2: 3e, 57 punten uit 11 wedstrijden
Team 3: 6e, 32 punten uit 11 wedstrijden
Team 4: 8e, 28 punten uit 11 wedstrijden
Team 5: 8e, 16 punten uit 11 wedstrijden
Team 6: 5e, 36 punten uit 9 wedstrijden
Team 7: 1e, 53 punten uit 10 wedstrijden

WIE IS ER JARIG IN JANUARI EN FEBRUARI

2 januari
9 januari
15 januari
28 januari
4 februari
5 februari
15 februari
27 februari

NAAM

LEEFTIJD

Britt van Steendelaar
Willum Thorsson
Julia van Ommen
Emma van der Weerd
Stef Miggels
Liselotte Boonman
Toon van den Tweel
Kevin Heins

16
14
10
12
17
17
15
14

WIST JE DAT ……
… BC Inside een Facebook pagina heeft? Ga snel naar BC
Inside '82 en like ons.
… de foto’s van de Pietenspelen op de website staan?
… de hoogte van het net in het midden 1,524 meter is?
… 138 landen zijn aangesloten bij de International
Badminton Federation (IBF)?

BELANGRIJKE INFORMATIE AFMELDEN
Graag zouden we zien dat elk jeugdlid, wanneer hij/zij niet komt trainen, zich afmeldt. Dit kan
voor de eerste groep bij Debbie: tel 06-42609008 of jong_debbie@hotmail.com
De competitiespelers kunnen zich afmelden bij Wouter: wouterkil1989@gmail.com

CONTACTGEGEVENS JEUGDCOMMISSIE
Vincent 06-12465985 v_rooker@hotmail.com
Tabitha 06-26856305 tabithavanommen@gmail.com
Debbie 06-42609008 jong_debbie@hotmail.com
Tjarda 06-55503781 thatzmann@hotmail.com
Carla 06-23019077 carlavaneijk68@gmail.com
Jolanda 06-38564933 jolanda_kampert@hotmail.com

