NIEUWSBRIEF JEUGD JANUARI – FEBRUARI ‘18

VAN DE VOORZITTER VINCENT
Zoals jullie misschien inmiddels allemaal wel weten
is Vincent vader geworden van een prachtige zoon:
Milo. Hij is geboren op 3 januari om 19.11 uur en
woog 3.085 gram. Moeder en zoon (en vader)
maken het goed!

TERUGBLIKKEN OP GROTE CLUBACTIE
Aan het begin van het jaar zijn we gestart met de
grote clubactie. Een aantal leden is heel fanatiek
aan de slag gegaan met de verkoop van de loten. Er
ontstond een ware strijd wie de meeste loten zou
verkopen. Uiteindelijk hebben Pien en Pepijn de
meeste clubloten verkocht! Iedereen enorm bedankt
voor zijn/haar inzet bij de verkoop.
In totaal heeft de clubactie de vereniging maar liefst
€840 opgeleverd. Een gedeelte hiervan is besteed
aan de aanschaf van een geluidsinstallatie. Dit was
een uitdrukkelijk wens van de jeugdspelers. Ook het
resterende deel komt ten goede aan de jeugd,
bijvoorbeeld voor de aanschaf van blacklightlampen
of om bijvoorbeeld een uitje te bekostigen. Hebben
jullie nog ideeën? Geef dit dan door aan Kyra en
Toon, zij verzamelen alle ideeën.

TERUGBLIKKEN OP NIEUWJAARSTOERNOOI
Natuurlijk zijn we 2018 begonnen met een
nieuwjaarstoernooi, op vrijdag 5 januari.
Alhoewel het nog vakantie was, was er toch
een goede opkomst. Jeugdleden van alledrie
de trainingsgroepen speelden met z’n allen
een gezellig toernooi. Uiteraard hebben we
ook met z’n allen champagne gedronken en
geproost op het nieuwe jaar. Na afloop was
er nog tijd om vrij te spelen.
Aansluitend aan het jeugdtoernooi mochten
de eerste drie competitieteams van de jeugd
ook meedoen met het nieuwjaarstoernooi
van de senioren en daar sleepten zij bijna
alle prijzen in de wacht.

COMPETITIE STANDEN
Team 1: 1e, 61 punten uit 11 wedstrijden
Team 2: 2e, 47 punten uit 9 wedstrijden
Team 3: 6e, 15 punten uit 9 wedstrijden
Team 4: 3e, 44 punten uit 9 wedstrijden
Team 5: 6e, 19 punten uit 10 wedstrijden
Team 6: 1e, 64 punten uit 11 wedstrijden
Team 7: 1e, 46 punten uit 9 wedstrijden
Team 8: 3e, 40 punten uit 11 wedstrijden

Team 7: Fabian, Julia, Miquel

VOORUIT KIJKEN NAAR JEUGDTOERNOOIEN
Zoals jullie allemaal in de mail van Vincent hebben kunnen lezen starten er vanaf februari
weer allerlei open jeugdtoernooien waaraan iedereen mee kan doen, ook als je geen of nog
niet zolang competitie speelt. Omdat het het allerleukst is om met een grote groep te gaan
lichten we er aan aantal toernooi uit: Het jeugdtoernooi in Almere. Het leuke hiervan is dat je
gelijk toegang hebt tot het NK-badminton. Superleuk en leerzaam om hier eens te kijken.
Daarnaast is er op 17 en 18 februari een toernooi in Amersfoort waarbij je je kunt inschrijven
voor alle onderdelen. En traditiegetrouw gaan we altijd met een grote groep Insiders naar het
toernooi in Arnhem. Dus heb je je nog niet ingeschreven? Doe dat dan snel via
badmintonnederland.toernooi.nl.

Voor spelers die aan alle 3 de toernooien op 3 februari, 17/18 februari en 7 april meedoen,
wacht in Arnhem op 7 april een leuke attentie.
Natuurlijk verwachten we ook dat alle jeugdleden meedoen met ons eigen toernooi op
zaterdag 2 juni!

AGENDA
Zaterdag 3 februari: Jeugdtoernooi in Almere en NK badminton
Za/zo 17-18 februari: Regio Jeugd Kampioenschappen (Amersfoort)
Vrijdag 2 maart: Ouder-kindtoernooi
Zaterdag 7 april: Jeugdtoernooi Arnhem
Zondag 22 april: Familietoernooi
Vrijdag 1 juni: Vriendjes - en vriendinnetjestoernooi
Zaterdag 2 juni: Inside '82 Open jeugdtoernooi
Vrijdag 8-15-22 juni: Voorronden clubkampioenschappen

JEUGDLEDEN STELLEN ZICH VOOR

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

Manar Ibrahim
15 Jaar
8 Jaar

Anna van der Laan
16 Jaar
8 Jaar

Het is heel gezellig

De trainingen

Anna

Manar

Griftland
1 Broertje en 1 zusje
Sla
Turkoois
Profbadmintonner

Griftland
Gijs
Spareribs
Mintgroen
Juf en mama

WIE IS ER JARIG IN JANUARI EN FEBRUARI

2 januari
16 januari
27 januari
5 februari
6 februari
11 februari
27 februari

NAAM

LEEFTIJD

Britt van Steendelaar
Julia van Ommen
Ralph Ma
Liselotte Boonman
Sander Roos
Lauren Birkhoff
Kevin Heins

17
11
18
18
12
11
15

WIST JE DAT ……
… er 16 veren nodig zijn om een shuttle te maken
... badminton de snelste racketsport ter wereld is
... de Chinees Fu Haifeng het officiële smashrecord op zijn naam heeft staan voor
competitiewedstrijden. De snelheid bedroeg 332 km/u. Dit record staat sinds 2005 op zijn
naam. Ter vergelijking: tennis 263,4 km/u (Sam Groth)
... Claudia altijd heel mooie foto’s maakt van onze toernooien en wedstrijden
… we vorig jaar in Arnhem een taart kregen omdat we met zoveel leden meededen aan het
toernooi

CONTACTGEGEVENS AFMELDEN
Als je niet naar een training kunt komen, willen we graag dat je je afmeldt. Dit kan voor de
eerste groep bij Debbie (06-42609008). De competitiespelers kunnen zich afmelden bij
Tabitha (06-26856305).

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

