NIEUWSBRIEF JEUGD MAART – APRIL 2017

VAN DE VOORZITTER VINCENT
Met nog vier badmintonmaanden voor de boeg staan er nog een hoop leuke activiteiten op
het programma. Om te beginnen het ouder-kindtoernooi van 17 maart, hierover heeft
iedereen een mail ontvangen. In mei hopen wij weer de nodige nieuwe kinderen te
ontvangen vanuit het ‘High 5 project’. Kinderen van de basisschool kunnen dan een sport
kiezen en krijgen viermaal een training aangeboden. In juni volgen de
clubkampioenschappen, 17 juni is de finaledag met daaropvolgend het lustrumfeest. De
jeugd heeft zaterdagavond/nacht 1 juli nog een speciale ‘bedmintonactiviteit’. We blijven dan
ook slapen in de Geerenhal.
Zoals jullie hebben vernomen nemen we na dit seizoen afscheid
van onze hoofdtrainer Wouter Kil. Wij zijn momenteel druk op
zoek naar een vervanger. Wij zullen nog op een passende
manier afscheid nemen van Wouter. Wij zijn dankbaar dat hij
met veel toewijding drie seizoenen lang de jeugdtrainingen heeft
verzorgd.
Bij de jongste jeugd zijn er momenteel veel oudere jeugdleden
die met veel enthousiasme een begeleidende rol spelen. Zo
draaien Kyra, Toon en Manar mee met de trainingsgroep van
Debbie. Amber heeft eerder een maatschappelijke stage
gelopen bij de club. Ik ben ervan overtuigd dat je meer
verbinding krijgt met een club als je vrijwilligerswerk doet.
Tot slot is er nog een nieuwtje over de competitieopzet voor
volgend seizoen. De leeftijdsgrenzen zullen meer losgelaten
worden, er zal vooral gekeken gaan worden naar niveau. Dit
betekent dat het ook voor onze startende jeugd interessant en
leuk is om deel te nemen aan de competitie.

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?

Joep de Vries
11 jaar
5 maanden

Seth Visser
11 jaar
10 maanden

De tactiek

Alles

Karten en gamen

Voetbal

Hobbestee
Een zus van 16
Pizza
Rood
?

Amalia-Astro
Een broertje en een zusje
Kip kerrie
Turquoise
Machinist

TERUGBLIKKEN OP TEAM 7
Hoi, ik ben Julia en ik ben zaterdag met mijn team
gaan badmintonnen voor het kampioenschap voor
teams om misschien kampioen van midden Nederland
te worden. Het was best moeilijk om te winnen maar
het is wel gelukt.
Ik moest ‘s ochtends om zeven uur opstaan. Het
duurde ongeveer vijf uur maar het was wel heel leuk.
Ik was best zenuwachtig voordat de wedstrijden
begonnen omdat wij in o11 klasse 2 zitten en onze
tegenstanders o11 klasse 1. Tijdens de wedstrijden
was ook heel spannend omdat wij en onze
tegenstanders ongeveer even goed waren.

In mijn team zitten: Pepijn, Miquel, Fabian & ik.
De ouders van mijn team waren heel trots op ons
en wijzelf ook. Ik was zo blij dat toen ik thuis was
ik helemaal door het huis aan het springen was ik
kon het bijna niet geloven dat we gewonnen
hadden. Ik hoop dat we bij het NK net zo goed
doen.
Groetjes van Julia van Ommen

TERUGBLIKKEN OP JEUGDTOERNOOIEN
Zodra de competitie is afgelopen, starten er door het hele land open jeugdtoernooien
waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Aan een aantal toernooien kun je ook meedoen als
je geen competitie speelt. Het is altijd reuze gezellig om mee te doen met zo’n toernooi,
vooral als er een grote groep Insiders gaat. Daarnaast is het ook nog eens heel leerzaam om
mee te doen omdat je door het spelen van veel wedstrijden steeds beter leert badmintonnen.
Een aantal jeugdleden heeft meegedaan aan het
toernooi in Almere. Dat werd tegelijk met het NKbadminton gehouden. Een mooie gelegenheid om
tussen je eigen wedstrijden door ook naar de
nationale top te kunnen kijken.
Verder deden er veel spelers van BC Inside mee
met het toernooi in Amersfoort, daar waren we met
een groep van 17 spelers! Julia, Pien en Liselotte
hebben daar alle drie een beker gewonnen.

VOORUIT KIJKEN NAAR OUDER-KINDTOERNOOI
Op 17 maart spelen we weer het gezellige en sportieve ouder-kindtoernooi. Je mag dan
samen met je vader of moeder (of ander familielid) komen badmintonnen. Vanaf 17.00 kan
er alvast worden ingespeeld, om 18.00 starten we met een gezamenlijke warming-up. Rond
19.30 uur is de prijsuitreiking waarbij er leuke prijzen worden verloot.
Er is deze avond geen training.
Opgeven voor het ouder-kindtoernooi kan door de mail van Vincent te beantwoorden
(v_rooker@hotmail.com).

VOORUIT KIJKEN NAAR FAMILIETOERNOOI
Ook altijd gezellig is het familietoernooi, dit jaar op 16 april. Alle leden van de vereniging, dus
zowel de jeugdleden als de senioren, kunnen zich dan inschrijven om samen met een
familielid mee te doen met dit toernooi. De uitnodiging en meer informatie volgt nog via de
mail.

AGENDA
17 maart: ouder-kind toernooi BC Inside’82
1 april: BAN open Amersfoort
8 april: open jeugdtoernooi Arnhem
16 april: familietoernooi BC Inside ‘82
17 april: BV Unicum Woerdens Jeugd-Stadstoernooi 2017
13 mei: BC Veenendaal jeugdtoernooi
17 juni: finale clubkampioenschappen BC Inside ‘82
1 juli: ‘bedminton’-toernooi

COMPETITIE EINDSTANDEN
Team 1: 5e, 40 punten uit 12 wedstrijden
Team 2: 2e, 74 punten uit 14 wedstrijden
Team 3: 6e, 42 punten uit 14 wedstrijden
Team 4: 8e, 35 punten uit 14 wedstrijden
Team 5: 7e, 22 punten uit 14 wedstrijden
Team 6: 4e, 44 punten uit 12 wedstrijden
Team 7: 1e, 65 punten uit 12 wedstrijden
Jeugdleden die een uitnodiging hebben ontvangen om competitie te spelen, kunnen
t/m 18 maart hun formulier inleveren bij Vincent (Ferdinand Bollaan 3). Inleveren kan
ook per mail (foto inschrijfformulier met handtekening) of via Wouter of Debbie.

WIE IS ER JARIG IN MAART EN APRIL

2 maart
11 april
12 april
21 april
23 april
25 april
28 april

NAAM

LEEFTIJD

Amber van Es
Guido Kroone
Julia Zonneveld
Sofieke Heil
Merel van der Klip
Ferry Methorst
Kyra Hatzmann

15
12
11
13
13
14
15

WIST JE DAT ……
… Claudia (moeder van Kevin) foto’s heeft gemaakt van de Regiokampioenschappen?
… Dat deze foto’s op facebook staan in het album RJK?
… Manar haar maatschappelijke stage loopt bij BC Inside?
… Zij nu ook bij de eerste groep helpt, net als Kyra en Toon?
… Amber tijdens haar maatschappelijke stage meegeholpen heeft met de tweede groep?

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

