NIEUWSBRIEF JEUGD MAART – APRIL ‘18

VAN DE VOORZITTER VINCENT
De periode tot aan de zomervakantie zal worden ingevuld met o.a. de trainingen, externe
toernooien, de clubkampioenschappen, een ouder-kind toernooi en een open jeugdtoernooi.
Drie enthousiaste ouders organiseren dit toernooi, zij zijn hier al volop mee bezig.
Met een mooi aantal van acht jeugdteams
heeft Inside meegespeeld in de
jeugdcompetitie, variërend van onder 13 t/m
onder 19 jaar. Dit jaar hadden we maar liefst
drie kampioensteams. Daarnaast haalden drie
andere teams een top-drie-klassering. Een erg
knappe prestatie!
De betrokkenheid en bereidheid van ouders
om iets voor onze club te doen is een groot
goed, dit maakt BC Inside sterker en
dynamischer. Dit geldt ook voor de oudere
jeugd, met in het bijzonder Toon, Kyra en Britt
die zich volop (en vrijwillig) inzetten voor de
jongere jeugd.
Door de inzet van een aantal fantastische mensen met hart voor de club hebben de
jeugdtrainingen altijd doorgang kunnen vinden, nadat we zonder jeugdtrainer zaten. Op dit
moment nemen Remco Stoffer (dinsdag) en Tabitha van Ommen (vrijdag) de jeugdtrainingen
op hun schouders. Deze maand starten we met een pilot op de dinsdagavond. Onder leiding
van Marcel Nowee, sportfysiotherapeut, gaan we aan de slag met conditionele oefeningen,
voetenwerk – en het fysieke aspect. We zijn deze mensen enorm dankbaar voor hun inzet.
Met alle trainers – en assistenten zullen we een nieuw trainingstraject gaan starten,
waardoor we nog meer een eenheid zullen vormen, en er een nog beter beleid kunnen gaan
voeren. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

TERUGBLIKKEN OP REGIOKAMPIOENSCHAPPEN
Op zaterdag 24 februari werden de
regiokampioenschappen in Amersfoort
gespeeld. Omdat team 1 en team 6 eerste
geworden waren bij de competitie mochten zij
meedoen met de regiokampioenschappen.
Met 5-3 werd team 1 de winnaar in de 1e
klasse onder 19 jaar! Een ander succes was er
voor team 6: zij liepen uit naar een eindstand
van 6-0. In juni mogen zij, samen met Bas
Vermeulen (hij was op vakantie) het NK voor
clubteams gaan spelen in Zutphen.
Ook team 7 was eerste geworden in de
competitie. Zij waren dit jaar ingedeeld in regio
Noord-Holland en werden kampioen in de
gemengde klasse onder 13 jaar. Zij mochten
daarom naar de regiokampioenschappen in
Wormer. Ondanks prima spel konden ze daar
helaas niet winnen.

TERUGBLIKKEN OP JEUGDTOERNOOIEN
Een aantal spelers van BC Inside ’82 is naar het open jeugdtoernooi in Almere geweest.
Extra leuk was het om daar naar het NK te kunnen kijken.
Bij het jeugdtoernooi in Amersfoort was een grote groep Insiders aanwezig. Heel gezellig en
ook hier werden de nodige prijzen binnen gesleept.

TERUGBLIKKEN OP OUDER-KINDTOERNOOI
Het is al jaren een traditie: het jaarlijkse ouder-kindtoernooi. In de voorjaarsvakantie kregen
alle jeugdleden de kans om samen met hun vader of moeder mee te doen met een toernooi.
De verschillen waren erg groot: van badmintonnende ouders via ouders die alleen tijdens dit
toernooi een racket vasthouden tot ouders die nog nooit gebadmintond hadden. Dit zorgde
ervoor dat er naast sportief gespeeld ook veel gelachen werd.
Begonnen werd met een gezamenlijke warming up onder leiding van Vincent. Daarna
werden in poules diverse wedstrijden gespeeld. En uiteindelijk volgde de prijsuitreiking: de
prijzen werden verloot onder alle deelnemers.

COMPETITIE EINDSTANDEN
Team 1: 1e, 78 punten uit 14 wedstrijden
Team 2: 2e, 67 punten uit 12 wedstrijden
Team 3: 5e, 25 punten uit 12 wedstrijden
Team 4: 3e, 61 punten uit 12 wedstrijden
Team 5: 6e, 20 punten uit 12 wedstrijden
Team 6: 1e, 80 punten uit 14 wedstrijden
Team 7: 1e, 61 punten uit 12 wedstrijden
Team 8: 3e, 56 punten uit 14 wedstrijden

Team 2: Kyra, Lucas, Tom, Amber,
Sofieke, Ferry

VOORUIT KIJKEN NAAR JEUGDTOERNOOIEN
Al een paar jaar gaat er een grote groep
Insiders naar het Open Jeugdtoernooi in
Arnhem, dit jaar op zaterdag 7 april. Ga
jij ook mee? Inschrijven kan via
badmintonnederland.toernooi.nl.
Voor spelers die aan alle 3 de
toernooien op 3 februari, 17/18 februari
en 7 april meedoen, krijgen in Arnhem
een leuke attentie.
Daarnaast is het al mogelijk om je in te
schrijven voor het eerste BC Inside ’82
Open Jeugdtoernooi op zaterdag 2 juni!
We hopen dat alle jeugd zich hiervoor
inschrijft!

AGENDA
Zaterdag 7 april: Jeugdtoernooi Arnhem
Zondag 22 april: Familietoernooi
Vrijdag 1 juni: Vriendjes - en
vriendinnetjestoernooi
Zaterdag 2 juni: Inside Open
jeugdtoernooi
Vrijdag 8-15-22 juni: Voorronden
clubkampioenschappen

VOORUIT KIJKEN NAAR GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag. Voor de competitiespelers geldt dat er dan geen
trainen is. Je bent wel van harte welkom om te komen vrijspelen.
Voor de eerste groep is er een speciale paastraining met allerlei leuke spellen. Laat je even
weten aan Debbie, Kyra of Toon of je hierbij aanwezig bent?

VOORUIT KIJKEN NAAR COMPETITIE 2018-2019
Met alle teams die afgelopen seizoen competitie hebben gespeeld zijn evaluatiegesprekken
gevoerd. Er zal een aantal jeugdspelers doorstromen naar de seniorencompetitie.
Vanuit de startersgroep (vrijdagavond 17 uur) zijn er ook jeugdleden die in aanmerking
komen om competitie te spelen, we rekenen weer op een grote deelname.
Volgend seizoen neemt Maurice Hooijer de taken van Vincent over als competitieleider.
Alle informatie over de jeugdcompetitie vinden jullie in de mail van Vincent.

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?

Melissa
11 Jaar
Een half jaar

Isa
11 Jaar
Ongeveer een half jaar

Het is gewoon een leuke,
gezellige sport
Dansen

Ik vind het leuk dat we steeds
weer andere opdrachten doen
Piano spelen en tekenen

NBS
Nee
Macaronischotel
Paars
Weet ik nog niet

NBS
Nee
Witlofsalade
Geel en lichtblauw
Weet ik nog niet

WIE IS ER JARIG IN MAART EN APRIL

2 maart
3 maart
12 april
21 april
25 april
28 april

NAAM

LEEFTIJD

Amber van Es
Floris Jansen
Julia Zonneveld
Sofieke Heil
Ferry Methorst
Kyra Hatzmann

16
10
12
14
15
16

WIST JE DAT ……
… een deel van de prijzen van het ouder-kindtoernooi gesponsord zijn door FZ Forza
(Sportswear4you)
... veel ouders spierpijn hadden na het ouder-kindtoernooi
... Kyra H. de leuke badminton-mokken zelf maakt
… badminton de meest beoefende sport is in China
… 13% van de Chinezen badminton speelt

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

Kyra

06-57015878

k.hatzmann@hotmail.com

Toon

06-21933146

toontweel@ziggo.nl

