NIEUWSBRIEF JEUGD NOVEMBER – DECEMBER

VAN DE VOORZITTER VINCENT
Het seizoen is ruim twee maanden gevorderd, de competitiespelers hebben hun vijfde
wedstrijd achter de rug, in de herfstvakantie is het pannenkoekentoernooi gespeeld (we
stonden zelfs op de voorpagina van het Baarns weekblad) en de samenwerking met Eemnes
is nu officieel rond.
Betrokken zijn en je betrokken voelen….
…bij onze club vind ik van grote waarde. Ik zie
vriendschappen ontstaan bij onze jeugdleden, spelers die
elkaar aanmoedigen tijdens de wedstrijden en kinderen die
hard hun best doen op clubloten te verkopen. Hiermee
kunnen we nog meer leuke activiteiten organiseren (zonder
dat we er geld voor hoeven te vragen). Mijn wens is ook om
de oudere jeugd te laten integreren bij de senioren, zodat
we ook in de toekomst een gezonde club blijven. Jeugdteam
1 traint mee met de senioren. De oudere jeugd is ook
welkom om na 20 uur te blijven spelen.
De betrokkenheid van ouders zie ik in veel dingen terug.
Hierbij denk ik aan het vervoer naar de wedstrijden, het
aanmoedigen in de zaal, het meehelpen opzetten en
afbreken van de netten, het spontaan pannenkoeken
bakken, het stimuleren van de verkoop van loten, het
contact maken met leden van de JC (wanneer er vragen
zijn).
In het bijzonder wil ik even stilstaan bij Tabitha van Ommen.
De assistent-trainster op de dinsdagavond en moeder van
drie badmintonnende kinderen. Zij zal de komende periode
vanwege een zwaar revalidatietraject niet in staat zijn om
aanwezig te zijn op de dinsdagen. We zijn hiervoor nog op
zoek naar een structurele oplossing. De jeugdleden hebben
Tabitha al een hart onder de riem gestoken door hun naam
op een kaart te schrijven. Tabitha, bedankt voor je tomeloze
inzet en veel sterkte gewenst de komende tijd!’’
Tot slot wil ik jullie nog wijzen op onze Sinterklaasactiviteit
van vrijdag 2 december. Hierna zullen we ons richten om
het lustrumjaar 2017, dan bestaat onze club 35 jaar!

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?

Pien de Vooght
10 Jaar
2 Jaar

Kyra Bottema
14 Jaar
1 Jaar

Competitie spelen en lekker
slaan
Sporten en skiën

Competitie spelen

NBS
1 Zusje
Pasta pesto
Groen
Sportjuf op school

Griftland
1 Zus
Sla
Grijs
Juwelier

Kickboksen

TERUGBLIKKEN OP PANNENKOEKENTOERNOOI
Traditiegetrouw werd in de herfstvakantie weer het pannenkoekentoernooi gespeeld. Alle
jeugdleden waren uitgenodigd om vrijdagavond een toernooi te komen spelen. Door middel
van speelkaarten werd bepaald wie je dubbelpartner en je tegenstander werden en zo werd
een aantal wedstrijdjes gespeeld. Na afloop stonden er stapels pannenkoeken klaar,
gebakken door enthousiaste ouders. Na het spelen werd er flink gegeten van de lekkere
pannenkoeken, veel kinderen probeerden hun record pannenkoeken eten van voorgaande
jaren te verbeteren. Kortom een zeer sportief en lekker toernooi.

VOORUIT KIJKEN NAAR:
PIETENSPELEN
Vrijdag 2 december zijn er de grote Pietenspelen! We gaan dan van 17.15 tot 18.15 uur
allerlei leuke spellen doen. Alle jeugdleden kunnen zich hiervoor opgeven. Maar ook
broertjes/zusjes en (klein)kinderen van leden mogen hieraan meedoen. Aanmelden kan via
jc@bcinside82.nl, graag naam en leeftijd vermelden. Voor competitiespelers geldt dat zij
aansluitend op hun normale tijden kunnen trainen, maar je moet je wel aanmelden voor de
Pietenspelen.

AGENDA
2 december: Pietenspelen
6 januari: vriendjes en vriendinnetjes toernooi
3 maart: ouder-kind toernooi
16 april: familietoernooi

COMPETITIE STANDEN

Team 2

Team 1: 5e, 17 punten uit 5 wedstrijden
Team 2: 4e, 31 punten uit 6 wedstrijden
Team 3: 5e, 19 punten uit 6 wedstrijden
Team 4: 8e, 14 punten uit 6 wedstrijden
Team 5: 7e, 10 punten uit 6 wedstrijden
Team 6: 5e, 13 punten uit 4 wedstrijden
Team 7: 1e, 26 punten uit 5 wedstrijden

WIE IS ER JARIG IN NOVEMBER EN DECEMBER

21 november
25 november
29 november
30 november
6 december
8 december
25 december

NAAM

LEEFTIJD

Jelle Koopmans
Koen Molenaar
Stephanie de Rijk
Joep van Uffelen
Pepijn Lichtendahl
Quinto Veldhuijzen
Tom van Eijk

17
16
13
18
11
17
13

WIST JE DAT ……
… BC Inside een Facebook pagina heeft?
Ga snel naar BC Inside '82 en like ons.
… de foto’s van het pannenkoekentoernooi
op de website staan?
… bij badmintonwedstrijden in Azië een
publiek van 15.000 mensen heel normaal
is?
… badminton in China en Indonesië even
belangrijk is als voetbal hier?

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

INFORMATIE VOOR OUDERS
Regelmatig worden er foto's gemaakt tijdens toernooitjes en trainingen. Deze foto's worden
op de site gezet. Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat uw zoon/dochter op een foto staat
wilt u dit dan aan ons door geven? Dit kan bij alle JC leden.

