NIEUWSBRIEF JEUGD NOVEMBER – DECEMBER ‘17

VAN DE VOORZITTER VINCENT
Ten tijde van dit schrijven hebben wij net afscheid
genomen van onze hoofdtrainer bij de jeugd. Hierover
heeft iedereen 10 november jl. een mail ontvangen. De
trainingen zullen gewoon doorgaan. In eerste instantie
worden deze trainingen overgenomen door leden die al
actief (en dus bekend) zijn binnen onze club. Ons streven
is om z.s.m. weer een enthousiaste, betrokken
hoofdtrainer voor de groep te hebben staan, waar onze
jeugd een hoop van kan leren.
Met 50 jeugdleden, 8 competitieteams, een vracht aan
vrijwilligers en bovenal een gemoedelijke sfeer kan ik met
trots zeggen dat we nog steeds een voorbeeldclub zijn
voor andere badmintonverenigingen in de regio. Dat er
ook steeds meer oudere jeugd blijft kijken / coachen bij de
jongere jeugd en het feit dat de oudere jeugd ook ervaring
opdoet bij de senioren is positieve ontwikkeling die
gaande is.
Omdat dit alweer de laatste nieuwsbrief van 2017 is, wens
ik jullie alvast een mooie decembermaand toe. Ik hoop
velen van jullie nog persoonlijk te zien in de sporthal.

EVEN VOORSTELLEN BRITT
Mijn naam is Britt van Steendelaar. Ik ben 16 jaar. Ik speel al 8 jaar
badminton. Vanaf vorige maand assisteer ik de hoofdtrainer bij de
trainingen op de dinsdagavond. Dit doe ik samen met Tabitha. Het leukste
aan badminton vind ik het wedstrijdelement en de combinatie van conditie
en techniek. Mijn ouders spelen ook badminton bij deze club. Dit jaar speel
ik in Inside 1, bij de senioren.

EVEN VOORSTELLEN HENK
Hallo ik ben Henk van Velden, sinds dit seizoen assisteer ik
bij de trainingen op vrijdagavond. Ik zal wat over mezelf
vertellen: Vanaf 2003 woon ik in Baarn, ik ben getrouwd en
heb kinderen. Ben begonnen met sporten met voetbal en
handbal en ik speel badminton vanaf mijn 25e en heb ook
diverse jaren competitie gespeeld. Vroeger heb ik al
training gegeven aan de jeugd en oudere recreanten. Door
een blessure moest ik geopereerd worden aan mijn knie.
Daarna ben ik tijdelijk gestopt met spelen. Na de verhuizing
naar Baarn ben ik lid geworden bij Inside. Ik hoop dat mijn
bijdrage aan het trainen geven aan de jeugd als prettig
ervaren wordt. Ik probeer met regelmaat aanwezig te zijn
tijdens de competitiewedstrijden van de jeugd. Verder wens
ik iedereen nog een sportief badmintonseizoen toe.

TERUGBLIKKEN OP PANNENKOEKENTOERNOOI
Het was weer supergezellig, ons jaarlijkse pannenkoekentoernooi. Een groot aantal
jeugdleden deed in de herfstvakantie mee met dit toernooi. Eerst werd een aantal
wedstrijden gespeeld en daarna werd er flink gegeten van de enorme stapels
pannenkoeken. Hartelijk dank aan de ouders die voor ons hebben gebakken!

COMPETITIE STANDEN
Team 1: 1e, 41 punten uit 7 wedstrijden
Team 2: 2e, 33 punten uit 6 wedstrijden
Team 3: 6e, 9 punten uit 6 wedstrijden
Team 4: 3e, 26 punten uit 6 wedstrijden
Team 5: 6e, 19 punten uit 7 wedstrijden
Team 6: 1e, 36 punten uit 6 wedstrijden
Team 7: 1e, 30 punten uit 6 wedstrijden
Team 8: 4e, 27 punten uit 6 wedstrijden

Team 3: Niels, Kyra, Gijs

VOORUIT KIJKEN NAAR PIETENSPELEN
Vrijdag 1 december is het weer zover; dan organiseert BC Inside de jaarlijkse Pietenspelen!
We gaan dan van 17.00 tot 18.00 uur allerlei leuke spellen doen en wie weet krijgen we daar
nog wel wat extra hulp bij…..
Alle jeugdleden (en hun broertjes/zusjes) kunnen zich hiervoor opgeven. Natuurlijk zijn ook
de (klein) kinderen van alle leden van harte welkom om deel te nemen aan deze gezellige
Pietenspelen. Voor competitiespelers geldt dat jullie aansluitend op je normale tijd kunt
trainen. Natuurlijk kunnen jullie ook eerst meedoen met de Pietenspelen, dan wel graag even
aanmelden.
Aanmelden kan via jc@bcinside82.nl, onder vermelding van je naam en leeftijd. We willen
graag voor 24 november weten wie er allemaal meedoen.

AGENDA
Vrijdag 1 december: Pietenspelen
Za/zo 17-18 februari: Regio Jeugd Kampioenschappen (Amersfoort)
Vrijdag 2 maart: Ouder-kindtoernooi
Zondag 22 april: Familietoernooi
Vrijdag 1 juni: Vriendjes - en vriendinnetjestoernooi
Zaterdag 2 juni: Inside '82 Open jeugdtoernooi
Vrijdag 8-15-22 juni: Voorronden clubkampioenschappen

VOORUIT KIJKEN NAAR OPEN JEUGDTOERNOOI
Op 2 juni 2018 wordt het allereerste officiële BC Inside jeugdtoernooi georganiseerd. Dit is
een open toernooi voor alle badmintonclubs met jeugdspelers t/m 17 jaar. Houd die datum
dus alvast vrij! Meer informatie volgt nog.

JEUGDLEDEN STELLEN ZICH VOOR

NAAM
LEEFTIJD
HOELANG ZIT JE AL OP
BADMINTON?
WAT VIND JE LEUK AAN
BADMINTON?

Sander Roos
11 jaar
Vanaf september 2017

OP WELKE SCHOOL ZIT JE?

Dat je er veel beweegt en
dat je er snel vrienden
maakt. Debbie, Toon en
Kyra zijn ook heel erg
aardig!
Ik hou van voetbal mijn
favoriete club is Real
Madrid. Want ik vind
Ronaldo de beste voetballer
Gaspard de Coligny

HEB JE BROERS EN ZUSSEN?
WAT IS JE LIEVELINGSETEN?

Broer: Jasper (14)
Sushi

WAT IS JE LIEVELINGSKLEUR?
WAT WIL JE LATER WORDEN?

Blauw
Gezond en gelukkig

WAT VIND JE NOG MEER LEUK
OM TE DOEN?

Lucas van Ommen
13 jaar
Dit is mijn 4e seizoen, hiervoor
voetbalde ik bij SV Baarn.
Dat je zowel alleen als samen
kunt spelen en ik al veel
vrienden op de club heb
gemaakt.
Wielrennen op mijn racefiets en
op vakantie gaan naar Frankrijk
of Italië.
Vathorst College in Amersfoort,
ik zit nu in het 2e jaar
Broer: Chris (15) zus: Julia (10)
Sushi, pizza, eend en dingen
die je niet vaak eet.
Turquoise
Auto designer/vormgever

WIE IS ER JARIG IN NOVEMBER EN DECEMBER

2 november
25 november
6 december
10 december
25 december

NAAM

LEEFTIJD

Ashley Steeman
Koen Molenaar
Pepijn Lichtendahl
Robin Boterenbrood
Tom van Eijk

14
17
12
15
14

WIST JE DAT ……
… een badmintonnet 1.55 meter hoog is en dat op officiële wedstrijden dat ook netjes wordt
opgemeten? (en niemand wil spelen als het niet klopt)
... Anna van der Laan bijna alles met snaren kan bespelen: gitaar, basgitaar, piano,
tennisracket, squashracket en natuurlijk... een badmintonracket!
... Julia van Ommen heel blij is als ze sushi mag eten.
... Kyra Hatzmann naast zelf spelen en de jeugd begeleiden ook nog een eigen bedrijfje in
handlettering runt (Letters by Kyra).
... Tabitha als ze niets te doen heeft het heerlijk vindt om te reizen, te koken en... te haken (ja
echt).

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

