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VAN DE VOORZITTER VINCENT
De Nederlandse badmintonbond is in 10 jaar tijd ruim 20.000 leden kwijtgeraakt, minder dan
40.000 mensen beoefenen onze mooie, dynamische sport. Gelukkig zien wij bij Inside een
mooie groei, we zijn een gezonde club met 175 leden, waarvan er 50 bij de jeugd spelen.
Eind mei nemen we afscheid van onze jeugdtrainer
Wouter Kil. We hebben inmiddels een nieuwe
jeugdtrainer gevonden in de persoon van Gerald
Kountul. Hij zal zich in deze nieuwsbrief voorstellen.
Volgend seizoen doen we met acht jeugdteams mee
in de competitie (zie indeling in deze nieuwsbrief).
In deze nieuwsbrief lees je verder welke activiteiten
er nog meer gepland staan in de maand juni. Het
hoogtepunt voor de jeugd zal plaatsvinden op
zaterdag 1 juli. Die avond is er een speciale
lustrumactiviteit, waarbij we ook mogen blijven
overnachten in de Geeren. Alle jeugd is ook welkom
om zaterdag 17 juni mee te vieren met het
lustrumfeest, dit is voor alle (oud)leden.
In het weekend van 24-25 juni gaan onze kampioenen Julia, Pepijn, Miquel en Fabian in
Zutphen het NK voor regioteams spelen. Zij nemen het dan op tegen alle andere
regiokampioenen in de klasse onder 11 jaar. Veel succes gewenst, we zijn trots op jullie!

TRAINER STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Gerald Kountul. Ik ben werkzaam als consultant en projectmanager in de
bancaire, IT- én sportwereld. In die hoedanigheid heb ik mij veel beziggehouden met
product- en organisatieontwikkeling, zowel binnen als buiten de sport. Deze ervaring is ook
nuttig gebleken bij het ondersteunen van verenigingen om badminton zo breed mogelijk te
laten aanspreken.
Als badmintonner was ik lid van de nationale selectie en speelde ik eredivisie. Na mijn
carrière als speler volgde ik trainerscursussen en de leergangen Hoofdjeugdleider en
Verenigingsadvisering. Ervaring als trainer deed ik op bij verschillende verenigingen,
leeftijden en doelgroepen.
Volgens mij ‘moet’ je badminton primair spelen omdat je er plezier in hebt. Leren en jezelf
ontwikkelen maken daar echter onmiskenbaar deel van uit. Het mooie is dat de ontwikkeling
van sociale skills, fitheid, vaardigheden en tactisch denken niet alleen goed zijn voor het
badmintonspel, maar ook bijdragen aan iemands gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en
zelfs studie of werk!
De vereniging moet een speler optimaal faciliteren in diens ontwikkeling, zonder dat dit ten
koste gaat van andere leden. Mijn missie als trainer is dit zo goed mogelijk voor elkaar te
krijgen. Mijn visie is dat een kwalitatief goede jeugdopleiding daarvoor de beste basis vormt.
Mijn persoonlijke doelstelling is om de randvoorwaarden voor deze opleiding duurzaam neer
te zetten:
1.

Een inhoudelijk sterk programma voor de spelers

2. Een goede structuur en begeleiding voor de trainers en begeleiders
3. Een goede samenwerking met scholen en partnerverenigingen
Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit met elkaar, spelers, trainers,
begeleiders, bestuur en ouders zullen gaan realiseren. Bij mijn
kennismaking met BC Inside ’82 hebben het enthousiasme, de
innovatiebereidheid en de sterke betrokkenheid van de bestuursleden
mij een heel goed gevoel gegeven.
Tot op de baan, op de tribune of uiteraard in de kantine!

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?

Julia
11 jaar
Paar maanden

Luka
10 jaar
3 maanden

Wedstrijden

Hard slaan

Buiten spelen

Rennen

Amalia Astro
Een zusje
Patat
Rood
Juf

NBS
Ja
Pizza
Groen
Politie

TERUGBLIKKEN OP OUDER-KINDTOERNOOI
Op 17 maart hadden we ons jaarlijkse ouder-kindtoernooi. Aan dit toernooi konden alle
jeugdleden, samen met hun vader of moeder, meedoen. Er was veel animo voor en met 24
koppels zat het toernooi helemaal vol. De avond begon met een gezamenlijke warming up
waarna de wedstrijden begonnen. Elke koppel speelde 5 wedstrijden, in 4 poules. Uiteindelijk
resulteerde dat in een winnaar: Gijs van der Laan met zijn vader. Omdat het vooral om het
plezier ging en niet alleen om het winnen, werd de rest van de prijzen verdeeld door middel
van een loterij. De sfeer was uitstekend en er werd veel gelachen. Kortom een toernooi
waarbij met veel plezier, en spierpijn voor de ouders, op teruggekeken kan worden.

TERUGBLIKKEN OP PAASTRAINING
Op vrijdag 7 april was er voor de eerste trainingsgroep een paastraining. Deze training
bestond uit allerlei leuke (paas)spelletjes zoals balanceren met een paasei op je racket,
overspelen met een reuzegroot racket, touwtjespringen en overslaan terwijl je elkaar niet ziet
omdat er een groot paaskleed over het net hangt. Vooraf werden er koppels gemaakt die
vervolgens met een grote dobbelsteen moesten gooien. Bij het aantal ogen dat ze gooiden,
hoorde een spelletje.
De tweede en derde trainingsgroep deden geen paasspelletjes, maar ook hoor hen waren er
lekkere paaseitjes.

TERUGBLIKKEN OP FAMILIETOERNOOI
Op 1e paasdag werd er weer het gezellige familietoernooi gespeeld. Er deden maar liefst 26
koppels mee. Het familietoernooi is een toernooi waar je als lid kan inschrijven met een
familielid, kennis of vriend/vriendin. De jongste deelnemer was 6 jaar en de oudste 70 jaar.
De 26 koppels waren verdeeld in 5 poules. De poules waren zo veel mogelijk op sterkte
ingedeeld. Om 14.30 werd het startsein gegeven voor de eerste wedstrijdjes. Er werd
fanatiek maar ook met veel lol gespeeld. Nadat de laatste wedstrijdjes gespeeld waren, werd
de eindstand opgemaakt. Per poule kregen de winnaar en het koppel dat 2e werd een
prachtige beker. Het koppel dat als laatste eindigde kreeg een poedelprijsje.

TERUGBLIKKEN OP JUMBO ACTIE
Woensdag 12 april heeft Vincent de opbrengst van Jumbosparenvoorjeclub in de vorm van
een cheque in ontvangst genomen bij Jumbo den Blanken. De opbrengst was € 445,87. De
jeugdcommissie gaat nu dit bedrag besteden om sportartikelen aan te schaffen voor de
jeugd. BC Inside ‘82 bedankt Jumbo den Blanken Baarn en haar personeel voor hun inzet
om deze actie tot een succes te maken.

VOORUIT KIJKEN NAAR CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
In juni beginnen de clubkampioenschappen weer. We gaan ervan uit dat iedereen meedoet.
Je wordt ingedeeld op niveau/leeftijd en je hoeft om mee te doen geen inschrijfgeld te
betalen. Op dinsdag 6 en dinsdag 13 juni, vrijdag 9 en vrijdag 16 juni worden de voorrondes
gespeeld. Alle (halve) finales worden gespeeld op zaterdag 17 juni. Dan worden ook de
finales van de clubkampioenschappen van de senioren gespeeld en aansluitend wordt het
lustrumfeest gehouden.

VOORUIT KIJKEN NAAR JUNI-ACTIVITEITEN
In de maand juni is er geen training. Daarom organiseren we ook dit jaar weer, in plaats van
de trainingen, de juni-activiteiten. Elke vrijdag is er iets leuks te doen. We beginnen met een
boxgame, hierbij speel je partijtjes op een halve baan. De vrijdag erna zijn er voorrondes
voor de clubkampioenschappen maar tegelijkertijd kun je ook kennismaken met rackletlon.
Naast badminton kun je dan ook tennissen en tafeltennissen (er is geen mogelijkheid om te
squashen). Vrijdag 16 juni gaan we weer volop door met de clubkampioenschappen. Voor
vrijdag 23 juni staat er blackminton op het programma: een spectaculair toernooi in het
donker met blacklight. En vrijdag 30 juni houden we een prettoernooi waarbij je moet
badmintonnen met allerlei ‘handicaps’.
Voor het ‘bedminton’toernooi ontvang je nog een aparte uitnodiging, maar we kunnen wel
alvast verklappen dat het heel gezellig gaat worden dus houd 1 juli maar vrij in je agenda!
Tijdens de trainingen is geïnventariseerd of er leden zijn die weer mee willen lopen met de
avondvierdaagse. Helaas was de belangstelling hiervoor heel gering. We hebben daarom
besloten om dit jaar niet mee te lopen met de avondvierdaagse.

AGENDA
Vrijdag 2 juni:
Dinsdag 6 juni:
Vrijdag 9 juni:
Dinsdag 13 juni:
Vrijdag 16 juni:
Zaterdag 17 juni:
Vrijdag 23 juni:
Zaterdag 24 juni:
Vrijdag 30 juni:
Zaterdag1 juli:

badminton boxgame
voorronde clubkampioenschappen
voorronde clubkampioenschappen + mini-racketlon
voorronde clubkampioenschappen
voorronde clubkampioenschappen
finale clubkampioenschappen + lustrumfeest
blackminton
NK voor regioteams
prettoernooi
‘bedminton’-toernooi

COMPETITIE SEIZOEN 2017-2018
Team 1: mix onder 19-1
Toon
Harold
Chris
Manar
Anna ©

Team 2: mix onder 17-1
Ferry
Tom
Lucas
Kyra H. ©
Sofieke
Amber

Team 3: mix onder 13-1
Bas ©
Pepijn
Pien
Pleuntje

Team 4: gemengd onder 17-2
Niels
Gijs
Koen
Kyra B. ©

Team 5: jongens onder 15-2
Kevin ©
Dylan
Ashley
Robin

Team 6: jongens onder 15-2
Max
Willum Stefan ©
Luuk
Daniël

Team 7: gemengd onder 13-2
Miquel ©
Fabian
Julia van O.

Team 8: gemengd onder 13-3
Leonore ©
Joep
Julia Z.
Josefien

WIE IS ER JARIG IN MEI EN JUNI

17 mei
24 mei
3 juni
9 juni
10 juni
16 juni
17 juni
29 juni

NAAM

LEEFTIJD

Josefien Schols
Pleuntje vd Tweel
Manar Ibrahim
Daya Nijholt
Harold Timans
Luka Visser
Daniel Veraar
Seth Visser

12
12
15
15
17
10
14
12

WIST JE DAT ……
… het mogelijk is om bij de gemeente Baarn een subsidie aan te vragen om bijvoorbeeld het
lidmaatschapsgeld van een sportvereniging terug te krijgen van het declaratiefonds? Dit kan
als je in Baarn woont en een laag inkomen hebt. Je kunt dan recht hebben op een jaarlijkse
vergoeding voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Je
kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging, zwemles of muziekles volgen. Voor
meer informatie kun je kijken op de website van de gemeente.

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

