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VAN DE VOORZITTER VINCENT
Na 19 jaar trouwe dienst in de jeugdcommissie, waarvan de afgelopen vier jaar als voorzitter
heb ik besloten er na dit seizoen een punt achter te zetten. Met een jong zoontje thuis zijn de
prioriteiten en de energie ergens anders komen te liggen.
Als 4-Havoscholier bereidde ik tijdens studie-uren mijn
trainingen voor, die ik toen gaf aan de startersgroep op
vrijdagmiddag. Een jaar later nam ik het stokje over van
Sander Coppoolse als competitieleider, een taak die ik tot
vorig seizoen met véél plezier heb uitgeoefend.
Niet veel later begon ik ook krantenstukjes te schrijven, van
alle competitiewedstrijden, toernooien en andere
clubactiviteiten. BC Inside was en werd een groot deel van
mijn (sociale) leven. In al die jaren heb ik met veel
enthousiaste mensen mogen samenwerken.
De actieve, energieke JC die ik nu achterlaat zal in de
toekomst de jeugdactiviteiten op een mooie manier kunnen
voorzetten, hiervan ben ik heilig overtuigd. Hopelijk tref ik
jullie dit seizoen nog in de hal.
De komende periode staan er weer de nodige activiteiten op het programma, meer hierover
lezen jullie in deze nieuwsbrief.

EVEN VOORSTELLEN MICHELLE
Hoi, ik ben Michelle Lichtendahl. Ik ben de moeder van Pepijn
en ben gevraagd voor de jeugdcommissie van BC Inside.
Sinds drie jaar is Pepijn lid van BC Inside (eerst lid in Eemnes
en toen overgegaan naar Baarn). Hij heeft het heel erg naar zijn
zin, niet alleen vindt hij badminton de allerleukste sport maar hij
heeft ook veel vrienden gemaakt binnen de club. Wat ik als
ouder vooral leuk vind om te zien bij BC Inside is dat iedereen
zo betrokken is bij elkaar. Iedereen speelt met iedereen en er
hangt altijd een positieve sfeer. Ook als er geholpen moet
worden met een toernooi, of een zaal opbouwen, daar is altijd

wel iemand voor te vinden. Dat is voor mij de reden geweest om me aan te sluiten bij de
jeugdcommissie. Ik weet dat een sportvereniging draait op vrijwilligers en wil daar graag mijn
steentje aan bijdragen.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het St Antonius Ziekenhuis, momenteel als
afdelingshoofd van een facilitaire afdeling. En daarnaast ben ik getrouwd met Alwin en
hebben we naast Pepijn nog een dochter Feline. Mijn hobby’s zijn: sporten, lezen en gezond
eten ☺.
Ik heb er veel zin in en hoop dat ik iets kan betekenen voor de jeugd van BC Inside.

TERUGBLIKKEN OP VRIENDJES-EN
VRIENDINNETJESTOERNOOI
Vrijdag 22 februari was er het vriendjes- en vriendinnetjestoernooi. Alle jeugdleden mochten
iemand meenemen om mee te spelen. En natuurlijk was het de perfecte gelegenheid om te
laten zien hoe leuk badminton is. Vooral in de eerste groep was het erg druk. Er is lekker
gespeeld en ook veel gelachen.

TERUGBLIKKEN OP TOERNOOIEN
In februari en maart waren er weer een paar leuke toernooien waar een aantal jeugdleden
van BC Inside aan mee heeft gedaan. De toernooien zijn altijd erg gezellig en een leuke
manier om meer wedstrijdervaring op te doen.

Tijdens het NK in Almere was er ook een open jeugdtoernooi. Daar werd een Baarns
onderonsje gespeeld: Ferry en Tom tegen Kevin en Robin.
Op 6 februari is er nog een leuk toernooi in Amersfoort. We wensen de Insiders die daaraan
mee gaan doen veel succes!

VOORUIT KIJKEN NAAR CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De clubkampioenschappen gaan weer beginnen. Alle competitiespelers zijn automatisch
ingedeeld voor het enkelspel. Dit onderdeel is gratis.
Je kunt je ook inschrijven voor een dubbel en voor een gemengd dubbel. Hier vragen wij een
bijdrage van € 2,00 per persoon per onderdeel voor. Geef je op voor deze onderdelen bij
Toon of bij Bram. Opgeven kan per mail bij Bram: bravom@icloud.com.
De clubkampioenschappen worden zoveel mogelijk op vrijdag tijdens je eigen trainingstijden
gespeeld. Sommige wedstrijden zullen op dinsdagavond in De Trits gespeeld moeten
worden. De finales van alle onderdelen worden op vrijdag 12 april gespeeld.
De eerste wedstrijden zijn op vrijdag 29 maart. Betaling van de onderdelen kan alleen
contant in de zaal.

VOORUIT KIJKEN NAAR PANNENKOEKTOERNOOI
Ook dit jaar mag het natuurlijk niet ontbreken: het altijd gezellige
pannenkoekentoernooi. We gaan dan eerst gezellig met z’n allen trainen,
een toernooi spelen en daarna pannenkoeken eten. Natuurlijk zoeken we
voor dit toernooi ook weer pannenkoekenbakkers! Dus wil je een stapel
pannenkoeken bakken, graag!
Deze activiteit stond voor 12 april op de agenda, maar omdat dan de finales
van de clubkampioenschappen gespeeld worden, is het
pannenkoekentoernooi verzet naar vrijdag 10 mei. Meer informatie volgt
nog, maar reserveer 10 mei alvast in je agenda!

VOORUIT KIJKEN NAAR TAFELTENNISTOERNOOI
Vrijdag 17 mei hebben we een unieke samenwerking met
tafeltennisvereniging Elan. We organiseren dan samen met hen
een tafeltennis/badmintontoernooi. Dit toernooi vindt plaats in
de Geerenhal, van 18.00 – 20.00 uur. De Insidejeugd wordt
gekoppeld aan een jeugdlid van Elan en samen spelen jullie allerlei
dubbelpartijen.
Een goede gelegenheid om te kijken of je naast een
badmintonracket ook met een tafeltennisbatje overweg kunt.
Opgeven kan via jc@bcinside82.nl of bij Vincent. Deelname is gratis!

VOORUIT KIJKEN NAAR INSIDE JEUGDTOERNOOI
De inschrijving van het Open Jeugdtoernooi (15 juni) is ook al open. Erg leuk om aan mee te
doen! We verwachten eigenlijk wel dat iedereen zich inschrijft voor dit toernooi bij onze eigen
vereniging.
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=7646FAF5-C2C4-4A2A86A1-DC141833037D

VOORUIT KIJKEN NAAR KAMP
Begin van het nieuwe seizoen willen we starten met iets unieks: het eerste BC Inside
Badmintonkamp! In de flyer vind je meer informatie en natuurlijk kun je de jeugdcommissie
altijd benaderen voor al je vragen. Maar één ding weten we zeker: het wordt hartstikke
gezellig. Met de opbrengst van de clubloten kunnen we extra stoere en gezellige activiteiten
organiseren. Dus aarzel niet en meld je gauw aan!

VOORUIT KIJKEN NAAR AGENDA
Zaterdag 6 april:

Centrum open jeugdtoernooi Amersfoort

Vrijdag 12 april:

Finale clubkampioenschappen

Vrijdag 19 april:

Geen training, geen vrijspelen

Zondag 21 april:

Familietoernooi (georganiseerd door recreantencommissie)

Meivakantie
(di. 23 april t/m vr. 3 mei):

Vrijspelen

Vrijdag 10 mei:

Pannenkoekentoernooi

Vrijdag 17 mei:

Tafeltennis/badmintontoernooi

Zaterdag 15 juni:

Tweede Inside open jeugdtoernooi

COMPETITIE EINDSTAND
Team

Plaats

Wedstrijden
gespeeld

Punten

Team 1

3e

12

62

Team 2

3e

14

69

Team 3

5e

14

41

Team 4

6e

14

30

Team 5

4e

12

50

Team 6

5e

8

10

Team 7

5e

8

9

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 op dinsdag
afmelden bij Maartje (06-48495005) en op vrijdag bij Tabitha (06-26856305).

CONTACTGEGEVENS JEUGDCOMMISSIE
Vincent

06-40061728

v_rooker@hotmail.com

Tabitha

06-26856305

tabithavanommen@gmail.com

Debbie

06-42609008

jong_debbie@hotmail.com

Tjarda

06-55503781

thatzmann@hotmail.com

Kyra

06-57015878

k.hatzmann@hotmail.com

Toon

06-21933146

toontweel@ziggo.nl

Michelle

06-50243812

michelle@lichtendahl.nl

