NIEUWSBRIEF JEUGD SEPTEMBER – OKTOBER ‘17

VAN DE VOORZITTER VINCENT
We zijn al ruim een maand aan het trainen, onder
leiding van onze nieuwe trainer Gerald Kountul. Wij
hebben binnenkort een eerste evaluatie met Gerald
en vinden het ook belangrijk om jullie mening te
horen. Daarom ontvangen jullie na de herfstvakantie
een korte enquête, met hierin vragen over de
trainingen.
Met trots kan ik jullie melden dat de assistentie is
uitgebreid met Britt van Steendelaar (op de dinsdag)
en Henk v/d Velden (op vrijdag). In de volgende
nieuwsbrief zullen zij zich aan jullie voorstellen.
Debbie heeft in de startersgroep veel nieuwe, jonge
en bovenal enthousiaste kinderen mogen ontvangen.
Welkom bij BC Inside ’82! Zij krijgen les in de basisvaardigheden van het badminton. De
oudere en ervaren jeugdleden Kyra, Toon en Manar zijn van grote waarde, doordat ze volop
meedraaien in deze groep.
De competitie is voortvarend van start gegaan, doordat er verschillende jeugdleden voor het
eerst meedoen, zijn we gegroeid naar het aantal van 8 teams.
Speelplezier staat bij ons voorop tijdens de competitie, sociaal en sportief met elkaar bezig
zijn. Dat je de technieken die je hebt geleerd tijdens de trainingen kunt gaan toepassen in
wedstrijden en steeds beter wordt, is natuurlijk ook mooie bijkomstigheid.
Tijdens en na de wedstrijden kun je natuurlijk best even je mobiel checken, het lijkt mij echter
niet de bedoeling om je mobiel de hele tijd te gebruiken. Dit is niet nodig, er zijn mensen om
je heen waar je mee kunt kletsen, moedig bijvoorbeeld liever je teamgenoten aan.
Mochten er in het seizoen dingen zijn / gebeuren die je vervelend of lastig vindt, dan kun je
dit melden bij onze vertrouwenspersoon binnen de JC. Dit is Jolanda Kampert (0638564933 of jolanda_kampert@hotmail.com).
Voor algemene vragen kun je mailen naar mail: jc@bcinside.82.nl

TERUGBLIKKEN OP GROTE CLUBACTIE
Ook dit jaar doet BC Inside weer mee met de grote clubactie. Zaterdag 16 september was de
aftrap van de verkoop van de loten. Om 9.30 verzamelden flink wat jeugdleden zich bij
Vincent en na de limonade en taart vertrokken zij het dorp in om zoveel mogelijk loten te
verkopen. Rond 11.30 uur waren er al 200 loten verkocht! Daarnaast hebben alle leden nog
loten mee naar huis gekregen om nog meer loten te verkopen. Immers, van alle verkochte
loten gaat €2,40 direct naar de vereniging. En bij BC Inside komt zelfs al het geld
rechtstreeks ten goede aan de jeugd. Zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld veel extra
trainingsmateriaal kunnen aanschaffen. Dus doe je best en verkoop zoveel mogelijk loten!
Heb je nog loten/geld, dan kun je dit overdragen aan Vincent.
Er worden ook nog boekjes uitgedeeld, waarmee je loten kunt
verkopen. De kopers moeten dan hun naam en
bankrekeningnummer opschrijven. De twee beste verkopers
ontvangen een prijs.
Tot en met vrijdag 17 november kunnen er loten worden
verkocht.

COMPETITIE STANDEN
Team 1: 3e, 9 punten uit 2 wedstrijden
Team 2: 5e, 3 punten uit 1 wedstrijd
Team 3: 5e, 4 punten uit 2 wedstrijden
Team 4: 5e, 6 punten uit 1 wedstrijd
Team 5: 6e, 4 punten uit 2 wedstrijden
Team 6: 1e, 12 punten uit 2 wedstrijden
Team 7: 1e, 11 punten uit 2 wedstrijden
Team 8: 3e, 9 punten uit 2 wedstrijden
Team 6: Bas, Pleuntje, Pien, Pepijn

COMPETITIE VERSLAG WEEK 1
Team 1 boekte een 5-3 overwinning in en tegen Swifterbant 1. Manar Ibrahim won al haar
drie wedstrijden. Toon v/d Tweel en Anna v/d Laan kwamen tot scoren in hun singlepartij.
Harold Timans en Chris van Ommen krijgen zaterdag tegen Zeewally 1 de kans om zich te
revancheren. Dan staat er een thuiswedstrijd op het programma.
Voor team 3 viel er geen eer te behalen tegen Leusder 1. De tegenstanders hadden veel
meer ervaring. Kyra Bottema, Niels Nowee en Gijs v/d Laan spelen voor het tweede seizoen
competitie. Het krachtsverschil was hierdoor te groot. Ze verloren, zonder setwinst, met 6-0
Team 5 moest vroeg de deur uit, zondag 10: 00 uur stond de uitwedstrijd tegen Mariken 3
(Nijmegen) op het programma. Luuk Bodewes kende een prima debuut, samen met Kevin
Heins won hij het dubbelspel. Ook in zijn single kwam hij prima mee, deze wedstrijd verloor
hij nipt met 18-21 en 19-21. Kevin hield zijn hoofd koel tijdens de verlenging in de derde set
(22-20), een knappe overwinning. Max v/d Meer en Willum Thorson werden verslagen door
de thuisploeg.
Team 6 kende geen genade voor DVS 4. Nadat ze eerder die ochtend met een groep van 16
jeugdleden clubloten hadden verkocht maakten Pepijn Lichtendahl , Pien de Vooght, Bas
Vermeulen en Pleuntje v/d Tweel korte metten met Utrechters. Het werd een eclatante 6-0
overwinning.
In Weesp kende team 7 een valse start. Miquel Hooijer en Fabian Meijneken werden in drie
sets verslagen. Hierna rechtten het drietal de rug. De kampioenen van vorig jaar lieten hun
klasse zien door de vijf overige wedstrijden te winnen. Julia van Ommen had drie sets nodig,
21-18, 16-21 en 21-12. Hierna werd alles in twee sets gewonnen en stond er een verdiende
5-1 zege op het wedstrijdformulier.
De spelers van team 8 spelen allemaal voor de eerste keer competitie. Vol spanning startten
Joep de Vries en Josefien Schols tegen een duo van Veenendaal 5. Na setwinst (21-19) was
het ijs gebroken en werd ook de tweede set gewonnen. Julia Zonneveld was direct op stoom,
met 21-5 en 21-11 won zijn haar partij. Josefien ‘gunde’ de tegenstanders nog één punt.
Hierna waren alle wedstrijden voor Inside, dat hierdoor met 5-1 zegevierde.

COMPETITIE VERSLAG WEEK 2
Team 1 speelde gelijk tegen Zeewally 1. Manar Ibrahim zorgde samen met Anna v/d Laan –
en Toon v/d Tweel voor winstpartijen. Verrassend waren de nederlagen in het enkelspel van
zowel Anna als Manar. Chris van Ommen en Toon wonnen beiden hun ‘eigen’ wedstrijd in
twee sets. Eindstand 4-4.
Team 2 ontving de Sjeve Sjuttel 1 uit Bunschoten. Het waren vandaag de dames die de
punten binnenhaalden. Sofieke Heil en Amber van Es rekenden in twee sets af met hun
tegenstanders. Kyra Hatzmann had drie sets, 21-12, 18-21 en 21-19 nodig om de zege veilig
te stellen. Sofieke haalde flink uit, door met 21-8 en 21-5 te zegevieren. Ferry Methorst
(verloor twee driesetters) en Lucas van Ommen krijgen zaterdag in Amersfoort de kans om
zich te revancheren.
Team 3 leverde een knappe prestatie door met 4-2 te winnen van Flevoland 1. Kyra Bottema
was in grootse vorm, ze won al haar drie partijen. Ook Gijs van der Laan was tweemaal
succesvol, waaronder een solide 21-12 en 21-11 solozege. Niels Nowee won samen met
Kyra eenmaal een partij.
In team 4 maakten Ashley Steeman en Robin Boterenbrood een uitstekend debuut. Na een
zenuwachtige start (21-23) kwamen de mannen los en wonnen ze glansrijk met 21-6 en 2114. Op de baan naast zich hadden Kevin Heins en Dylan Vastenburg inmiddels ook al
gewonnen. Kevin ging hierna tot het uiterste om de voorsprong te vergroten. Dit lukte bijna,

hij verloor de 3e set na een 20-22 verlenging. Dylan won eenvoudig zijn wedstrijd.
Vervolgens hield Ashley in de 3e set zijn hoofd koel, hij triomfeerde deze set met 21-19.
Robin vocht als een leeuw, maar ging met 11-21 en 16-21 ten onder. Na winst in de laatste
twee dubbelpartijen was de eindstand 6-2.
Team 5 verloor net als vorige week met 2-6. OSM 4 uit Maarssen was een maatje te groot.
Willum Thorsson en Luuk Bodewes wonnen knap hun single. Daniël Veraar speelde zijn
eerste competitiewedstrijd ooit en kon het niveau prima aan, dit resulteerde deze keer nog
niet in een overwinning. Max v/d Meer speelde vooral met Willum een goede partij. Hij moet
nog even wachten op zijn eerste zege, maar deze gaat zeker komen.
Team 6 (foto) had geen kind aan Putten 5. Pien de Vooght, Pepijn Lichtendahl, Pleuntje v/d
Tweel en Bas Vermeulen waren véél te goed. De gasten wisten geen enkele set meer dan 8
punten te scoren. Door het enorme krachtsverschil was deze wedstijd voor niemand leuk.
Inside 6 staat nu aan kop. Naar verwachting zal er komend weekend in Veenendaal harder
gestreden moeten worden.
Team 7 is de trotse koploper na de 6-0 zege op Zeewally 5. De start was ijzersterk. Miquel
Hooijer, Fabian Meijneken en Julia van Ommen liepen vlug uit naar een 4-0 voorsprong. De
vijfde wedstrijd moesten Fabian en Julia alle zeilen bijzetten om de winst binnen te slepen,
dit lukte na 22-20 in de derde set. Fabian zorgde door zijn winst in het singlespel voor het
zesde punt.
Ook Inside 8 boekte haar tweede zege op rij, Badminton ’80 werd met 4-2 verslagen. Julia
Zonneveld nam haar team op sleeptouw door drie wedstrijden op rij te winnen. Na haar
single, die ze met maar liefst 21-8 en 21-7 won, haalde ze ook samen met Joep de Vries –
en Josefien Schols de punten binnen. Joep won ook nog een keer, zijn enkelpartij eindigde
in 21-9 en 21-16.

VOORUIT KIJKEN NAAR
PANNENKOEKENTOERNOOI
Traditiegetrouw is er elke herfstvakantie het pannenkoekentoernooi. Dit jaar wordt dit lekkere
en altijd gezellige toernooi gehouden op 20 oktober. Tijdens de normale trainingstijden
worden er toernooitjes gespeeld en aansluitend kunnen er pannenkoeken gegeten worden.
Er wordt deze dag dus geen training gegeven.
Geef je, uiterlijk vrijdag 13 oktober, op bij één van de JC leden of via jc@bcinside82.nl. Aan
de ouders willen we graag vragen wie er een pak pannenkoeken zou willen bakken. Geef
ook dit door aan één van de JC leden.

AGENDA
Vrijdag 20 oktober: Pannenkoekentoernooi
Vrijdag 1 december: Sinterklaasfeest
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

JEUGDLEDEN STELLEN ZICH VOOR

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

Kyra Hatzmann
15
7 jaar

Toon vd Tweel
15
6,5 jaar

Competitie spelen en
training geven

WAT VIND JE NOG MEER LEUK
OM TE DOEN?

Tekenen

OP WELKE SCHOOL ZIT JE?
HEB JE BROERS EN ZUSSEN?
WAT IS JE LIEVELINGSETEN?
WAT IS JE LIEVELINGSKLEUR?
WAT WIL JE LATER WORDEN?

Griftland
Ja, Femke en Thijmen
Andijviestamppot
Blauw
Juf

De groep en hoe iedereen met
elkaar omgaat en training
geven
Lezen, hardlopen,
leerlingmentor zijn, dingen met
vrienden en familie doen
Griftland
Ja, Pleuntje
Boerenkool
Lichtblauw
Arts

WIE IS ER JARIG IN SEPTEMBER EN OKTOBER

9 september
16 september
20 september
23 september
29 september
4 oktober
8 oktober
21 oktober
27 oktober
28 oktober

NAAM

LEEFTIJD

Kyra Bottema
Jip Smet
Melissa van Hemert
Gijs van der Laan
Fabian Meijneken
Max van der Meer
Chantal Splint
Luuk Bodewes
Anna van der Laan
Niels Nowee

15
9
11
14
11
15
14
14
16
14

WIST JE DAT ……
... dat er wel 7 nieuwe kids bij de beginners groep begonnen zijn.
... dat Jens beide handen uit probeert met zijn racket.
... dat Sander elke training met een knal rood hoofd van de baan komt omdat hij zich 150%
inzet.
... dat Boaz en Stef heel veel lol hebben op de baan.
... dat Melissa en Noor al erg aan elkaar gewaagd zijn.
... dat Lauren alles geeft met het "rondje om het net"

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
Gerald (06-19434222).

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

