NIEUWSBRIEF JEUGD SEPTEMBER – OKTOBER ‘18

VAN DE VOORZITTER VINCENT
Na de zomervakantie heb ik persoonlijk altijd weer veel zin om actief te gaan badmintonnen.
Ik hoop dat dit voor jullie, onze 50 jeugdleden, hetzelfde voelt. Dit seizoen verwelkomen wij
onze nieuwe jeugdtrainster Maartje Verheul, zij heeft zich in de vorige nieuwsbrief al
voorgesteld. Wij zijn erg verheugd over haar komst. Wij verwachten dat zij onze
competitiejeugd een stap verder zal helpen - en uiteraard kan blijven enthousiasmeren.
De bekende gezichten Tabitha van Ommen en Debbie de Vooght zullen op vrijdag de
trainingen verzorgen. Deze drie toppers zullen worden bijgestaan door de vaste assistenten,
Britt van Steendelaar, Henk v/d Velden, Toon v/d Tweel en Kyra Hatzmann. Zij hebben
allemaal de trainersopleiding doorlopen van Roy Calbo, dus klaargestoomd om zinvolle
trainingen te verzorgen.
Maurice Hooijer, vader van Miquel, zal dit jaar het aanspreekpunt zijn als het gaat om de
competitiewedstrijden. Super dat hij de taak als competitieleider op zich wil nemen.
Zaterdag 8 september waren er verschillende jeugdleden die in de Hilt (Eemnes) aanwezig
om daar het badminton te promoten tijdens de uitmarkt. Mede dankzij hun inzet komen er
weer nieuwe kinderen kennis maken met badminton. Bedankt voor jullie inzet!
Dit seizoen willen we weer veel leuke dingen organiseren voor de jeugd. We hebben
uiteraard een budget, maar door de verkoop van véél clubloten kunnen dit seizoen nog meer
organiseren voor jullie. We rekenen dus op jullie!
Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid te zien in de sporthal.

VOORUIT KIJKEN NAAR GROTE CLUBACTIE
Ook dit jaar doen we natuurlijk weer mee met de grote clubactie, een mooie manier om wat
extra’s voor de vereniging te verdienen. Zo hebben we in het verleden al heel wat
trainingsmateriaal kunnen aanschaffen en vorig jaar een mooie geluidsinstallatie. Dit jaar
willen we de opbrengsten van de grote clubactie gebruiken om een leuk uitje voor de
jeugdleden te organiseren. Waar naartoe? Dat hangt er vanaf hoeveel loten er verkocht
worden. Dus goed je best doen! Bovendien ontvangt diegene die de meeste clubloten voor
BC Inside ’82 verkoopt een leuke prijs.

We beginnen met de verkoop van de loten op zaterdag 22 september. We verzamelen met
z’n allen om 10.00 uur in de Pekingtuin. Daar drinken we met z’n allen wat en vanaf daar kan
iedereen zoveel mogelijk loten gaan verkopen. Natuurlijk komt iedereen in zijn clubshirt
zodat voor heel Baarn duidelijk is voor wie je de loten verkoopt.

VOORUIT KIJKEN NAAR OUDER-KINDTOERNOOI
Vrijdag 19 oktober is er weer het jaarlijkse ouder-kindtoernooi. Dé gelegenheid om je vader
of moeder te laten zien wat je allemaal doet tijdens een training en wat je al geleerd hebt. We
starten het toernooi om 18 uur en iedereen is welkom, of je nu al vaker een racket in je hand
hebt gehad of nog nooit, plezier staat voorop! Ervaring leert dat het altijd heel gezellig is en
veel spierpijn (voor de ouders) oplevert.
Er volgt nog een mail met hoe je je voor dit toernooi kunt inschrijven.

VOORUIT KIJKEN NAAR AGENDA
Zaterdag 22 september:

Start verkoop loten grote clubactie

Vrijdag 19 oktober:

Ouder-kindtoernooi

Vrijdag 26 oktober:

Vrijspelen (herfstvakantie)

Vrijdag 30 november:

Pietenspelen

Vrijdag 21 december:

Kersttraining

Vrijdag 22 februari:

Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi

Vrijdag 12 april:

Pannenkoekentoernooi

Zondag 21 april:

Familietoernooi (georganiseerd door recreantencommissie)

JEUGDLEDEN STELLEN ZICH VOOR

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

Luka Visser
10 Jaar
3 Jaar

Isis Samallo
8 Jaar
Een half jaar

?

OP WELKE SCHOOL ZIT JE?

De Noorderbreedte

HEB JE BROERS EN ZUSSEN?
WAT IS JE LIEVELINGSETEN?
WAT IS JE LIEVELINGSKLEUR?
WAT WIL JE LATER WORDEN?

1 Zus, 3 zusjes, 1 broertje
Geroosterde watermeloen
Heb ik niet
Weet ik nog niet

Dat je heel hard kunt slaan en
een gaaf racket kunt kiezen
Krav Maga en op het
schoolplein spelen met mijn
vriendinnen
Montessorie centrum
(Hilversum)
1 Broertje (Mace)
Kip Smoor en pizza
Turquoise
Popster of juf

Piano spelen

WIE IS ER JARIG IN SEPTEMBER EN OKTOBER

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

NAAM

LEEFTIJD

Kyra Bottema
Jip de Smet
Melissa van Hemert
Gijs van der Laan
Fabian Meijneken
Max van der Meer
Noortje Ligteringe
Luuk Bodewes
Anna van der Laan
Niels Nowee

16
10
9
15
12
16
11
15
17
15

WIST JE DAT ……
... we dit seizoen weer veel leuke activiteiten gepland hebben
... er dit seizoen weer 7 teams meedoen met de competitie
… de In&Uit Markt in Eemnes een paar nieuwe leden heeft opgeleverd
… Jolanda Kampert gestopt is als lid van de jeugdcommissie
… zij nog wel vertrouwenspersoon is en lid van de recreantencommissie

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

06-12465985

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

