Nieuwsbrief
September 2017
Zaterdag 30 september; ik zit op de bank om me achter de laptop aan de nieuwsbrief te
zetten. Ik heb spierpijn; de benen zijn compleet verzuurd. In de groepsapp van Heren-2 lees
ik dat ik niet de enige ben. Zelfs kilometervreter Jeroen en Sloeserwij jr. melden dezelfde
klachten. De 6-2 overwinning op de vrijdagavond hebben we duidelijk niet cadeau gekregen.
Het laatste punt in de dubbel van Bart en mij werd zoals dat heet, voor de poorten van de
hel weggesleept. Maar dat zijn de mooiste overwinningen. Op grote afstand bleef één
teamlid op de hoogte van de sportieve ontwikkelingen. Martijn zat op een kameel richting
Luxor; mogelijk of zelfs waarschijnlijk met een ander soort spierpijn. Cultuursnuiven heet
dat.
Ik ben de lezer een excuus verschuldigd: de laatste nieuwsbrief dateert alweer van april van
dit jaar. Door de voorbereidingen op de mogelijke verhuizing van Corné naar Bournemouth
(wat inmiddels definitief is) en het kriskras door Europa reizen voor mijn werk, ben ik er niet
aan toe gekomen. Daarom in deze nieuwsbrief nog een korte terugblik op wat zaken van het
afgelopen seizoen. Een aantal weken zag ik het bekende jaarlijkse spandoek weer hangen:
“De scholen zijn weer begonnen”. Mooi en wij dus ook. Hieronder een eerste terugblik op de
start van het seizoen. Op bestuurlijk vlak zijn er ook wat veranderingen te melden. Uiteraard
mogen deze niet onvermeld blijven.
Ondertussen is het zondag, en zie ik na een rondje hardlopen dat Max Verstappen de GB van
Maleisië heeft gewonnen. Veel BCH-ers zullen voor de buis uit hun dak zijn gegaan. Het blijft
verbazingwekkend hoeveel badmintonners naast hun favoriete sport, vol voor deze
gemotoriseerde snelheidssport gaan. Dit is misschien een onderzoek waard.
Veel leesplezier.
Erik van der Loo
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De volgende nieuwsbrief staat
gepland voor december 2017.
Uw kopij kunt u uiterlijk
15 december inleveren bij
eloo.1@kpnmail.nl
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Nieuwsrubriek:
 ALV: op 4 oktober wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Van 20.00 –
21.00 uur. Komt allen!!
 Binnensportdag: Op vrijdag 13 oktober en woensdag 1 november zal de jaarlijkse
binnensportdag voor scholen weer georganiseerd worden. BCH doet net als vorig jaar
weer mee. Hiervoor zoeken we nog wel vrijwilligers. Wie-o-wie kan op deze dagen
ons helpen met een badmintonclinic voor de jeugd? Let wel; het is overdag.
Onze Sponsors:

Reacties op oproep
Begin september heeft het bestuur een oproep gedaan voor de functie van baancommissaris
en penningmeester. Met veel plezier kan ik melden dat we voor beide functies vervanging
hebben gevonden.
Zoals gemeld in de oproep heeft Glenn aangegeven te willen stoppen als penningmeester en
gelukkig heeft Harry van de Hoef aangegeven zich kandidaat te stellen. Het bestuur is
natuurlijk erg blij met deze voordracht zodat de activiteiten direct overgenomen kunnen
worden. Natuurlijk moet deze voordracht nog goedgekeurd worden door de ALV.
En begin van het seizoen had Wil Schoonderbeek een gat achter gelaten door te stoppen als
baancommissaris. Het bestuur dacht al snel een vervanger te hebben, maar helaas besloot
Corné in Engeland te gaan studeren. Waar we eerst op zoek waren naar een volwaardige
vervanger bleek het verstandiger de functie op te delen. Joke Meijer heeft zich opgeroepen
om de honneurs tot en met januari over te nemen en daarna heeft Joke Stelling aangegeven
de taken over te nemen. Beiden hebben aangegeven de taken alleen op woensdag te willen
uitvoeren. Op vrijdagen zijn de thuisspelende competitieteams zelf verantwoordelijk. Door
de functie op te splitsen hopen we meer vervangers te kunnen regelen.
We zijn erg blij met voorgesteld hulp en wensen Joke, Joke en Harry veel succes!
Casper
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Korte terugblik Clubkampioenschappen 2017:
Zoals in de inleiding vermeld heb ik geen tijd gehad om voor de vakantie nog een terugblik te
schrijven op de clubkampioenschappen. Dit is een omissie. Hieronder zal ik het kort
proberen recht te zetten.
Voor het eerste (voor zover ik weet) werden de clubkampioenschappen voor junioren en
senioren in dezelfde periode gehouden. Twee weken poule-fases en op de 2e vrijdag de
kruisfinales, werden besloten met een gezamenlijke finalemiddag op zaterdag 20 mei. Een
gezamenlijke CK, vragen om een gezamenlijk verslag.
Bij zowel de junioren als de senioren werden degenen die zich hadden ingeschreven
ingedeeld in twee groepen.
- Bij de junioren werd vooral gekeken naar leeftijd en spelniveau.
- Bij de senioren was traditioneel de indeling gemaakt op basis van deelname dat jaar
in de regiocompetitie of niet.
Op de eerste dag bij de jeugd was ik direct getuige van een van mooiste partijen die ik sinds
tijden bij de jeugd heb gezien. Lans nam het op tegen Geert. Er werd niet dom geramd, maar
vooral tactisch gespeeld. Door het vele droppen en steken bij het net, volgden lange rally’s.
Heerlijk om te zien.
Na de poulewedstrijden zijn we aangekomen bij de apotheose van de
clubkampioenschappen van BCH. Ik zit in de buurt van de vader van Matteo die de finale om
de 3e plek voor de jongensdubbel-B aan het spelen is. Matteo, nog geen 3 turven hoog heeft
nog niet veel gewonnen; nog helemaal niks eigenlijk. Maar in deze partij gaat het goed; erg
goed zelfs. Maar het blijft spannend. Vader leeft dapper maar ingetogen mee. De partij
wordt over de streep getrokken en de beker voor de 3e plek is binnen. Ongeloof op het
gezicht van Matteo. Twijfel ook: zal ik eerst naar papa, of eerst naar de droppot bij de
wedstrijdtafel. Via de droppot rent hij naar zijn vader. Hoe eenvoudig kan blijdschap zijn.
Uiteindelijke kampioenen:
Jeugd:
- Bart
- Rosa
Senioren:
- Christiaan
- Saskia
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We zijn weer begonnen
Na een “slopende” vakantie is iedereen meestal wel weer toe aan het begin van het
badmintonseizoen. Bij de jeugd zijn er een aantal dingen gebleven zoals ze vorig seizoen
waren:
 3 Teams in de competitie
 Renske is trainster gebleven
 De bekende gezichten in de jeugdcommissie; met dien verstande dat Hennie het
team gaat leiden, omdat ik daar helaas niet altijd tijd voor heb.
In de competitie is het vooral voor team 3 erg leuk om te zien dat er dit seizoen veel punten
worden gepakt. De 1e twee wedstrijden werden zelfs met 6-0 gewonnen. Jammer dat het in
de 3e wedstrijd fout ging. Maar ik denk dat ze goed mee gaan doen dit seizoen. Team 1 & 2
gaan zeker in de middenmoot meedoen. Mogelijk zelfs wat hoger. We gaan het zien.
Bij de senioren dit jaar: 1 mixteam; 1 herenteam en 2 NJC teams. Om bij de laatste te
beginnen: er is pas 1 wedstrijd gespeeld en dus nog weinig over te zeggen. Mixteam-1 is
ondanks de degradatie in dezelfde klasse gebleven. Ik hoop zeer dat ze mee kunnen doen in
de middenmoot.
Bij de heren is het een ander verhaal. Voor aanvang van de competitie waren er 2 teams
ingeschreven namens BCH. Bij aanvang was dat er maar 1. Om een kort verhaal lang te
maken:
Corné kreeg en pakte de kans om in Bournemouth te gaan studeren en viel als eerste weg.
Martin gaf aan de geblesseerde Bert te vervangen in de NJC. Roland zit voor zijn examen. En
toen waren er van “de 8 kleine negertjes” nog maar 5. Besloten werd om deze in 1 team te
proppen en te zien hoe we ons staande konden houden in de 1e klasse. De doelstelling
“handhaven” kan worden bijgesteld. Met 18 punten uit 3 partijen gaan we vooralsnog niet
degraderen.
Laatste van de maand toernooi
Een nieuw initiatief in een nieuw seizoen. Dit mailde Hennie ons vooraf:
Wat is de bedoeling?
 Er worden 2 rondes van 15 minuten gespeeld.
 De eerste ronde begint om 19.45 uur.
 Zowel de jeugd als de senioren hangen zelf hun label op.
 Op een baan spelen 2 jeugdleden en 2 senioren.
 Om 20.00 uur begint de tweede ronde.
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Om 20.15 gaat de jeugd naar huis en kunnen de senioren verder spelen of trainen.

Doe gezellig mee en leer elkaar een beetje kennen.
Tot woensdag!
Vooraf had ik zo mijn twijfels; zouden er wel senioren zijn die aan de oproep gehoor zouden
gegeven. Het was tot mijn verbazing niet tegen dovemansoren gezegd. De opkomst was zeer
behoorlijk. Mooi b.v. om Jeroen naast “kleine” Mark te zien staan en hem aanwijzingen te
geven.
Kleere die is wel fanatiek gaf Jeroen later aan. Ja van Mark is bekend dat hij het liefst alles
afsmasht. Ook Maarten had het goed begrepen. Shuttles werden netjes aangegeven i.p.v.
de veters uit de schoenen te smashen.
VOOR HERHALING VATBAAR!!

Opvang nieuwe leden
Onze vereniging heeft helaas moeten constateren dat het ledenaantal behoorlijk afneemt.
Het bestuur is dan ook druk bezig met het bedenken en uitvoeren van plannen om meer
leden te werven. Dit kwam ook ter sprake bij de brainstormavond. Op deze avond bleek dat
wij potentiële leden heel hartelijk welkom heten op de club waardoor zij zich snel thuis
voelen. Een minpuntje is echter dat als zij eenmaal lid zijn wij toch minder aandacht voor
hen hebben. Dat kan natuurlijk niet en daar zullen wij zeker iets aan moeten veranderen.
Het voorstel op de brainstormavond was om buddy’s aan te stellen. Deze personen nemen
de taak op zich om een nieuw lid nog beter in te wijden in onze vereniging en zorgen ervoor
dat hij of zij zich beter aan kan sluiten. Het betekent niet dat je altijd moet spelen met de
nieuwkomer. Maar denk bijvoorbeeld aan de uitleg van het planbord of het nieuwe lid
betrekken bij een gesprek. Dit komt nu vaak op dezelfde persoon neer en wij zouden het fijn
vinden als meerdere leden zich hiervoor in willen zetten.
Voel je je geroepen om als buddy van een nieuw lid te fungeren geef je dan op bij een
bestuurslid zodat wij je voor een poosje kunnen koppelen aan een nieuw lid.
Agnes
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Binnensportdag
Het wordt al bijna een traditie. We doen ook dit jaar mee met de binnensportdag voor
basisschoolleerlingen. Eigenlijk is deze benaming niet helemaal juist omdat het alleen gaat
om de ochtend. Op 13 oktober komen dit jaar de groepen 5 en 6 van de Spreng en SVDO en
op 1 november de groepen 5 en 6 van ‘t Blokhuus.
De zaal wordt op die ochtenden in 3 delen gesplitst waar de kinderen dan in groepjes kennis
kunnen maken met hockey, volleybal en badminton. Het is ieder jaar weer een gezellige
happening met enthousiaste leerlingen. Maar……er is begeleiding nodig zodat de kinderen
op een leuke manier met badminton bezig kunnen zijn. Er hebben zich al enkele leden
opgegeven maar minimaal 4 personen per ochtend is wel nodig.
Tot op het moment van schrijven is de begeleiding als volgt:
Vrijdag 13 oktober (8.30-12.00 uur)
Christiaan en Joke M.
Woensdag 1 november (8.30-12.00 uur) Clemens, Joke M. en Agnes
We kunnen dus nog hulp gebruiken. Wil je meedoen en meer informatie stuur dan een
mailtje naar secretaris@bchoevelaken.nl.
Alvast bedankt!
Agnes
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