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Supporters gezocht:
Komende zondag 16 september begint de competitie weer. Wiesja, Rosita, Peter en Corrie hebben
aangegeven geen competitie te spelen dit seizoen. Maar gelukkig hebben we in Franklin, Gerald, Bob
en Marie José waardige opvolgers gevonden. Het zal voor alle teams een uitdaging worden omdat
een aantal spelers is doorgeschoven naar een hoger team.
Daarom wil ik iedereen oproepen om zondag te komen supporteren. De wedstrijden beginnen om
ongeveer 13:00 in sporthal watergoor. Er zal gepeeld worden op de banen 2, 3, 4, 6, 7 en 8. Dit
betekend dat de banen 1, 5 en 9 door liefhebbers gebruikt kunnen worden om recreatief een pluimpje
te slaan. (Voor informatie over de teamindeling zie ww.bcnijkerk.nl pagina senioren).

Helaas geen jeugdteam:
Er waren ook een aantal jeugdleden die competitie wilden spelen. Helaas worden jeugdteams
ingeschreven op basis van de leeftijd van het oudste teamlid. Omdat het oudste teamlid in verhouding
behoorlijk ouder was dan de rest zou het team in een te hoge klasse moeten uitkomen. Daarop is
besloten het team niet in te schrijven. Hopelijk volgend jaar een herkansing.

Voorjaarscompetitie recreanten:
Het afgelopen seizoen is de 42e voorjaarscompetitie onder leiding van Regio Centrum georganiseerd.
In totaal namen 140 teams van 65 verschillende verenigingen, verdeeld over 28 poules deel aan deze
gezelligheidscompetitie. Waaronder 3 teams van onze vereniging.
Ook komend jaar wordt de voorjaarscompetitie weer georganiseerd. Deze competitie is bedoeld voor
de recreanten en competitiespelers uit de 4e klasse en begint na afloop van de reguliere competitie.
Teams worden ingedeeld op basis van niveau (beginnend recreant, gemiddeld recreant, gevorderde
recreanten/ 4e klasse spelers). Een team bestaat uit minimaal 2 heren en 2 dames. De wedstrijden
worden gespeeld op de normale speeldag van de thuisspelende partij. Er worden zo’n 5 teams per
poule ingedeeld. Dus je speelt zo’n 8 wedstrijden.
Denk jij dit lijkt mij wel wat schroom niet formeer een team om je hen en meld jullie aan bij Piet Peters.
De inschrijving moet eind oktober 2012 bij de bond zijn. (Voor informatie over de teamindeling zie
ww.bcnijkerk.nl pagina senioren).

Prijsvraag Badminton Nederland
In de week van 18 tot en met 23 september de Week van het Badminton stelt de bond dagelijks een
badmintonvraag waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Elke dag wordt om 12.00 uur de vraag van de
dag op www.badminton.nl en via Twitter bekendgemaakt. Om 9.00 uur de volgende dag publiceren zij
het antwoord en de winnaar van de dag.
Weet je het antwoord? Dan kunt je dit op twee manieren insturen:
•

Via de website (stuur via het formulier op de site het goede antwoord en uw gegevens in)

•

Via Twitter (reageer met het goede antwoord op het prijsvraagbericht en vermeld
@badm_nederland)

Onder alle goede inzendingen wordt dagelijks een prijs verloot.

Agenda
16-Sep-2012 Start competitie.
19-Okt-2012 Geen badminton jeugd i.v.m. herfstvakantie
20-Okt-2012 Jeugdtoernooi in Putten
25-Okt-2012 Vanaf vandaag op donderdag spelen van 21:00 tot 23:00

01-Nov-2012 Lidmaatschap word vanaf deze datum automatisch met een jaar verlengd. Afmeldingen
per e-mail naar nijkerk@badminton.nl of schriftelijk aan de ledenadministratie.
01-Dec-2012 Nieuwe editie clubblad De Zoef komt uit.
25-Dec-2012 Geen badminton senioren i.v.m. kerst.
Feb-2013 Start voorjaarscompetitie recreanten.
21-Mrt-2013 Vanaf vandaag op donderdag spelen van 20:00 tot 23:00

Clear
Nog niet genoeg nieuws over badminton ontvangen. Abonneer je dan op de Clear het digitale
magazine van de badmintonbond. Er zijn twee edities. Een met nieuws over topsport badminton en
een meer gericht op de verenigingsbadmintonner. Zie
http://www.badminton.nl/badminton_nederland/communicatie/clear/

Te veel nieuwsbrief
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je (ere)lid of donateur van BC Nijkerk bent. Wil je deze
nieuwsbrief niet ontvangen stuur een mail naar nijkerk@badminton.nl

