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Herhaalde oproep
Na aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief is er nog geen reactie gekomen op onze oproep
die tot een concrete uitbreiding van het aantal jeugdbegeleiders heeft geleid. Daarom nogmaals de
oproep:
Op dit moment hebben we drie vaste begeleiders bij de jeugd. Linda, Erik en Peter. Dit is net genoeg
op het moment dat ze alle drie aanwezig zijn. Helaas is het niet altijd mogelijk voor hen om werk en
badminton zo te plannen dat ze op vrijdagavond bij de jeugd aanwezig kunnen zijn. Soms gebeurd het
zelfs dat slechts een persoon aanwezig is. Als bestuur vinden we vooral dit laatste niet kunnen. Op
het moment dat er een calamiteit/blessure ontstaat is er niemand die de groep kan overnemen.
Daarom een dringende oproep. Wie wil helpen bij het begeleiden van de jeugd. Het zou mooi zijn
als je ieder week zou kunnen helpen maar als je eens per X weken aanwezig kunt zijn zijn we ook al
geholpen. Badminton ervaring is mooi meegenomen maar enthousiaste inzet is belangrijker.
Alternatief is het niet door laten gaan van de jeugdtrainingen op avonden dat we niet minimaal twee
begeleiders hebben.

Toernooien
Senioren
Allereerst wil ik jullie aan het sinterklaastoernooi herinneren wat we dinsdag 25 november houden.
Dit is vooral een gezelligheidstoernooi waarbij de deelnemers door de organisatoren gehusseld
worden. Aanwezigheid is deelname. Toernooi duurt tot ongeveer 21:30 met afsluitende
“prijsuitreiking” in de sportkantine.
A+B Mixtoernooi
Na het succes van begin dit jaar organiseren we begin volgend jaar
weer een Mix toernooi. Dit wordt het A+B Mixtoernooi en zal gehouden
worden op zaterdag 2 maart 2013 van 10:00 uur tot ongeveer 17:00
uur. Locatie: Sporthal Strijland. Dit toernooi is voor (gevorderde)
recreanten t/m hoofdklasse competitiespelers van binnen en buiten
onze vereniging. De kosten bedragen 10,00€ p.p. en het is de bedoeling
dat je je inschrijft per team. Na afloop is er de mogelijkheid om tegen
een vergoeding van 10,00€ per persoon een gezamenlijke maaltijd te nuttigen. Meer informatie en het
inschrijfformulier is te vinden op de website onder senioren.
Jeugd/Senioren
Vrijdag 18 januari van 17:00 uur tot 19:00 uur organiseren wij, de jeugdcommissie, een
Nieuwjaarstoernooi . Dit wordt een ouder/kind toernooi.
In de regel nodigen wij alleen de jeugdleden uit om één van de ouders uit te nodigen voor dit toernooi.
Nu willen we ook de seniorleden vragen om één van hun kinderen te vragen zodat zij ook kunnen kennismaken met deze sport. Voorwaarde is wel dat deze kinderen tussen de 8 en 16 jaar is. Middels on-

derstaand formulier kunnen jullie je vóór 11 januari opgeven! Schroom niet en geef je op ! Heb je
zelf geen kinderen maar wil je wel heel graag meedoen mag je ook een neefje/nichtje /buurjongen of
buurmeisje mee vragen. Zij moeten natuurlijk wel aan de leeftijd van 8 tot 16 jaar voldoen.
Natuurlijk geldt dit ook voor onze juniorleden. Je mag ook een oom/tante/opa/oma/buurvrouw of buurman vragen. Hier is geen leeftijd aan verbonden.
We hopen op een grote opkomst!!!!
Het inschrijfformulier vindt je achter deze link: http://www.bcnijkerk.nl/Junioren/OuderKindToernooi2013.pdf

Clubkampioenschappen
De data voor de clubkampioenschappen zijn ook weer vastgesteld.
Jeugd de vier vrijdagen van 1 t/m 22 maart.
Senioren: dinsdag 19 t/m donderdag 28 maart.
Meer informatie volgt.
Flevo-toernooi
Voor de liefhebber vroeg de organisatie van het Flevo-toernooi ons jullie attent te maken op hun
toernooi. http://www.bcnijkerk.nl/Senioren/A-meld-form_3e_Fl-oern_2013_(2003_doc).docx

Trainingen recreanten
Het is door het groeiend aantal (actieve) leden (ouderwets) druk op dinsdagavond vooral van 20:00 tot
21:30. Ouderwets tussen haakjes omdat ik me kan herinneren dat toen ik +/- 9 jaar geleden lid werd
van de vereniging het in ieder geval op donderdagavond net zo druk was. In die tijd moest je zelfs nog
aangeven op welke avond je wilde spelen. En bijvoorkeur kwam je alleen die avond. Op donderdag
hadden we op dat moment ook nog eens de volledige zaal. Omdat een groot aantal leden dit niet
hebben meegemaakt hebben we gemeend de zaalindeling uit die tijd weer duidelijk op papier te zetten
zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Deze is te downloaden via volgende link:
http://www.bcnijkerk.nl/Senioren/zaalindeling_senioren.pdf.
De zaalingeving geeft in principe aan waarop iemand (trainer/vrijspeler) recht heeft. Dat wil niet
zeggen dat het recht ook gebruikt moet worden. Als er maar 16 recreanten zijn dan volstaan vier
banen ook. En als je na 21:00 door wil gaan met trainen kan het ook mits er geen mensen staan te
wachten op de baan.

Wist je dat..
Badminton Nederland een speciale jeugdsite heeft. http://jeugdbadmintonnederland.nl/

Agenda
27-Nov-2012 Sinterklaastoernooi senioren.
01-Dec-2012 Nieuwe editie clubblad De Zoef komt uit.
14-Dec-2012 Jeugdexamens
25-Dec-2012 Geen badminton senioren i.v.m. kerst.
27-Dec-2012 Geen badminton senioren i.v.m. kerst
28-Dec-2012 Geen badminton junioren i.v.m. kerstvakantie
01-Jan-2012 Geen badminton senioren Nieuwjaarsdag
18-Jan-2012 Ouder/Kind toernooi
26-Feb-2013 Algemene ledenvergadering.
Feb-2013 Start voorjaarscompetitie recreanten.

01-Mrt-2013 Start clubkampioenschappen Jeugd
02-Mrt-2013 A+B Mix Toernooi
19-Mrt-2013 Start clubkampioenschappen Senioren
21-Mrt-2013 Vanaf vandaag op donderdag spelen van 20:00 tot 23:00
22-Mrt-2012 Einde clubkampioenschappen Jeugd
28-Mrt-2012 Einde clubkampioenschappen Senioren

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.

