Nieuwsbrief 5 BC Nijkerk
Februari 2013

Bij deze ontvang je al weer de vijfde nieuwsbrief. De competitie zit er weer op en dan is het tijd om
toernooien te gaan spelen. Daarom bij deze informatie over verschillende toernooien die je zou
kunnen bezoeken. Er zijn er nog meer maar deze hebben speciaal verzocht hun toernooi onder de
aandacht te brengen.

A + B Mix Toernooi
Zoals je in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen organiseren we zelf
weer een Mix toernooi. Dit toernooi 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. Op dit moment hebben zich al een kleine 20 koppels ingeschreven afkomstig van
zo'n 7 verschillende verenigingen. Meer informatie en het inschrijfformulier is te vinden op de website
onder senioren.

6e Lentekriebels mix toernooi
Voor wie na 2 maart de smaak van het mixen te pakken heeft
een leuk kleinschalig toernooi in de regio.
Datum: Zaterdag 16 maart 2013
Plaats: Sporthal de Hokhorst te Renswoude
Tijd: vanaf 10.00 uur tot ongeveer 17:00 uur.
Speelsterkte: Recreanten en competitiespelers (3e en 4e
klasse)
Inschrijfgeld: € 10 per team (incl. lunch), te voldoen op
rekening 3551.22.901 t.n.v. H.G. Aantjes, o.v.v.
Lentekriebelstoernooi
Inschrijven: per mail, badmintonrenswoude@gmail.com
U kunt inschrijven tot en met 9 maart 2013

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.

Veneboer Sport 2000 Paastoernooi
Voor wie eens buiten het regionale circuit wil spelen Badmintonclub
Drachten organiseert 30 en 31 maart 2013 het Veneboer Sport 2000
Paastoernooi. Inschrijving via toernooi.nl in categorieën 1, 4, 6 of 8 en
aangepast Badminton categorieën rollers en staanders... Meer
informatie www.bcdrachten.nl

Diploma-uitreiking bij BC Nijkerk
Vrijdag 14 en 21 december hebben 18 jeugdleden van Badmintonvereniging BC Nijkerk diploma 1
gehaald . 6 spelers die al meer gevorderd zijn hebben ook diploma 2 gehaald. BC Nijkerk is dit jaar
begonnen met diploma’s uitdelen aan de jeugd om ze te stimuleren . Zij moeten enkele basisgrepen
opnoemen over hoe ze het racket vast moeten houden en ze moeten enkele basisoefeningen
uitvoeren. De jeugdcommissie heeft dan ook hulp gehad om de examens af te kunnen leggen. Er
kwam een echte examinator. Voor iedereen was het dan ook erg spannend. Sommigen waren dan
ook erg zenuwachtig, maar gelukkig heeft iedereen het diploma gehaald.

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

Agenda
26-Feb-2013 Algemene ledenvergadering.
Feb-2013 Start voorjaarscompetitie recreanten.

01-Mrt-2013 Start clubkampioenschappen Jeugd
02-Mrt-2013 A+B Mix Toernooi
16-Mr-2013 6e Lentekriebels mix toernooi Renswoude
19-Mrt-2013 Start clubkampioenschappen Senioren
21-Mrt-2013 Vanaf vandaag op donderdag spelen van 20:00 tot 23:00
22-Mrt-2013 Einde clubkampioenschappen Jeugd
28-Mrt-2013 Einde clubkampioenschappen Senioren
30/31-Mrt-2013 Veneboer Sport 2000 Paastoernooi

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.

