Clubblad Badmintonvereniging
Nieuw Vennep
April 2017

Redactie
Beste badmintonvrienden,
We got him! The fitlight-trainer, met dank aan het Schipholfonds. In dit nummer een foto en verslag van de
uitreiking aan Jos en Alex. Ook Petra en Mirjam mochten een prijs in ontvangst nemen afgelopen maand. Zij
behaalden de tweede prijs tijdens het Keukenhof-toernooi. Van harte gefeliciteerd. En op 19 april worden er weer
bekers uitgereikt, aan de winnaars van de Clubkampioenschappen. Komt allen kijken naar de finales die om 19.45
uur van start gaan. En daarna gezellig aanschuiven bij de Algemene Ledenvergadering. Meepraten en een gratis
rondje van de vereniging. Wat wil je nog meer?
Denk nu alvast na hoe je dit mooie seizoen op een gezellige manier met je clubgenoten wilt afsluiten?
Wildwaterkanoën, paintballen, abseilen, een natuurwandeling, knikker-toernooi, BBQ, pizzaatjes bakken in Langs de
Lijn, Indische rijsttafel in Rustende Jager of het traditionele bowlen? De meeste stemmen gelden op de ALV.
Veel badmintonplezier de komende maand. Het laatste clubblad van dit seizoen komt medio mei. Deadline voor
kopij: 8 mei.
Pim & Ans

Bestuur
Hoi medebadmintonners,
We zijn alweer beland in de maand april en het einde van het seizoen nadert...
Maar niet getreurd, zoals jullie waarschijnlijk al in de Flitzmail gelezen hebben spelen we ook nog
door in de maand MEI!
Zondag 2 April was het weer een gezellig gebeuren in de sporthal toen de
Jeugdclubkampioenschappen werden gespeeld. Het was een plezier om te kijken naar onze
jeugdspelers. Alle prijswinnaars gefeliciteerd en mocht je buiten de prijzen zijn gevallen: volgend jaar
gewoon weer meedoen!
Van de Clubkampioenschappen bij de senioren moeten de finales nog gespeeld worden; deze staan gepland voor 19
april. En dat worden vast weer spannende partijen. Succes allemaal!
Na de finales volgt die avond in 'Langs de Lijn' de prijsuitreiking en aansluitend de Algemene Ledenvergadering.
Daarmee sluiten we het bestuurlijk jaar af. Je bent van harte welkom om mee te praten over en luisteren naar het
reilen en zeilen van de club. Als je leuke ideeën hebt voor de afsluitingsactiviteit van dit seizoen, laat het ons weten.
Traditioneel zullen we tijdens de ALV een activiteit kiezen.
Sportieve groet,
Jos

Schipholfonds maakt mensen blij
11-03-2017, 19:46 | Van de redactie HC Nieuws
SCHIPHOL In Hoofddorp en Nieuw-Vennep ging vrijdagmiddag laat bij vier organisaties en één prive-persoon de
vlag uit. Reden: even daarvoor hadden zij van het Schipholfonds
een mooie donatie ontvangen.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst reikte de twee bestuursleden van
het Schipholfonds in het auditorium van het hoofdkantoor van
Royal Schiphol Group in totaal een bedrag van 75.622,40 euro uit
14 organisaties in de omgeving van Schiphol die actief zijn op het
gebied van sportief bewegen. Vier cheques kwamen terecht in
Haarlemmermeer. Scouting Paula Geerts uit Hoofddorp werd
verblijd met een cheque van 5.250 euro als bijdrage in de aanschaf
van een solide en kindveilige Lelyvlet. Basisschool Vesterhavet, ook
uit Hoofddorp kreeg een cheque van 6.892,31 uitgereikt waarmee
de aanschaf van een Alibaba klim- en klautertoestel werkelijkheid
wordt. Badmintonvereniging Nieuw-Vennep was er blijdschap
vanwege een cheque van 4.235 euro. Voor dit bedrag kan een vurig gewenste Fitlight-trainer gekocht worden. En
éénmalige uitzondering maakte het bestuur van het Schipholfonds voor de 13-jarige Gino Jagernath uit Hoofddorp.
Vanwege een neurologische afwijking kan Gino niet lopen. Maar hij wil erbij horen en dolgraag sporten zoals zoveel
van zijn leeftijdsgenoten dat doen. Nadat hij eerder in het G-team van Dios en Overbos voetbalde, speelt hij nu
hockey. Als bijdrage in de aanschaf van een elektrische sportrolstoel kreeg Gino een cheque van 5.500 euro. De
vertegenwoordigers van Stichting Het Wereldplein uit Hoofddorp moesten geduld hebben. Zij waren pas als laatste
aan de beurt, maar hun wachten werd beloonde met de hoofdprijs van de dag: een cheque van liefst 10.000 euro.
Hiermee kan ten behoeve van het vernieuwde schoolplein van het Integraal Kindcentrum in de wijk Graan voor Visch
een uitgebreid klim- en klauter voor de kleuters worden aangeschaft.
Niet zo verwonderlijk dus dat na het afsluitende drankje de nodige Haarlemmermeerders zingend naar huis gingen.

Recreantenbelangen
Finales Clubkampioenschappen
De afgelopen weken zijn de clubkampioenschappen weer gespeeld. Ook dit jaar was de opkomst hoog. De
herendubbel bestond uit 8 koppels, de damesdubbel uit 6 koppels en de gemengd-dubbel uit 8 koppels. Inmiddels
zijn alle poulewedstrijden gespeeld en ook een aantal halve finales.
Aankomende woensdag 12 april zal er nog een halve finale gemengd-dubbel gespeeld worden.
Woensdag 19 april zullen vanaf 19.45 uur de finales van alle onderdelen gespeeld worden. De prijsuitreiking zal
hierna plaatsvinden tijdens de Algemene Leden Vergadering die begint om 21.00 uur.
Tot in de zaal!
Geoffrey
Finales op 19 april vanaf 19.45 uur
Heren dubbel
Carlo Velde/Marcel Verhoeve

- Ruben Meijer/Roan Smit

Dames dubbel
Desiree Bokhorst/Ans Röling

- Ilse Jie/Michon Keuken

Gemengd dubbel
Marco Mets/Petra van Dam - winnaar van Jos van der Weijden/Irma van Tol
Onno de Jongh/Mirjam Out

Competitiestand
Zevende plek voor recreantenteam
De recreantencompetitie van dit seizoen is afgelopen; alle wedstrijden zijn gespeeld. Hieronder zie je de einduitslag.
Ons team is op de zevende plaats geëindigd.
Er is besloten om een gezellige avond te houden op 29 mei voor alle clubs die meegedaan hebben met de competitie.
Er worden die avond wedstrijdjes gespeeld met elkaar en gemixt door elkaar van alle clubs. Daarna vindt de
prijsuitreiking plaats. Het is altijd een hele gezellige avond.
Dus voor diegene die gaan, alvast heel veel plezier met elkaar.

Groeten Mirjam en Petra

Bedrijventoernooi
Badmintonners,
Honk- en softbalvereniging Vennep Flyers organiseert zondag 3 september een
bedrijventoernooi. Nou lijkt het mij erg leuk om daar als badmintonners aan mee te
doen.
Een nieuwe uitdaging, gezellig in teamverband en een hoop lol.
Nodig: minimaal 10 deelnemers waarvan min 3 vrouwen
Kosten: 150 euro per team (dit komt neer op maximaal 15 euro p.p)
Als jullie een honkbalhandschoen hebben of kunnen lenen dan is het handig om die
mee te nemen. Als je er geen één hebt, kan hij die dag bij de club geleend worden.
Om een beetje te oefenen krijgen we 2 avonden training van Micha van Dam.
Durf jij de uitdaging aan geef je dan op! (voor het einde van het seizoen)
Heb je vragen dan hoor ik dat graag.
Groetjes Petra van Dam

ToernooiTijgers
Keukenhof-toernooi.
Op zondag 19 maart werd voor de 2e keer het recreanten Keukenhof-toernooi georganiseerd. Met z’n vieren (Onno,
Marco, Mirjam en Petra) deden we hier weer aan mee. We begonnen om 9.00 uur met een bakkie koffie/thee bij
Marco.
Om 10.00 uur werd de eerste wedstrijd van Onno en Mirjam gespeeld en om 11.10 uur mochten Marco en ik aan de
slag.
Er waren best wat inschrijvingen voor de Gemengd Dubbel C, alleen hadden ze ervoor gekozen om kleine poules te
maken. Hierdoor moest je eerste worden in je poule om door te gaan naar de halve finales. Zowel bij Onno en Mirjam
als bij Marco en mij is dat helaas niet gelukt.
Om 12.20 uur begonnen we aan de dubbelspellen. Onno en Marco zaten
in een poule en moesten weer eerste worden om verder te komen. Ook
dit was helaas niet gelukt,
Mirjam en ik hadden 1 poule en moesten dus gewoon alle wedstrijden
spelen en daar kwam dan de uitslag uit. Wij hadden op 1 na alle
wedstrijden gewonnen en werden dus 2e. We hadden weer verloren van
het team waar we vorig jaar ook van verloren hadden, alleen hadden we
er nu een 3-setter van gemaakt. Dus hebben we afgesproken met elkaar
dat we volgend jaar met een 3-setter gaan winnen. ☺.
Na het toernooi hebben we gezellig afgesloten met een etentje bij Marco,
met daarbij als toetje de overheerlijke tiramisu van Onno. Al met al
hebben we het weer erg gezellig gehad met elkaar. Nu op naar het laatste
toernooi van dit seizoen en wel op 21 mei in Apeldoorn.
Groetjes Petra

Agenda
Zet deze data vast in je agenda. Alle activiteiten zijn in de Estafette!
12 april

Return uitwisseling met Veenshuttle uit Mijdrecht
Halve finale gemengd dubbel

15 april

Uiterste opzegtermijn lidmaatschap

19 april

Ouder-Kind toernooi Jeugd
Finale Clubkampioenschappen vanaf 19.45 uur

Algemene Ledenvergadering omstreeks 21.00 uur (na afloop finales)
26 april

Racket-trekken

3 mei

GEEN speelavond/meivakantie

10, 17, 24, 31 mei

Extra speelavonden n.b. aangepaste tijden

Jeugd Groep 1:
Jeugd Groep 2:
Senioren:

17:30 - 18:30 u
18:30 - 19:30 u
19:30 - 21:30 u

Jeugd
Beste jeugdleden,
Het seizoen is bijna weer ten einde. Gelukkig kunnen we in mei dit jaar voor het eerst nog even doorspelen. Dat is
wel op andere tijden en een kwartiertje korter. Je kan spelen op woensdag 10, 17, 24 en 31 mei.
Jeugd Groep 1 van 17:30 u tot 18:30 u
Jeugd Groep 2 van 18:30 u tot 19:30 u
Jeugdclubkampioenschappen
De Jeugdclubkampioenschappen zijn weer gespeeld en dit jaar met maar liefst 42 spelers. We mogen terugkijken op
een mooi geslaagd toernooi. We hebben veel mooie partijen gezien en er waren zelfs spelers bij die pas net bij de
vereniging zaten. Wat hebben jullie gestreden. Ook veel gelachen en soms een traan maar wat hebben jullie het
weer goed gedaan. Volgend jaar hopen we natuurlijk op nog meer deelnemers. En niet te vergeten bedanken we
jeugdbegeleiders Pieter, Marcel, Nel, Hanneke en Bestuurslid Ilse voor hun aanwezigheid en ondersteuning.
Competitie spelen
Vond je de clubkampioenschappen ook zo leuk? Zou je meer wedstrijden willen spelen en meer willen trainen? Dat
kan door volgend seizoen competitie te gaan spelen. Opgeven kan nog t/m vrijdag 14 april. Is het lastig voor je
ouders omdat ze wisselende diensten hebben? Er wordt wel vaker gecarpoold naar wedstrijden; dat is geen enkel
probleem.
De jeugdcompetitie van volgend seizoen is eindelijk bekend. Op 12 april zullen wij nog een informatieavond houden
over hoe en wat in de Estafette om 19:00 uur.
Leeftijden:
Onder 19 Jaar: Mix of Jongens/Meisjes
Onder 17 Jaar: Gemengd

:
:

Geboren in 1999 of later
Geboren in 2001 of later

Jeugd
Onder 15 Jaar: Mix of Jongens/Meisjes
Onder 13 Jaar: Gemengd
Onder 11 Jaar: Mix of Gemengd

:
:
:

Geboren in 2003 of later
Geboren in 2005 of later
Geboren in 2007 of later

Teams met minimaal 2 jongens en 2 meisjes
Onder 19 Jaar: Mix
Veren
Klasse 1
Onder 19 Jaar: Mix
Plastic Klasse 1 en Klasse 2
Onder 15 Jaar: Mix
Plastic Klasse 1 en Klasse 2
Onder 11 Jaar: Mix Plastic Klasse 1
Teams met minimaal 4 spelers, Plastic Klasse 1 en Klasse 2
Onder 19 Jaar: 4 jongens of 4 meisjes of 3 jongens/1 meisje 3 meisjes/1 jongen
Onder 15 Jaar: 4 jongens of 4 meisjes of 3 jongens/1 meisje 3 meisjes/1 jongen
Uitgangspunt is dat gespeeld wordt in poules met of alleen jongens of alleen meisjes teams. In het geval een
vereniging niet anders kan, kan men een team met 3 jongens/1 meisje of 3 meisjes/1 jongen inschrijven, waarbij dan
teams met 3 jongens/1 meisje toegevoegd gaan worden bij teams van 4 jongens, en teams van 3 meisjes/1 jongen
gaan toegevoegd worden bij teams van 4 meisjes. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van het aanbod en de
reisafstanden.
Teams met minimaal 3
Onder 17 Jaar: Gemengd
Onder 13 Jaar: Gemengd
Onder 11 Jaar: Gemengd

spelers:
Klasse 2-3 , 3 spelers/6 wedstrijden
Klasse 2-3, 3 spelers/6 wedstrijden
Klasse 2-3, 3 spelers/6 wedstrijden

In deze 3 leeftijdsgroepen kunnen de teams tijdens de wedstrijden bestaan uit
3 jongens, 3 meisjes, 2 jongens/1 meisje en 2 meisjes/1 jongen.

Jeugd
Toelichting op leeftijdsindelingen
Waarom is er in de Mix-competitie gekozen voor U11, U15 en U19?
In deze opzet heb je meer aanbod van teams in de leeftijdscategorie dan in de afgelopen competitie. Wordt er dan
geen rekening gehouden met de leeftijden en komen bijvoorbeeld teams van 12/13 jarige spelers altijd bij teams van
14/15 jarige spelers? Het antwoord daarop is nee. Als er voldoende teams zijn met spelers in de leeftijden 12/13 jaar
dan zullen we die bij elkaar in de afdeling zetten. Hebben we minder teams in deze leeftijden dan gaan we ze
samenvoegen om zo toch tot een volledige afdeling van 8 teams te komen. Hetzelfde geldt voor de U19. In deze
opzet hebben de verenigingen meer mogelijkheden om de teams samen te stellen.
Elke speler kan competitie spelen van beginner tot al wat langer lid. Jij doet volgend jaar toch ook mee met
competitie spelen?
Ouder-Kindtoernooi.
Op 19 april wordt het tweede Ouder-Kindtoernooi gehouden. Jij doet toch ook weer gezellig mee?
Laat even weten of je een ouder/opa/oma/oom of tante meeneemt door een mailtje te sturen naar jeugd@bvnv.nl.
Vermeld daarin je naam en de trainingstijd en wie je meeneemt. Het is voor ons ook handig om te weten of jullie
beide al een eigen racket hebben. Heb je niemand? Dat geeft niet. Mail dat ook even dan weten wij of we nog maatjes
moeten zoeken.
Alex

Adressen
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Jos van der Weijden
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E: mailto:penningmeester@bvnv.nl
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E: mailto:jeugd@bvnv.nl
T: 06-16932089
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Geoffrey Hui
E: mailto:recreanten@bvnv.nl
T: 06 13164929
Redactie B-Mail/Flitzmail
Ans Röling en Pim Nederstigt (redactie)
E: mailto:redactie@bvnv.nl
T: 0252-531445

Website
Ronald Slagboom (website)
E: mailto:webmaster@bvnv.n

Deadline volgende nummer:
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