
 
Beste badmintonners en badmintonsters, 
 
De kerst is alweer voorbij en het jaar 2017 is bijna om. Het jaar is 
weer voorbijgevlogen, waarbij in de gymzaal in Herwijnen weer 
veel badmintonplezier is geweest met leuke activiteiten.  
In deze nieuwsbrief kijken we kort terug op de 1e helft van het 
seizoen 2017-2018 en kijken we vooral ook even verder naar de 
rest van het seizoen.  
 
 
 
 
 
 
Jeugd 
Ans heeft voor onze vereniging jaren lang de training aan de jeugd gegeven. Dit jaar worden 
de trainingen gegeven door Pieter en John, beide geen onbekenden binnen badminton 
Herwijnen. Na een ½ seizoen zien we fanatieke trainingen, sportief plezier en veel 
glimlachen in de zaal.  
 
Op 7 oktober werd het seizoen buiten de badmintonzaal afgetrapt met het jaarlijkse 
Caribabad uitje. Jan en Eva hebben samen met onze jeugdleden in het zwembad een 
gezellige middag gehad.   
 
Op zaterdag 4 november was het weer tijd voor het jaarlijkse jeugd- oudertoernooi.  
Op onze facebook site hebben jullie een uitgebreid verslag kunnen lezen.  
De middag eindigde in een spannende finale tussen ‘team Mart’ en ‘team Jens’, na een 
superfanatieke pot wist ‘team Jens’ te winnen met 21-14.  
Het bestuur heeft genoten van de inzet van de kinderen en hun ouders en kijken terug op 
een super geslaagde middag.  
 
Op zaterdag 25 november deden 6 jeugdleden mee aan het Rivierenlandtoernooi in Asperen. 
Onder het toeziend oog van trainers John en Pieter (die tussen de wedstrijden onze spelers 
de nodige tips gaven en aanmoedigden om extra te motiveren) zijn er 2 prijzen mee naar 
Herwijnen gegaan. Mart werd in zijn poule derde en Gerardus wist zijn poule te winnen.  
Mart en Gerardus: nogmaals GEFELICITEERD met dit mooie resultaat! 
 
En dat waren nog niet alle activiteiten in november, want tijdens de woensdagtraining van 
28 november was het tijd voor sinterklaas.  
Trainer en DJ Pieter heeft de kinderen met badmintonspelletjes aan het werk gezet. 
En aan het eind van het uur werden de kinderen verrast door een volle schoen met snoep in 
de kleedkamer. Zwarte Piet was blijkbaar onopgemerkt binnengeslopen……. 
 
Agenda voor de jeugd 
• 3 februari (15-19 uur) glasstadtoernooi in Leerdam 

verdere info via e-mail en de trainingen.  
 

  



Nieuwe sporthal 
De afgelopen tijd hebben wij jullie meegenomen in de ontwikkelingen met de bouw van een 
nieuwe gymzaal in Herwijnen.  
In het Lingewaal magazine dat in december huis-aan-huis is verspreid was onderstaand 
artikel te lezen:  

 
 
We hebben het met jullie eerder gehad over tijdelijke huisvesting in Asperen. In dit artikel 
lijkt het erop dat de huidige zaal in maart tegen de vlakte gaat en dat wij dus vanaf maart 
uit moeten gaan wijken naar een andere locatie. Badminton Herwijnen wordt op de 
achtergrond op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Er zijn nog een aantal plooien 
glad te strijken voordat het zover is. Of maart helemaal haalbaar is dat is voor nu nog een 
vraagteken………  
Zodra er definitieve duidelijkheid is houden we jullie uiteraard op de hoogte!  
 
Senioren 
Het seizoen bij de senioren is fanatiek van start gegaan! De maandagavonden worden druk 
bezocht. Ook is de interne competitie op de donderdag weer van start gegaan.  
Dit jaar doen naast Jurjen en Aron ook aanstromende talenten Corné van Arendonk en Timo 
Hobo mee. De ‘oude garde’ heeft meerdere keren ervaren dat het spelen van een wedstrijdje 
op ervaring tegen deze aanstormende talenten geen goed idee is en puntenverlies oplevert.  
Erg spannend dus wie dit jaar de interne gaat winnen……..  
 
Start 2018 
Op de eerste speelavond van januari, 8 januari, wordt het nieuwe jaar voor alle senioren 
afgetrapt met een kleine nieuwjaarsborrel. Het idee: gezellig een shuttletje slaan en 
tussendoor aan de zijlijn een drankje drinken. We starten op onze gebruikelijk tijd om 20.00 
uur. We gaan ervanuit dat jullie er allemaal bij zijn! 
 
Nieuwe site 
De website van onze vereniging was niet meer van deze tijd en verre van up-to-date en 
daardoor al even off-line.  
Sven Brienen heeft voor onze vereniging een nieuwe site opgezet die makkelijk te 
onderhouden is. Aan een deel van de inhoud wordt nog gewerkt, maar de belangrijkste info 
is inmiddels ingevuld. Ook deze nieuwsbrief is op de site te zien.  
 
Neem dus vooral even een kijkje op: www.badmintonherwijnen.nl  
 
 

http://www.badmintonherwijnen.nl/


Facebook 
Via onze facebook site worden jullie voorzien van de laatste nieuwtjes en foto’s. Nog niet 
geliked?  
 

Waar wacht je op?? 
 
https://www.facebook.com/BadmintonHerwijnen 
 
Afsluiting 
Rest ons nog één ding. Namens het bestuur en de trainers 
 

Wij wensen al onze spelers: 
 

 
 

Tot ziens in het nieuwe jaar! 
 
 
Het Bestuur 
 
Jan, Vera, Erica, Eva, Corné en Peter 
 
Jan van Vliet  Voorzitter    jan@badmintonherwijnen.nl  
Vera Geluk  Penningmeester   vera@badmintonherwijnen.nl 
Erica Thomson Ledenadministratie   erica@badmintonherwijnen.nl  
Eva van Dijk  Jeugd     eva@badmintonherwijnen.nl  
Corné Baggerman Senioren    corne@badmintonherwijnen.nl  
Peter Meerman Tijdelijk secretaris   peter@badmintonherwijnen.nl  
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