
 
Beste badmintonners en badmintonsters, 
 
De eerste dagen met lekkere zomerse temperaturen hebben we 
achter de rug, op de avonden is het langer licht en het wordt 
weer echt weer om lekker buiten actief bezig te zijn. Dat betekent 
dus ook langzaam aftellen naar het einde van het 
badmintonseizoen 2017/2018 dat eindigt op 31 mei.  
 
Sinds de laatste nieuwsbrief is er binnen ons clubje weer een 
hoop gebeurd waar we jullie in mee willen nemen. 
 
 
 
STEM op Badminton Herwijnen 
Op onze facebook pagina en de website hebben we jullie al geïnformeerd, hierbij nogmaals 
een reminder voor degene die nog niet gestemd hebben: Ben je lid van Rabobank West-
Betuwe? Dan ben je op 1 april via de mail uitgenodigd om (voor 30 april) een stem uit te 
brengen voor het fonds ‘Een aandeel in de Betuwe’. Met dit fonds vloeit jaarlijks een 
gedeelte van de winst van de Rabobank terug naar de lokale gemeenschap. Rabobank West-
Betuwe stelt dit jaar € 120.000,- beschikbaar uit dit fonds.  
Ook badminton Herwijnen heeft hiervoor een projectaanvraag ingediend. Voor de nieuwe 
sportzaal hebben wij namelijk extra geld nodig voor nieuwe netten, scoreborden etc. Ook 
willen we samen met Gymvereniging Olympia een mobiele tribune aan gaan schaffen.  
De bijdrage die wij ontvangen vanuit ‘Een aandeel in de Betuwe’ wordt door de leden van 
Rabobank West-Betuwe bepaald op basis van het aantal stemmen dat er op ons wordt 
uitgebracht.  
 
Dus: STEM OP ONS!!!!!! En haal iedereen in je omgeving over om ook op ons te stemmen. 
Want: hoe meer STEMMEN hoe meer EURO’S. Stemmen kan nog tot 30 april.  
 
Jeugd 
Op zaterdag 6 februari hebben onze jeugdleden deelgenomen aan het glasstadtoernooi in 
Leerdam. En met succes! Want zowel Corné, Mart en Duuk gingen met de eerste plaats naar 
huis. Jens werd verdienstelijke tweede in zijn poule.  

Erika kon helaas door een blessure niet meedoen aan het toernooi, maar was wel aanwezig 
om haar teamgenoten aan te moedigen.  

Al met al een super geslaagd toernooi, waarbij onze spelers hebben laten zien dat hard 
trainen prijzen oplevert! 

 
Nieuwe sportzaal  
Het is even stil geweest rondom de nieuwe sportzaal. Maar goed nieuws!  
Wellicht hebben de meeste van jullie het in de lokale kranten gelezen: de gemeenteraad is 
akkoord! Dit houdt in dat het de planning is om de huidige gymzaal in juni te gaan slopen. 
Als alles volgens plan verloopt kan de eerste training/speelavond ½ januari 2019 in de 
nieuwe zaal plaatsvinden.  
 
Wat levert de nieuwe zaal ons op?  

• Uitbreiding naar 3 badmintonvelden 
• Hoger dak 

 
Kortom een hele vooruitgang, waar wij super tevreden mee zijn!  
 
De sloop in juni komt voor ons goed uit doordat ons seizoen eindigt eind mei.  



De start van het nieuwe seizoen zal daarom dan ook niet in Herwijnen zijn, hiervoor is een 
oplossing gevonden in Asperen. Over de precieze invulling zullen we jullie tijdig informeren 
o.a. via onze ledenvergadering.  
 

 
 
Senioren 
De laatste interne competitiewedstrijd is op 19 april afgerond. Corné moet nog enkele 
wedstrijden verwerken. In de tussenstand staat Erwin aan kop op de voet gevolgd door een 
gedeelde tweede plaats van Corné B. en Peter. Daarna is er een klein gaatje naar de 
gedeelde nummers 3: Corné A, Jurjen en Jan.  
Bij de dames zijn de verschillen iets groter. Daar gaat Gonny aan kop gevolg door Marianne 
op plaats 2 en  Vera op plaats 3.  
Wie uiteindelijk kampioen geworden is maken we bekend op de ledenvergadering. 
 
De interne competitie is afgerond, dit betekent dat er op donderdagavonden vrij gespeeld 
kan worden.  
 
Facebook/website 
Via onze facebook en website worden jullie voorzien van de laatste nieuwtjes en foto’s. Nog 
niet geliked?  

Waar wacht je op?? 
 
https://www.facebook.com/BadmintonHerwijnen 
http://www.badmintonherwijnen.nl/  
 
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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