Beste badmintonners en badmintonsters,
De schoolvakantie is nog niet helemaal voorbij en waarschijnlijk zijn een aantal
van jullie nu nog op vakantie of lekker thuis aan het genieten van de laatste
vakantie dagen. Maar de tijd tikt gewoon door en dus staat de start van het
badmintonseizoen 2019-2020 alweer voor de deur. Hierbij de nieuwsbrief om
jullie informeren over de start van het nieuwe seizoen.

De start van het seizoen 2019/2020
Het seizoen 2019/2020 zal het eerst volledig seizoen zijn in onze nieuwe sportzaal. Zoals
iedereen gewend is starten we de 1e maandag in september. Oftewel vanaf maandag 2
september a.s. kan iedereen weer los gaan op het badmintonveld om de vakantie/bbq kilo’s
eraf te werken. Vrij snel na de start van het seizoen zal Corné de senioren benaderen voor
de deelname aan de interne competitie op de donderdagavond. De interne zal dit jaar iets
anders van opzet zijn, maar iedereen die dat wil kan ongeacht niveau (beginner of ervaren
speler) uiteraard gewoon deelnemen.
De trainingstijden blijven onveranderd:
Junioren:
Woensdag van 18.00 - 19.00 uur trainen onder leiding van Pieter of Ilse
Senioren:
Maandag van 20.00 - 21.30 uur - Training/vrij spelen onder leiding van Pieter of Ilse
Woensdag van 20.00 - 21.30 uur - vrij spelen
Donderdag van 20.00 - 21.30 uur - interne competitie/vrij spelen
We hopen jullie allemaal weer terug te zien op het badmintonveld in de 1e week september!
Ledenvergadering
Andere jaren sloten we het seizoen vaak eind juni af met de ledenvergadering en een bbq
eind juni. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de ledenvergadering te houden aan het
begin van het nieuwe seizoen.

Wanneer:
Waar:
Wat:

vrijdagavond 6 september vanaf 18.00 uur
Achterhuis van Hans van Krieken (Waaldijk 141)
bijpraten over het reilen en zeilen binnen de club. Rond 19.00 uur sluiten we
de vergadering en gaan we over naar het informele deel en kan iedereen die
dat wil aansluiten bij de BBQ.
Kosten:
€ 10,- p.p. voor de deelnemers van de bbq
Voor wie:
Alle leden en ouders van jeugdleden.
Deelnemen?: Meld je dan aan via info@badmintonherwijnen.nl Op korte termijn benaderen
we iedereen persoonlijk.
Wij hopen er op 6 september een leuke en gezellige avond van te maken en het nieuwe
seizoen dan onder het genot van een hapje en een drankje af te trappen.
Start bij de jeugd
Normaal gaan we met de jeugd in september of oktober een leuke activiteit buiten het
badmintonveld doen. Dit jaar doen we ook dat anders, we hebben eind juni al een
supergezellige afsluiting van het seizoen gehad op de bowlingbaan!
Dit jaar houden we op zaterdagmiddag 14 september het jeugd-ouder toernooi.
Wat betekent dit?
Samen met een oudere speler kun je je badmintonvrienden uitdagen. Je moet dus een
oudere speler meebrengen als partner. Bijvoorbeeld je vader of moeder, een oom of tante,
neef of nicht. Een buurman of buurvrouw, vriend of kennis is ook goed.

Als ze het maar leuk vinden om tegen een shuttle te slaan. Maar ze mogen GEEN lid zijn van
Badminton Herwijnen.
Dus heb je zin om hierin mee te doen en samen met een familielid sportieve lol te beleven
geef je dan snel op via info@badmintonherwijnen.nl
Wanneer:
Tijd:
Waar:

zaterdag 14 september
start 14.00 uur, rond 16.00 zijn alle prijswinnaars bekend.
in onze eigen sportzaal aan de Zworrelstraat.

Verdere info volgt ook nog op de eerste training.
Nog even dit

Rijden en verzekeren

We hebben het al vaker ter sprake gebracht, maar voor de zekerheid doen we het nog een
keer. Gelukkig zijn er steeds voldoende ouders bereid om onze jeugdspelers zo af en toe
naar een wedstrijd of toernooi te brengen of ze op te halen. We zijn daar natuurlijk erg blij
mee. Ons advies is wel ervoor te zorgen dat er voor de auto een inzittendenverzekering is
afgesloten en niet meer kinderen te vervoeren dan wettelijk is toegestaan. In de gordels
uiteraard.

Schoenen, kleding en rackets

Beste (jeugd)spelers die het niet zo nauw nemen met de outfit, let even op! Kom niet
badmintonnen op blote voeten, sokken, balletschoenen of iets dergelijks, maar trek een paar
behoorlijke (zaal)sportschoenen met witte (die geen strepen achterlaten) zolen aan.
Dat is in je eigen belang, omdat geschikte schoenen de beste ondersteuning geven en
glijpartijen tegengaan. Het is ook in het belang van de vereniging, omdat wij niet (onterecht)
verantwoordelijk gehouden willen worden voor blessures en erger. Onze trainers en

bestuursleden mogen daarom iedereen die niet op fatsoenlijke schoenen komt spelen, van
het veld sturen.

Iets dergelijks geldt ook voor de kleding. Als je komt sporten, verwachten we dat je je
kleding daaraan aanpast. We kijken echt niet zo nauw, maar bijvoorbeeld spijkerbroeken en
leren jasjes horen niet thuis op het badmintonveld.
Het is de bedoeling dat je, als je lid wordt van onze vereniging, binnen niet al te lange tijd
zelf een racket aanschaft. Informatie over een goed racket is te verkrijgen via de trainers. De
rackets van de vereniging zijn bedoeld voor mensen die op proef komen spelen en voor
noodgevallen. Ze zijn van matige kwaliteit. Met een eigen racket heb je een veel betere
kwaliteit in handen en kun je je spel beter ontwikkelen.

Gebruik van Social Media

Om iedereen op een snelle en makkelijke op de hoogte te houden maakt Badminton
Herwijnen gebruik van de digitale snelweg en Social Media (zoals Facebook). Goed om te
zien dat de meeste leden ons weten te vinden.
Daarnaast is social media en onze website een makkelijke manier om als vereniging te laten
zien dat er bij Badminton Herwijnen niet alleen ‘gewoon’ gebadmintond wordt, maar dat er
van alles valt te beleven met en bij onze club, zoals toernooien en uitjes. Om deze reden
worden op ons profiel o.a. foto’s, die voor iedereen toegankelijk zijn, geplaatst. Deze foto’s
kunnen eventueel ook op onze website worden geplaatst.
Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig om met foto’s en andere beeldmaterialen en gebruiken
we deze als vereniging enkel voor promotionele doeleinden. Als er leden zijn die niet
herkenbaar in beeld willen komen, of als er ouders zijn die liever niet hebben dat hun
kind/kinderen herkenbaar in beeld komt/komen, dan hebben wij hier alle begrip voor. Maak
het in dat geval kenbaar bij het bestuur zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Dit
kan door bijvoorbeeld door een mailtje te sturen naar: info@badmintonherwijnen.nl.

Versterking gevraagd
Het bestuur kan altijd extra handjes/hulp voor hand- en spandiensten gebruiken. Zo hebben
we nog steeds geen secretaris.
Vele handen maken licht werk! Alle hulp is welkom! Wie meldt zich aan?
Geniet van de laatste loodjes van de vakantie en tot ziens in de sportzaal en op de
ledenvergadering.
https://www.facebook.com/BadmintonHerwijnen of http://www.badmintonherwijnen.nl/
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