Beste badmintonners,
De schoolvakanties zijn voorbij, het nieuwe seizoen staat weer voor de
deur. Wij hopen dat iedereen ondanks alles toch van de vakantie heeft
kunnen genieten. Net als het einde van het vorige seizoen, zal het nieuwe
seizoen door corona net even wat anders zijn. Middels deze nieuwsbrief
willen we jullie meenemen naar de gebeurtenissen van de afgelopen
maanden en kijken we vooruit naar de start van het nieuwe seizoen.
Dit afgelopen seizoen zijn we door de corona-omstandigheden wat langer
doorgegaan dan gebruikelijk. Voor de kinderen was woensdag 15 juli de
laatste speelavond van het seizoen 2019/2020 en voor de senioren hebben we op maandag 27
juli de laatste speelavond van het seizoen gehad.
Terugblik op het seizoen
Het seizoen startte zoals gebruikelijk in september van vorig jaar. De interne is (grotendeels)
gespeeld en met de jeugd zijn we de gebruikelijk toernooitjes afgelopen. De vriendschappen uit
het trainen in Asperen van vorig jaar zijn zowel bij de kinderen als senioren een paar keer
aangehaald met over- en weer een uitwisseling. Zover niks bijzonders. Totdat het coronavirus
begin 2020 van zich liet horen en we genoodzaakt waren om per 16 maart al onze activiteiten stil
te leggen. Een periode zonder badminton was het gevolg.
Training buiten
Gelukkig hebben wij voor zover bekend bij onze leden geen besmetting gehad. Ook landelijk liep
het aantal besmetting in de loop van april en mei drastisch terug. Dit gaf ons de mogelijkheid om
na te denken over buiten sporten. Op 20 mei was het dan zover en hebben we met zowel de
jeugd als de senioren op de eerste speedbadmintonavond buiten op de het ijsclubterrein gehad.
Bij de jeugd niet zo’n succes, helaas hebben we dit na 1 keer moeten cancellen.
Bij de senioren was het even aanpassen en hopen op niet teveel wind. Het goede nieuws…… we
konden weer sporten! Dat enthousiasme was ook terug te zien bij de opkomst op alle avonden.
Er was zelfs ruimte om regelmatig een fanatieke wedstrijd te spelen (uiteraard met aangepaste
1,5 meter regels)!

Weer terug naar binnen
Ondanks dat het buiten sporten prima beviel waren we toch met z’n allen weer blij dat we per 1
juli weer naar binnen konden om onze vertrouwde sport badminton te beoefenen! Op de
maandag voor de senioren en de woensdag voor de jeugd is het weer als vanouds! De
coronaregels geven ons voldoende ruimte om normaal te kunnen badmintonnen, waarbij we
buiten het badmintonveld de nodige afstand van elkaar bewaren.
Helaas komt aan alles een einde en dus ook aan het ‘vreemde’ seizoen 2019-2020. Vanaf half
mei hebben we de schade gelukkig een beetje in kunnen halen, maar op 26 juli was dan echt de
laatste avond van het seizoen. Op naar de zomervakantie en op naar een nieuw en hopelijk weer
normaal seizoen!

De start van het seizoen 2019/2020
Het seizoen 2020/2021 gaat zoals vanouds van start kunnen per 1 september. De eerste
speelavond zal op woensdag 2 september zijn. We weten uiteraard nog niet wat het coronavirus
nog allemaal in petto heeft, maar voor nu gaan we er vanuit dat we met de inmiddels bekende
regels weer van start kunnen gaan. De extraatjes zoals het uitje voor de jeugd schuiven we door
naar een later moment.
Bij alle corona verruimingen geldt dat die van kracht zijn zolang de situatie dat toelaat. Voor alle
zekerheid hieronder nog de algemene regels waaraan iedereen zich moet houden.
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid, koorts of diarree;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft, of positief is getest op corona;
• Was vóór vertrek thuis je handen:
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, m.u.v.
personen tot 18 jaar;
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen.
Specifiek voor de zaalsporten:
• Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties
mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle
doelgroepen in alle takken van sport, dus ook voor badmintonnen.
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens
trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening (dus buiten de lijnen van het
badmintonveld) dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te
houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine (indien deze open is).
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan.
Specifiek voor de sporthal geldt:
• Bij binnenkomst in de centrale hal moet je je handen ontsmetten met het daar aanwezige
ontsmettingsmiddel;
• Ook in de kleedkamer geldt de 1,5 meter afstand regel;
• De douches graag minimaal gebruiken, in verband met de beperkte mogelijkheid om 1,5
meter afstand te houden;
• Vanwege het belang van luchtverversing zullen de nooddeur zoveel als mogelijk
opengezet worden;
Aan het eind van vorig seizoen hebben we gezien dat de extra maatregelen het badmintonplezier
niet verpesten! We hopen dat er ondanks alle maatregelen weer volop gebadmintond zal worden
en niet in de laatste plaats dat het binnen de mogelijkheden ook weer vanouds gezellig zal zijn.
De trainingstijden blijven ongewijzigd:
Junioren:
Woensdag van 18.00 - 19.00 uur trainen
Senioren:
Maandag van 20.00 - 21.30 uur - Training/vrij spelen
Woensdag van 20.00 - 21.30 uur - vrij spelen
Donderdag van 20.00 - 21.30 uur - interne competitie/vrij spelen

Ledenvergadering
Andere jaren sloten we het seizoen vaak eind juni af met de ledenvergadering en een bbq eind
juni. Dit jaar kiezen we er gezien de omstandigheden voor om de ledenvergadering kleinschalig
te houden aan het begin van het nieuwe seizoen. Info volgt!
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 aan die geen strepen achterlaten op de vloer. 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 mindere 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. Het bestuur is
al een aantal jaren niet volledig ingevuld!
Vele handen maken licht werk! Alle hulp is welkom! Wie meldt zich aan?
Tot slot
We hopen jullie allemaal weer terug te zien op het badmintonveld in de 1e week september!
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