
 
Beste badmintonners en badmintonsters, 
 
De kerst is alweer achter de rug, 2019 is bijna ten einde en 2020 staat op 
het punt om te beginnen. Tijd dus voor een korte terugblik op het 
badmintonseizoen tot nu toe.  
 
 
 
Jeugd 
Bij de jeugd zijn de trainingen gezellig en bij vlagen bloedfanatiek! Dat is ook wel nodig voor 
een goede voorbereiding op de toernooitjes.  
 
Zo hebben we op 14 september het jeugd-oudertoernooi gehouden in onze eigen zaal in 
Herwijnen. Hierbij speelde ieder jeugdlid met een familielid.  
In een bloedstollende finale pakte Juul samen met zijn zus de winst. De tweede plaats was 
voor Mart die zijn moeder als partner had meegenomen.  
 

 
 
Op 23 november zijn we voor het Rivierenlandfondstoernooi richting Asperen gegaan. De trip 
naar Asperen was niet voor niks, want er gingen 5 bekers mee terug naar Herwijnen. Bij 
deze feliciteren wij: Corné met zijn 1e plaats, Hannah met haar 2e plaats en Mart, Juul en 
Wouter met hun 3e plaats! Ook de overige deelnemers hebben super goed gespeeld en laten 
zien dat de trainingen van Pieter en Ilse hun vruchten afwerpen.  
 

 
 



 
 
Senioren 
Bij de senioren zijn we dit jaar de interne competitie gestart met een, door Corné nieuw 
bedacht, format waarbij er 8 spelers aanwezig zijn en er 8 sets worden gespeeld. Op de 
donderdagen zien we rood aangelopen hoofden, veel bloed, zweet en tranen en 
superspannende wedstrijden. Ook zijn jullie reacties positief. Nu nog kijken of de huidige 
kampioenen ook in de huidige opzet de winnaars blijven.  
 
Trainingen 
Zoals jullie bekend, is Ilse tijdelijk even niet aanwezig als trainster. Zij verwacht in april weer 
trainingen te geven. De afgelopen weken hebben we dit vanuit het bestuur opgevangen.  
Bij de senioren is er op de maandag om de week training, de andere week kan er vrij 
gespeeld worden.  
 
Voor de jeugdtraining op de woensdag heeft Pieter aangegeven dat hij per januari stopt met 
het geven van de training op de woensdag. Bij deze willen we Pieter hartelijk bedanken voor 
zijn inzet voor onze club op de woensdagen! Pieter blijft op de maandagavonden om de 
week nog gewoon training geven.  
 
Achter de schermen zijn we druk bezig geweest met een vervanger voor Pieter en Ilse voor 
de woensdag. Deze hebben we gevonden in de persoon van Jelmer. Jelmer woont in 
Gorinchem, is zelf een fanatieke badmintonner en zwemleraar. Hij zal in ieder geval de 
trainingen in januari verzorgen. We kijken uit naar de samenwerking met Jelmer.  
 
Badminton tijdens de kerstvakantie 
In de laatste week van kerstvakantie is er voor de jeugd geen badminton. We zien jullie 
graag weer op woensdag 8 januari. 
 
Voor de senioren is de laatste speelavond op maandag 30 december. Donderdag 2 januari is 
er geen competitie/speelavond.  
In het nieuwe jaar gaan we op 6 januari uiteraard weer gewoon verder waar we gebleven 
waren!  
 
Afsluiting 
 

Rest ons niet anders dan iedereen: 
een sportief 2020 toe te wensen! 

 

 
  
En…….. heb jij in het nieuwe jaar iemand in je omgeving met sportieve goede voornemens? 
Neem hem/haar dan een keertje mee naar de sportzaal om kennis te maken met de 
badmintonsport en onze club.  
  



 
 
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  
 
 
 

https://www.facebook.com/BadmintonHerwijnen
http://www.badmintonherwijnen.nl/
mailto:jan@badmintonherwijnen.nl
mailto:vera@badmintonherwijnen.nl
mailto:erica@badmintonherwijnen.nl
mailto:eva@badmintonherwijnen.nl
mailto:corne@badmintonherwijnen.nl
mailto:peter@badmintonherwijnen.nl

