Badmintonvereniging Verburch
Nieuwsbrief november/december 2012

www.badmintonverburch.nl

seizoen 2012-2013

Pagina 1

Badmintonvereniging Verburch
Nieuwsbrief november/december 2012

Algemene informatie
Bestuur:
Voorzitter

René van Dijk

voorzitter@badmintonverburch.nl

Secretaris

Eric van Bergen

secretaris@badmintonverburch.nl

Penningmeester

Elly Roem

penningmeester@badmintonverburch.nl

Competitieleiding Daniëlle Arnoldus

competitieleiding@badmintonverburch.nl

Jeugdcommissie

Denise van den Ende en Charley Bondt jeugdcommissie@badmintonverburch.nl

Jeugdtrainer

Ben Molenkamp

jeugdtrainer@badmintonverburch.nl

Webmaster

Gijsbert Rochat

webmaster@badmintonverburch.nl

Speelaccommodatie:
Sporthal de Wielepet
Heijdseweg 9
2681 VN MONSTER
Telefoon: 0174-243877

Speeltijden junioren ( tot 18 jaar):
Dag
Maandagavond
Donderdagavond

Tijdstip
18:00-19:00 - tot 12 jaar
19:00-20:00 - 12 tot 18 jaar
18:45-19:30 - tot 12 jaar
19:30-20:30 - 12 tot 18 jaar

Locatie
Sporthal de Wielepet
Sporthal de Wielepet

Speeltijden senioren ( vanaf 18 jaar):
Dag

Tijdstip

Locatie

Donderdagavond

20:30-23:00 (*)

Sporthal de Wielepet

(*) Jeugd van 15 t/m 18 jaar mogen vanaf 20:30 meespelen mits er badmintonvelden beschikbaar zijn.

Bankrelatie:
Postbank nr: 727361
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Mededelingen van het bestuur
Op jullie beeldscherm (of op papier als je hem print) staat de eerste digitale nieuwsbrief van
badmintonvereniging Verburch. Als nieuw bestuur hebben we besloten om jullie voortaan via
deze weg op de hoogte houden van het reilen en zeilen van badmintonvereniging Verburch en
niet meer via een gedrukt clubblad. Hiermee willen wij ons (kleine) steentje bijdragen aan het
milieu en besparen we meteen op uitgaven wat in deze tijd extra belangrijk is. Van alle leden
hebben we een e-mail adres en dit willen we gebruiken voor het toezenden van deze informatie.
Algemene ledenvergadering september 2012:
Zoals waarschijnlijk de meeste leden weten is het afgelopen seizoen 2011-2012 en hectisch jaar
geweest voor onze vereniging. Het voortbestaan heeft aan een zijden draadje gehangen.
Gelukkig zijn er enkele leden geweest die er de schouders onder gezet hebben en gezamenlijk
onze vereniging weer hebben vlot getrokken. In september 2012 is in de algemene
ledenvergadering, unaniem door de aanwezige leden, een nieuw bestuur gekozen. Tevens
hebben de oud bestuursleden in deze vergadering hun taken officieel neergelegd met
goedkeuring van de aanwezige leden.
Langs deze weg willen wij als nieuw bestuur ons tot jullie richten en ons voorstellen, maar niet
nadat wij eerst het aftredende bestuur heel hartelijk willen bedanken voor hun tomeloze inzet
voor de vereniging in de afgelopen jaren. Patricia van Adrichem – v/d Starre als voorzitter,
Marlène van der Helm als penningmeester, Frans Zuidmeer als secretaris en Mark van Holstein
als jeugdbegeleiding. Ook alle mensen die hier niet bij naam genoemd worden maar door middel
van hand- en spandiensten wel hebben meegeholpen de vereniging soepel te laten draaien
bedanken we. Zonder deze personen kan een vereniging niet bestaan.
Als eerste stelt René van Dijk zich voor als de nieuwe voorzitter van onze vereniging:
Ik ben sinds 2000 beheerder van sporthal de Wielepet. Ik ben zelf geen actieve badmintonner
hoewel ik het een leuke sport vindt en ook een leuke vereniging. Vandaar dat ik er in ben gestapt
toen het vorige bestuur het even niet meer zag zitten na de stopzetting van de subsidies. Ik denk
dat we met een paar aanpassingen en een aantal enthousiaste leden die het initiatief durven
nemen de vereniging nieuw leven in kunnen blazen en financieel gezond houden.
Elly Roem is onze nieuwe penningmeester:
Ik heb zelf nog nooit in clubverband gespeeld, maar mijn beide kinderen, Nathan en Sem, spelen
bij de jeugd en doen ook mee met de jeugdcompetitie.
En Eric van Bergen is de nieuwe secretaris:
Ik badminton al weer ruim 30 jaar en ben ooit in 1989 begonnen bij BV Morgenstond in Den Haag
en ben na de opheffing van deze vereniging bij BV Randstad in Rijswijk gaan spelen omdat daar
de meeste oud leden van Morgenstond naar toe gingen. Na mijn verhuizing naar Monster was de
Wielepet veel dichter bij dan Rijswijk dus ben ik lid geworden bij BV Verburch. Ik speel hier nu al
weer bijna 12 jaar. Mijn twee kinderen Roos en Jeroen trainen en spelen bij de jeugd van
Verburch. Tijdens de jeugdtrainingen help ik trainer Ben Molenkamp vaak.
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Contributie:
Zoals bij velen van jullie misschien al bekend was heeft de gemeente Westland besloten om per
1 januari 2012 de subsidiering van veel verenigingen in het Westland stop te zetten. Ook voor
onze vereniging was dit helaas het geval. Om als vereniging te kunnen blijven bestaan was het
nodig het financiële plaatje opnieuw sluitend te krijgen na het wegvallen van de gemeentelijke
subsidie. Als gevolg hiervan is in de algemene ledenvergadering van september 2012 met een
meerderheid van stemmen besloten dat voor alle leden de contributie voor het jaar 2012-2013
verhoogd wordt.
Begin oktober zijn de facturen voor seizoen 2012-2013 door de penningmeester verstuurd en
hebben de meeste leden hun contributie per ommegaande betaald. Na opmaken van de laatste
balans lijkt het erop dat onze vereniging er op dit moment niet slecht voorstaat. Maar het kan
altijd beter, dus schroom niet om de familie, buurman, buurvrouw, kennis, collega of vriendjes en
vriendinnetjes mee te nemen naar onze gezellige vereniging om ze te laten kennismaken met
badminton en misschien wel lid te laten worden.
Er zijn enkele leden die de factuur waarschijnlijk vergeten zijn of waarbij deze aan de aandacht
ontsnapt is. Wilt u de contributie alstublieft voor het einde van het jaar alsnog voldoen?

Sponsoren
Het bestuur is nog bezig met het achterhalen en benaderen van contactpersonen van sponsoren uit seizoen
2010-2011 en 2011-2012. Dit vergt veel tijd en energie en daarom is in deze nieuwsbrief dan ook nog geen
reclame te vinden.
Het is wel de bedoeling om in toekomstige nieuwsbrieven reclame op te nemen met directe doorverwijzing
naar bijvoorbeeld een website van een adverteerder.
Ook bestaat de mogelijkheid om als sponsor een reclamebord in sporthal De Wielepet te laten plaatsen. Dit
reclamebord moet een afmeting hebben van 80 bij 200 cm. Het kan door het desbetreffende bedrijf zelf
aangeleverd worden. Er wordt een termijn afgesproken van 3 jaar en bij geen tegenbericht per jaar
verlengd. De reclamekosten bedragen €200,-- per jaar excl. BTW en komen GEHEEL ten goede aan
badminton vereniging Verburch.
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Jeugdcompetitie:
Door onze trainer Ben Molenkamp zijn enkele jeugdteams opgegeven voor de jeugdcompetitie.
Hierin spelen de kinderen op hun eigen niveau tegen kinderen van andere verenigingen. Vorig
jaar waren de kinderen die meededen erg enthousiast en was er zelfs een team tweede in zijn
klasse. Deze competitie start waarschijnlijk in februari/maart 2013. Zodra de data en
speellocaties bekend zijn worden deze per jeugdteam bekend gemaakt. De jeugdteams zullen
zowel thuis als uitwedstrijden spelen. Aan de ouders/verzorgers van de jeugdspelers willen we
vragen of ze in onderling overleg willen zorgdragen voor vervoer naar de uitwedstrijden. In ieder
geval tijdens de thuiswedstrijden zal zoveel als mogelijk ondersteuning vanuit de vereniging
worden verzorgd.
Seniorencompetitie:
Op moment van schrijven van deze
nieuwsbrief is de seniorencompetitie al
begonnen en zijn er diverse wedstrijden
gespeeld.

Shuttles:
Tijdens de trainingen worden shuttles (gele) door de vereniging beschikbaar gesteld. Deze
shuttles dienen na afloop van de training te worden ingeleverd bij de trainer.
Voor vrij spelen dienen eigen shuttles gebruikt te worden. Leden kunnen
een koker met 6 kunststof YONEX shuttles voor 10 euro bij de bar van de
Wielepet kopen. Er dient contant afgerekend te worden.

De vereniging zoekt nog mensen die het bestuur willen ondersteunen!
Interesse? Meld je bij een van de huidige bestuursleden.
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Beste badminton kanjers, we zijn weer in het land
en we schudden wederom jullie graag bij BV Verburch de hand.
Komen jullie naar ons supertoernooi?
Vorig jaar was het ook zo mooi!
Kom op 3 december 2012, verkleed als Piet of niet,
allemaal naar de Wielepet.
Het toernooi wordt van 18.00 uur tot 19.45 uur gehouden.
Dit is het adres: Heydseweg 9, kun je dat onthouden?
De snoepjes staan al klaar.
En ook prijsjes, reken maar!
We gaan partijen spelen en zingen,
en misschien nog andere dingen.
Dus kom met z'n allen, kinderen.
Laat je door niets of niemand verhinderen!
Tot ziens dan maar! Tot gauw!
De Sint en Pieten verwachten jou.
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Op onze website http://www.badmintonverburch.nl kan je foto`s vinden van toernooien, uitjes en

andere zaken die op de vereniging gebeuren. We gaan proberen van alle activiteiten en
toernooien die vanaf nu georganiseerd worden foto’s te maken en deze op de site te plaatsen.

Nieuwe leden in 2012
Quinty van
Thom

Niel
Hendriks

Dave van den

Akker

Jim
Stefan

Meijer
Zeeman

Carlo

Noordam

Priscilla
Aidan

Scheffers
Verweij

Alyssa

Felis

Jelle
Rens

Drogt
Blom

Renier van

Dijk

Ton de
Ton

Rooij
Waars

Ronald

Verbeek

Wij wensen allen van harte welkom en heel veel speelplezier bij onze vereniging.
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Kopij nieuwsbrief
Natuurlijk wil iedereen een leuke en gevarieerde nieuwsbrief.
Daarom willen wij als bestuur alle leden oproepen om kopij aan
te leveren voor komende nieuwsbrieven.
Dit kan via e-mail aan: secretaris@badmintonverburch.nl.

Wie zijn er allemaal jarig ?
November
Roos van Bergen

07

Ton de Rooij

08

Mark van Holstein

10

Frank Hickendorff

18

Mike Philipsen

20

Stefan Zeeman

26

December
Charley Bondt

04

Sylvia de Koning

04

Jelle Drogt

11

Eric van Bergen

18

Michiel Batenburg

20

Ton Waars

20

Mandy van der Arend

28
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Beknopte spelregels badminton
Een partijtje badminton bestaat uit een best of 3 games van 21 punten. Bij de stand 20-20 wordt
er verlengd. Er wordt gespeeld tot er 2 punten verschil zijn of, indien dit niet gebeurt, speelt men
tot en met 30 punten. Het spel kan dus eindigen met een maximum van 29 tegen 30 punten. Wie
twee games wint, is de winnaar van de partij. Als het 1-1 in games is, wordt er een derde en
beslissende game gespeeld.

Badmintonveld
Het badmintonveld wordt in tweeën gedeeld door een net op 1,55 meter hoogte bij de staander.
In het midden mag het net niet lager hangen dan 1,525 meter. Het net zelf moet 0,76 meter hoog
zijn. De touwen waarvan het net gemaakt is moeten donker van kleur zijn en van gelijkmatige
dikte. De maaswijdte mag variëren van 15 tot 20 millimeter. Het net moet minimaal 6,1m lang zijn
en een witte boord hebben bovenaan van 75mm. De lijnen die het veld markeren moeten 40mm
dik zijn.

Service
Er wordt onderhands geserveerd naar het veld schuin tegenover het vak van waaruit wordt
geserveerd. Hierbij mag (op het moment van raken van de shuttle) het blad van het racket niet
boven het middel van de serveerder bevinden. ("Het middel" is in dit verband een denkbeeldige
lijn rond het lichaam van de serveerder, lopend over het laagste punt van beide onderste ribben).
Tevens moet de service met één vloeiende beweging geslagen worden.

Rally
Na een correcte service wordt de shuttle over het net heen en weer geslagen. Zodra de shuttle
op de grond komt, wordt het spel gestopt. Afhankelijk van of de shuttle binnen / op de lijnen (in) of
buiten de lijnen (uit) valt wordt beoordeeld hoe het spel doorgaat. Als de shuttle op de grond komt
door een fout van de serverende partij, wordt de service aan de andere partij overgedragen en
krijgt die partij een punt. Als de fout gemaakt is door de tegenpartij, krijgt de serverende partij een
punt en blijft hij aan de opslag.
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Enkelspel
Het enkelspel (ook wel single genoemd) wordt op een lange, smalle baan gespeeld. Voor de
breedte gelden de binnenste lijnen, voor de lengte de achterste lijn.
De score tijdens een game loopt zowel bij dames en heren tot en met 21. Wel moet er een
minimaal verschil van 2 punten zijn. Dit kan doorgaan tot en met de 30 punten, wanneer dit
aantal is bereikt door een speler wint hij de set.
Men heeft één servicebeurt per persoon; maakt de serveerder/serveerster een fout dan gaat de
service naar de tegenstander en kan hij of zij punten maken. Er kunnen zowel punten gemaakt
worden door de serverende als de ontvangende partij. Bij een even aantal punten wordt
geserveerd uit het rechter serveervak, bij een oneven aantal uit het linker.

Gemengd dubbel
Bij het gemengd dubbel spelen een man en een vrouw samen. Net als bij singlen hebben beide
partijen één servicebeurt. Na elk gewonnen punt moet het serverende koppel van serveervak
wisselen. Wordt in de servicebeurt een fout gemaakt, dan gaat de servicebeurt over naar de
tegenstanders. De service wordt bij 0 of een even aantal punten vanuit het rechter, en bij een
oneven aantal punten vanuit het linkerserveervak gegeven. Dames beginnen meestal de
wedstrijd rechts, alhoewel dit niet verplicht is. Het veld is bij de service breed en kort. Na de
eerste service speelt men op het gehele veld (breed en lang). De buitenste lijnen tellen hier.

Mannen- of vrouwendubbel
Bij een mannen- of vrouwendubbel spelen twee mannen of vrouwen samen. Dezelfde regels
gelden als bij het gemengd dubbel. Alleen maakt het hier niet uit wie er rechts begint.
bron: Wikipedia
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