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Algemene informatie
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Competitieleiding
Jeugdcommissie
Jeugdtrainer
Webmaster

René van Dijk
Eric van Bergen
Elly Roem
Daniëlle Arnoldus
Denise van den Ende
Charley Bondt
Ben Molenkamp
Gijsbert Rochat

voorzitter@badmintonverburch.nl
secretaris@badmintonverburch.nl
penningmeester@badmintonverburch.nl
competitieleiding@badmintonverburch.nl
jeugdcommissie@badmintonverburch.nl
jeugdtrainer@badmintonverburch.nl
webmaster@badmintonverburch.nl

Bankrelatie: Postbank nr: 727361
Speelaccommodatie:
Sporthal de Wielepet
Heijdseweg 9
2681 VN MONSTER
Telefoon: 0174 - 243 877
Speeltijden junioren ( tot 18 jaar):
Dag
Tijdstip
18:00-19:00 - tot 12 jaar
Maandagavond
19:00-20:00 - 12 tot 18 jaar
18:45-19:30 - tot 12 jaar
Donderdagavond
19:30-20:30 - 12 tot 18 jaar
Speeltijden senioren ( vanaf 18 jaar):
Dag
Tijdstip
Donderdagavond 20:30-23:00 (*)

Locatie
Sporthal de Wielepet
Sporthal de Wielepet

Locatie
Sporthal de Wielepet

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

Shuttles:
Tijdens de trainingen worden (gele) shuttles 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 van BV Verburch kunnen via de
secretaris een koker met zes kunststof YONEX shuttles kopen voor 10 euro. De secretaris is
meestal op donderdagavond aanwezig en heeft de kokers met shuttles bij zich. Er dient contant
afgerekend te worden.
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Mededelingen van het bestuur
Beste Badmintonners,
Het seizoen 2013 - 2014 is al weer enkele maanden onderweg en tijdens deze maanden hebben
we meerdere nieuwe leden, zowel jeugd als senioren, mogen inschrijven bij onze vereniging.
Namens BV Verburch wil ik alle nieuwe leden van harte welkom heten en veel speelplezier
wensen.
Verzoek training senioren
Door enkele nieuwe leden is mij gevraagd of er ook training gegeven wordt aan senioren. In het
verleden is dit wel het geval geweest maar de laatste paar jaren niet meer. De reden hiervan is
mij niet bekend. Waarschijnlijk was er te weinig animo en is toen besloten deze trainingen te
stoppen. Als bestuur staan we echter positief tegenover het idee om ook senioren weer training
aan te bieden op de donderdagavond van 20:30 tot 21:30 uur. Dit kan echter alleen als er
voldoende leden meedoen met de training. Wij denken dan aan minimaal zes leden per training.
Dit betekent dat er voldoende leden moeten zijn die de training op donderdagavond willen volgen
zodat de trainer niet voor niets komt. Wij zullen als bestuur inventariseren wie er aan trainingen
voor senioren op donderdagavond van 20:30 tot 21:30 uur willen deelnemen. Tevens zullen we
kijken wat het geven van extra trainingen voor gevolgen heeft voor de financiële situatie van de
vereniging en op basis hiervan een besluit nemen.
Op de volgende pagina staat een oproep aan alle leden en ouders van jeugdleden voor de ALV.

Met vriendelijke groet,
Eric van Bergen
Secretaris
(advertentie sponsor)

De provider voor ondernemend Nederland
Voor meer informatie klikt u hiernaast: www.sitebytes.nl
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Oproep namens het bestuur voor:

ALV
Algemene Leden Vergadering
Badminton Vereniging Verburch
Wanneer:
Waar:

donderdag 9 januari 2014 van 20 tot 21 uur;
sporthal De Wielepet.

Hierbij roept het bestuur alle leden en ouders/voogden van jeugdleden op om de algemene leden
vergadering van 9 januari 2014 bij te wonen in verband met het nemen van enkele belangrijke
beslissingen aangaande de in 2005 voor badminton vereniging Verburch opgestelde statuten.
Tijdens de algemene ledenvergadering wil het bestuur de leden onder andere vragen hoe we
moeten omgaan met de in 2005 opgestelde statuten van BV Verburch waarin enkele artikelen
voorkomen die niet overeenkomen met de huidige gang van zaken.

De agenda met stukken voor de ALV zal begin december via e-mail worden toegezonden.
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Sinterklaas toernooi voor de jeugd

In Spanje heeft de Sint ook een badmintonbaan
Waar hij en zijn pieten wel eens een shutteltje gaan slaan
Een clear en een dropshot kunnen ze wel
Maar wat is er nou zo leuk aan het badmintonspel
Je kunt het samen met je vriendjes spelen
En het plezier van het spel dan delen
Sint en Piet zijn er helemaal klaar voor om lekker te smashen en droppen.
Dus komen jullie ook gezellig mee een shutteltje whoppen?
We hopen jullie allemaal op maandag 2 december te zien. Er zal voor beide jeugdgroepen een
gezamenlijk Sinterklaas toernooi zijn van 18 tot 20 uur. We vinden het leuk als je verkleedt komt
en voor de drie mooist verklede kinderen is er een prijsje.

Op donderdag 5 december is er GEEN training voor de jeugd in verband met pakjesavond.
De senioren kunnen donderdag 5 december WEL spelen van 20:30 tot 23:00 uur.
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Fun Kersttoernooi voor de senioren

Fun Kersttoernooi: Donderdag 19 december 2013 van 20:30 – 22:00 uur
met aansluitend een buffet
Misschien zijn we wat vroeg want Sinterklaas moet nog langskomen maar we willen op tijd alle
senioren oproepen mee te doen aan het fun kersttoernooi. Vorig seizoen hebben we de
donderdag voor kerst een fun kersttoernooi gespeeld met de senioren van de vereniging en na
afloop een hapje gegeten. Omdat nagenoeg iedereen dit toen als erg leuk heeft ervaren hebben
we besloten het dit jaar te herhalen met een paar kleine aanpassingen.
Ook dit jaar wil Han Hoogeveen het weer organiseren. Er zal op donderdagen een inschrijf
formulier in de Wielepet liggen of hangen. Je dient je in te schrijven als je wilt meedoen met het
fun kersttoernooi. De inschrijfkosten bedragen € 5,-. Hiervoor wordt aan het eind een buffet
opgesteld en worden alle deelnemers getrakteerd op lekkere hapjes.
We hopen dat iedereen weer mee wil doen!
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T-shirts BV Verburch
BV Verburch Sitebytes T-shirts zijn te koop voor slechts € 10,- / stuk. De helft van dit bedrag
gaat rechtstreeks naar de vereniging. Je kunt een shirt kopen door een e-mail naar
secretaris@badmintonverburch.nl te sturen met opgave van maat en heer of dame. Indien de
gevraagde maat beschikbaar is, kun je het shirt op de eerstvolgende speelavond kopen.

Foto’s website BV Verburch
Op onze website www.badmintonverburch.nl zijn onder de knop vereniging/activiteiten foto`s te
vinden van toernooien, uitjes, etc. die op de vereniging plaatsvinden. We gaan proberen van alle
activiteiten en toernooien die georganiseerd worden foto’s te maken en deze op de site te
plaatsen.

(advertentie sponsor)

Voor meer informatie klikt u hiernaast: www.flower-art.nl
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AH Koornneef sponsoractie

Badminton vereniging Verburch doet mee aan de sponsoractie van AH Koornneef. Door het sparen van
actiepunten en deze in te leveren wordt per actiepunt een geldbedrag aan de vereniging overgemaakt. Een
aantal leden levert op regelmatige basis zijn actie punten in bij de secretaris.
De stand per 20 november 2013 is:

121 punten.

Er zijn leden die zelf sparen tot het einde van de actie. De vereniging kan de punten uiterlijk maandag 25
november 2013 inleveren. Wij willen dan ook alle leden die zelf sparen voor de vereniging vragen of zij de
actiepunten uiterlijk zondag 23 november 2013 in de brievenbus doen bij de secretaris aan de Swanenburch
18 in Monster.
Het bestuur zal de punten maandag 25 november inleveren bij AH Koornneef en in de volgende
nieuwsbrief het bedrag bekend maken dat we samen gespaard hebben.

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.
Iedereen, dus ook de jeugd, mag een stukje
inleveren. Je mag over van alles schrijven maar bij
voorkeur over badminton. Je kunt je stukje ook per
e-mail sturen: secretaris@badmintonverburch.nl
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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 linker serveervak gegeven. Dames beginnen meestal de
wedstrijd rechts, hoewel dit niet verplicht is. Wanneer de dame NIET rechts begint moet dit aan
de tegenstander gemeld worden voor begin van de wedstrijd. 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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Vernieuwde website
Onlangs hebben we de stijl van de website aangepast zodat deze nu beter overeenkomt met de
nieuwe kleuren en huisstijl van de vereniging. Tips en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. Je
kunt een e-mail sturen naar webmaster@badmintonverburch.nl

(advertentie sponsor)

Voor meer informatie klikt u op hiernaast: http://www.devriesverzekeringen.nl/actueel

www.badmintonverburch.nl

seizoen 2013-2014

jaargang 2; nr.1

Pagina 11

