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Van de voorzitter
Badminton is heel erg leuk!!
Steeds meer begin ik me te realiseren hoe fijn het is om op maandagavond te kunnen badmintonnen. Elkaar zien,samen sporten, reageren op elkaar, samenwerken, elkaar aanmoedigen en dat allemaal in levende lijve. Alles wat opdit moment nog niet mogelijk is, goh wat mis ik het!
Ik weet niet hoe het op jullie werk is. Zelf geef ik les aan een computerscherm met 30 cirkels met daarin de afkortingenvan de namen van de leerlingen. Alleen als ik een van deze lettercombinaties een vraag stel komt er wat terug. Pas alsde les voorbij is zeggen de meesten voor het eerst wat, namelijk: ”doeg”.
Sporten helpt om dit schrale bestaan te verlichten.
Net voor het eerst buiten gebadmintond met de Airshuttle. Dat gaf een beetje hoop. Op de parkeerplaats voor desporthal in Amstelveen hebben we een netje neergezet en lijnen gestoepkrijt. Er stond een heel klein beetje wind datje ondanks de nieuwe shuttle wel degelijk merkt. Wel ging spelen met een gewone plastic shuttle nog veel minder. Alsje zorgt voor zijwind door je veld juist neer te leggen gaat het denk ik het best. Op de parkeerplaats met asfaltondergrond was het een gezellige boel met op rechts basketballers, op links handballers en achter ons hangjongeren.De volgende poging gaat plaatsvinden op de Copacabana beach van Ouderkerk.
Als bestuur hopen we jullie allemaal weer per 1 september in de zaal te ontmoeten. Misschien al eerder als het mag.Zodra hierover meer bekend is laten we het jullie weten. Waarschijnlijk hoeven we de zaalhuur van de maanden datwe niet hebben kunnen spelen niet te betalen. Zodra we het financiële overzicht hebben kunnen we kijken of we hieriets mee kunnen richting de leden.
Groet,
Jaap
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Jeugdpagina
Airbadminton
AirBadminton. Een nieuwe frisse en snelle outdoor game met nieuwe spelregels, banen en een nieuwe AirShuttle. Hetleuke is dat je de sport niet alleen in wedstrijdverband kunt spelen, maar ook juist lekker freestyle.
De AirShuttle is een revolutionaire shuttle die speciaal is ontworpen om buiten mee tespelen. Achter de schermen is er jarenlang aan deze unieke en windbestendige shuttlegewerkt. De AirShuttle is een shuttle met een dop die wat zwaarder is van gewichtzodat het weer veel minder invloed heeft op de shuttle. Ook is ieder gaatje in de shuttleis na vele testen op de juiste groottes en afstanden geplaatst wat er voor zorgt dat deAirShuttle optimaal geschikt om buiten mee te spelen.
Afgelopen zondag hebben alle jeugdleden een mail ontvangen met hierin eenuitnodiging om te komen Airbadmintonnen. Hier is enthousiast op gereageerd door onscompetitieteam, zij hebben zich ingeschreven en zullen 22 juni bij de Beachclub in Huizen mee doen aan de clinic.
Vanwege de maatregelen m.b.t. het corona virus kan er geen publiek aanwezig zijn. Uitsluitend aangemeldedeelnemers hebben toegang tot het terrein.

Bjorn
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BESTE SHUTTLE MEPPERS,
Hier toch een bericht dat we onze jeugd niet vergeten zijn.En zeker niet onze club, we missen wel een hoop gezelligheid?We beleven niets? of toch wel, er is veel verandert, we hopen dat alles weer normaal wordt.Ik was begonnen met de 100 slagen van Wim Knaap.
Voor veld algemeen (vooral voor dames)27.hairspin fh/bh.28.dab fh/bh29.brush fh/bh
Midden veld FH zijde.30.smash return rechtuit fh.31.smash return rechtuit kort fh.32.smash return cross fh.33.smash return topspin fh.34.drive recht uit fh.35.drive cross fh.36.gekapte net drop rechtuit fh.37.gekapte net drop cross fh.
Midden veld bh zijde.38.smash return rechtuit bh.39.smash return rechtuit kort bh.40.smash return cross bh.41.smash return topspin bh.42.drive rechtuit bh.43.drive cross bh.44.gekapte net dorp rechtuit bh.45.gekapte net drop cross bh.
De volgende keer beginnen we aan de slagen vanuit het achterveld FH zijde.
Het is wel theorie, maar wel leuk om zoveel mogelijk slagen wisseling in je spel te hebben en toe te passen?
Fijne en vooral gezonde vakantie gewenst,
Gijs en Bjorn
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Van de Competitieleider
Van de Competitieleider

De competitie is door COVID-19 op abrupte wijze tot stilstand gekomen en afgebroken. Al vrij snel bleek dat we niet
meer gingen spelen in een zaal. Voor iedereen een vreemde situatie waar we in terecht zijn gekomen. In de tussentijd
kon je nog wel naar de Bindelwijk te gaan voor een heerlijke maaltijd bij Paulien.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we per 1 september weer de zaal in. Hoe dat er precies uit zal zien is nog niet
geheel bekend, er is wel inmiddels een protocol verschenen van NOC/NSF voor sportkantines:
https://nocnsf.nl/media/2996/noc_nsf_checklist_opstart-sportkantines_v1.pdf
Voor de competitie is een definitieve indeling gereed en deze wordt begin juli online gezet op badminton:
https://badmintonnederland.toernooi.nl/leagues

Hieronder staan de poule indelingen:
Herenteam
Mannen Veer 2 afd. 2
vereniging teamnr. dag sleutel
INSIDE 82 M2 Vr 1
VEENSHUTTLE BV M2 Do 2
MARTINUS A VEEN M1 Zo 3
OUDERKERK BV M1 Zo 4
ZIJDERVELD BV VAN M1 Za 5
AMSTERDAM BV M4 Zo 6
US BC M2 Za 7
APGS M1 Do 8
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Mixteam 1
8e divisie afd. 13

ROAC SV 1 Wo 1
IJMOND BC 6 Di 2
OUDERKERK BV 1 Zo 4
VOLANT 90 1 Di 5
DYNAMO SASSEM 4 Vr 6
HILLEGOM BC 10 Zo 7
TOP FLIGHT BC 2 Zo 8

Als het goed is beginnen beide teams met een thuiswedstrijd op Zo. 13 september, maar dit is slechts een indicatie voorde beperkte voorbereidingstijd. Het zal nog afhangen van andere teams die mogelijk verplaatsen.We zullen dus het (badminton-)nieuws in de gaten blijven houden om te zien wat er mogelijk is in september. Als hetschema er is zal ik alle spelers en reservespelers een overzicht sturen met de data zodat de teams kunnen afsprekenwie wanneer gaat, of kan spelen. Ter herinnering, de badmintonapp is handig om te downloaden, dan heb je dewedstrijden snel bij de hand.
Fijne vakantie en blijf gezond!
Dieter
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Nieuws van de Ledenadministratie
Ledenstand per november 2019

Gemiddeldeleeftijd Dames Heren
Jeugd 14,4 6 14
Senioren 53,8 23 41

Jarige BVO – leden
Juli Augustus September

6 Ryan Dalm
8 Pepijn Palm
9 Lex Klaassen
11 Julius van Hoeijen
13 Michiel van der Velden
17 Leander Stoelinga
18 Elise Goddijn
20 Denise & Alex Leurs
21 Edwin Klinkert
27 Lucas Stapper
29 Noah Verburg

4 Leonie Schuwer
20 Jos Stroot
23 Frank Hoefnagels
24 Oskar Saan
28 Piet Bührs
29 Marieke van de Heuvel-Vermeij

3 Corina Leurs-Bosma19 Noor Schouten20 Ron Korrel20 Andrew van Stralendorff21 Ron van de Keur25 Pim van Coeverden28 Louis Spaanderman
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Start van het seizoen
Beste Badminton maatjes,
Goed nieuws! De eerste speelavond is weer in zicht. Wij hopen na deze toch wel rare tijd iedereen in goede
gezondheid weer te zien. Na een recreatief potje in de achtertuin of camping is het nu weer tijd voor het
echte werk!
Graag verwelkomen wij een ieder ip op maandagavond 7 september om 20:00 uur. Er wacht een leuke
attentie! Even een kleine hint: Hiermee krijg je grip op je gezondheid.
Graag tot de 7 september!!
Sportieve groet van de technische commissie
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Activiteiten / senioren seizoen 2020-2021
ACTIVITEIT DATUM BIJZONDERHEDEN

Startseizoen Ma. 07-09-2020 datum nog onder voorbehoud

Invitatietoernooi(geen training!!) Ma.28 -09-2020 Leden nemen familie,vrienden, of kennissen mee om evenlekker te spelen en kennis temaken met het badmintonspel.Inschrijving niet nodig!
JAAR-VERGADERING Ma. 19-10-2020 Komt allen. Gaat over jeeigen club!

Kerst-toernooi Ma. 14-12-2020 Alle leden,Vooraf aanmelden!Inschrijven vanaf 18-11 op lijst in de sporthal!!
Gezelligheids toernooi(DD-HD-GD)
Lees t.z.t. goed deaankondiging!! !

Zo 07-02-2021
10.00-13.00 uur

Gezellig toernooi met lunch als afsluiting, nader info zalvolgen.

Clubkampioen- schappenBVO
voor comp.leden enrecreanten

Start op 08-03-2021, na decompetities en de laatstetraining,
Toernooi zal op dezelfde wijze als afgelopen keer wordengeorganiseerd. Suggesties en vragen altijd welkom bij de TC

Eindejaars-toernooi
Tevens uitreikingclubkampioenen!

Ma. 24-05-2021 Alle leden vooraf aanmelden.vanaf 29 april
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Tussenstand clubkampioenschappen
Helaas hebben we dit seizoen de clubkampioenschappen niet af kunnen ronden. Hieronder toch eenoverzicht van de tussenstand nadat een deel van de partijen gespeeld is.
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Badminton in de Media
Vind het laatste nieuws op:

https://www.badminton.nl/

https://www.badmintonline.nl


