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Eerste nummer 2020: Beste wensen

•••
Dank aan onze sponsors.

In deze eerste nieuwsbrief van 2020 passen de
beste wensen voor alle leden, sympathisanten en
sponsors van BVC’74. Het belooft een mooi jaar te
worden als de start van 2020 maatgevend is: een
gezellig en goed bezet nieuwjaarstoernooi, een
sprankelende receptie, veel introducées die willen
ruiken aan BVC, prachtige opbrengst grote
clubactie, sportieve resultaten en het bestuur
krijgt gemotiveerde aanvulling.
Het nieuwjaarstoernooi was goed bezet.
Samenvatting van de avond? Het feestdagenvet
werd er op sportieve wijze vanaf gespeeld + de
onbalans werd daarna tijdens de receptie weer
hersteld. →
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Agenda
16 januari: Sjors sportief (info
bij Marc/Jo)
9 febr: laatste thuiswedstrijd
bondscompetitie (10 uur
LACO)
2 april: ouder-kind-toernooi
(info bij Indira)
9 april: GEEN badminton
i.v.m. opbouw zaal voor dansevent.

Vervolg “ Eerste nummer 2020: Beste wensen”
Tijdens de receptie werd ‘ de club-vrijwilliger van het jaar door de aanwezige leden gekozen.
Genomineerd waren Sandra Piek (grote clubactie en jeugdbegeleiding), Thijs (competitieleider) Jos
Brands (dorpencompetitie en tot voor kort RC) en Germa van Dijk (nieuw lid en direct RC/recreatie-cie).
Gekozen werd voor Henri Janssen vanwege zijn inzet voor de woensdag-groep, de sponsorcontacten en
ledenwerving. Via de award eren we niet alleen de winnaar maar alle vrijwilligers.
Inmiddels heeft Karin Terpstra zich gevoegd bij het bestuur. Karin neemt de taak van secretaris over
van Diandra. Diandra gaat zich volledig op de RC richten.We blijven nog op zoek naar versterking van
het bestuur.

Een goede service is zooooooo belangrijk
De service bij badminton kent een aantal eenvoudige regels, waaronder de eis dat de serveerder de
shuttle onderhands in een opwaartse vlucht over het net heen slaat. Daarnaast moet altijd diagonaal in het
juiste speelvlak geslagen worden. Een badmintonservice is goed als:
▪
▪
▪
▪

de serveerder onderhands slaat
de serveerder de shuttle in het diagonaal er tegenover gelegen speelvak speelt
de serveerder niet op of tegen de lijnen van het speelveld staat
de serveerder tijdens de service met beide voeten op de grond staat
Wat is een onderhandse service? Een opslag in badminton is alleen juist als het racketblad ten opzichte
van het handvat tijdens de service naar beneden wijst. Dit is het tegenovergestelde van een tennisservice,
waarbij vrijwel altijd bovenhands geserveerd wordt. (Al mag je bij tennis ook onderhands serveren!)
Moet je per se onder de heup serveren? Nee, dat hoeft helemaal niet. Het woord 'heup' is geen onderdeel
van de badmintonspelregels. Over de juiste hoogte zeggen de officiële spelregels het volgende:
bij een correcte service moet de shuttle op het moment dat het racket van de serveerder deze raakt zich
geheel onder het middel van de serveerder bevinden
Wat is het middel?Het middel is een denkbeeldige lijn rondom het lichaam van de speler die serveert,
lopend over het laagste punt van beide onderste ribben. Sommige spelers houden voor zichzelf als
vuistregel aan: niet boven de navel.
Welke regels zijn er voor de service?

▪
▪
▪

iedere speler of ieder koppel heeft één servicebeurt
als de speler of een koppel een fout maakt, dan gaat de service naar de tegenstander en krijgt deze een
punt
bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd, bij een oneven stand uit het linker
Waar kan ik de officiële spelregels van badminton vinden? Je kunt de officiële spelregels van badminton
(versie 1 augustus 2018) gratis downloaden hier op badmintonline.nl . Zie ook video-link naar service bij
de weetjes.
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Weetjes:
Op de maandag kan vanaf heden vanaf 19.30 door recreanten gespeeld worden op de banen 5
t/m 8. In overleg met de trainer van de competitiegroep is vastgesteld dat dit seizoen de banen 1 t/m 4
voldoende zijn voor de training van de 2 e groep. Of dat na de zomervakantie ook kan, moet blijken uit de
groepsgrootte van de competitietraining volgend seizoen.
Noteer vast in je agenda: op 2 april is het jaarlijkse ouder-kind-toernooi. Op korte termijn zal
de Jeugdcommissie meer informatie geven. Nu al meer weten? Vraag Indira.

’s avonds geen zin om te koken en denk je aan thuisbezorgd.nl? Vakantie boeken? Webinkopen?
Help BVC met inkopen via Sponsorkliks? Kost je niets, levert de club een mooi bedrag op! Log in via
de site van BVC en dan via het embleem van Sponsorkliks
zie embleem Sponsorkliks Via die site kom je bij Thuisbezorgd, Coolblue, Expandia en nog veel meer
webshops. Volstrekt anoniem doe je je aankopen.
De clubkampioenschappen komen er weer aan. Bedenk vast met wie je in de dubbel of mix wilt
strijden om de lokale eer! De RC komt snel met meer info. Nu al meer weten? Info bij
Diandra/Germa.
De Grote club-actie heeft dit jaar € 329 opgeleverd voor de club. De jeugd heeft veel loten
verkocht met een eervolle vermelding voor commerciële talenten Sep en Lars. Sandra, dank voor je
geregel.
BVC doet elk jaar mee aan Sjors Sportief (een activiteit van Mark en de JC). 3x per jaar nodigen
we basisscholen uit om kennis te maken met badminton en BVC. Dat levert steevast jeugdleden op.
Laatste van 3 avonden: 16 januari.
Badminton-video-tips: Badminton introductie ; de goede service (engels); opslag van de profi's ;
service FOUTEN-verzameling . Vragen? Check Humphrey of Jo!

Tussenstand bondscompetitie De bondscompetitie nadert voor onze helden de
ontknoping met nog enkele wedstrijden te gaan. U13 (links)
speelt in de middenmoot en het is een jaar van leren. Dit
weekend verloren zij met 0-8 maar het plezier was er niet
minder om. U15
(rechts) is op
koers voor plaats
2, het
kampioenschap
lijkt een brug te ver. Hoewel: dit weekend werd
met een overtuigende 1-7 gewonnen. De U173

helden (links) knokken voor aansluiting bij de
middenmoot. Dit jaar kwamen zij nog niet aan de bak. ….
Dit jaar dus ook niet verloren. ☺ Team 2 (onder) leert
en wordt steeds beter. In het eerste jaar bij de
senioren (!!) is de belangrijkste doelstelling LEREN.
Inmiddels
zijn ze aan de
returns
begonnen en de resultaten zijn beter dan de
eerste helft van het seizoen. Dit weekend
speelden
ze 4-4.
Team 1
had
vandaag pittige wedstrijden, maar de eindstand 7-1
winst was zonder meer terecht. Team 1 doet mee
om de race voor de beste van de subtop en ze doen
het daar goed. Op 9 februari zijn de laatste
wedstrijden: allemaal thuis.
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