Nieuwsbrief BC Velsen februari 2015
Geslaagd ouder kind toernooi
Half januari was het allerlaatste ouder-kind toernooi van
het seizoen én in sporthal Zeewijk. Na een korte warming
up konden de kinderen met hun ouders tegen elkaar
strijden. Maar de jeugd keek toch het meest uit naar de
partijen tegen hun ouders. Andersom waren de ouders
gebrand om van hun kinderen te winnen.
Zo ontstonden leuke partijen en werd het een sportief en
geslaagd toernooi.

Van de Voorzitter
De competitie zit er weer op. We hebben bij de senioren dit
jaar een kampioensteam en dat is team 2. Zij wisten op hun
laatste competitie wedstrijd nogmaals duidelijk te maken
waarom zij kampioen zijn geworden.
Ze wonnen namelijk met 6 – 2 van Uvo Spirit die als 2e
eindigde in de poule. Het team gaat volgend seizoen een
klasse hoger spelen. Team 2 bestond uit, Jesper Garrelts,
Laura Kaasenbrood, Lisa Spruijt en Jordi Loogman.
Nogmaals gefeliciteerd!
Wat gaat 2015 ons verder brengen?
Zoals het er nu uitziet gaan we eind maart naar de nieuwe
sporthal, De Ring, over.
De gemeente gaat ons binnenkort informeren wat dit
allemaal betekent voor onze vereniging. We gaan
binnenkort ook de nieuwe hal bekijken.
Uiteraard zal deze anders zijn als onze “Zeewijkhal” waar
we in hebben leren badmintonnen. We krijgen totaal 9
banen, 3 maal 3 banen achter elkaar. Zodra er meer
duidelijk is zal ik dit nieuws delen.
Nog even een paar huisregels vanuit de gemeente. We
huren het Polderhuis op maandag en de Zeewijkhal op
donderdag tot 22.00 uur. Je kunt tot 22.15 uur gebruik
maken van de kleedkamers. Dus graag meteen om 22.00
uur douchen. We moeten zelf de netten opbouwen en
afbreken.
Ruud Korpershoek heeft jullie allemaal een inschrijfformulier
gestuurd waarop je je in kan schrijven op deze interne
recreantencompetitie. Je speelt hoofdzakelijk tegen koppels
op de speelavond zelf echter ook enkele partijen op andere
speelavonden.
De jeugdafdeling loopt dit jaar met de nieuwe
commissieleden prima. Zij zijn goed ingewerkt door de
inmiddels vertrokken oud-leden. Het vernieuwde team
heeft er zin in en gezien het succes van de door hun
georganiseerde evenementen en het groeiende aantal
jeugdleden gaan we een mooi jaar tegemoet.
Sportieve groet,
Simon Visser

Doortrainen competitiespelers
Eind januari stopt de competitie en daarmee ook de
training. Net als andere jaren is het verzoek gekomen of de
competitiespelers langer kunnen doortrainen. Dit kan op de
woensdagavond, de groepen blijven gelijk. Mocht de animo
teruglopen dan wordt het één groep.
Er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor de 10 extra
trainingen, namelijk 20 euro. Dit kan contant worden
betaald bij Robin Peeneman.
Op de maandagavond stopt de training voor de
competitiespelers. Van 19.00 uur tot 20.00 uur kunnen
competitiespelers vrij spelen. Hans Kaper heeft shuttles.
Er wordt nog geprobeerd om op maandagavond een
interne competitie op te zetten. Nadere informatie volgt
nog.
Trainingen volgend seizoen
Hoewel we nog midden in het lopende seizoen zitten
bereiden we de periode na de zomer alweer voor.
Zo kan iedereen die graag competitie wil spelen zich alweer
inschrijven. De trainers hebben aangegeven dat ze na de
zomer ook weer training willen geven. Hier zijn we erg blij
mee.

Nieuwe leden / opzeggingen
We hebben een aantal nieuwe leden. Welkom en we
wensen jullie ontzettend veel badmintonplezier!
Nieuwe lid senioren:
- Soraya Hoogeveen
Nieuwe leden jeugd:
- Floor Wijker
- Estelle Vis
- Sanne Dorland
- Maud Timmer

Jeugd succesvol op Vennewatertoernooi
In de kerstvakantie was het Vennewatertoernooi in Heiloo.
Onze jeugd was in verschillende leeftijden
vertegenwoordigd. De oudere jeugd was succesvol en
sleepten prijzen in de wacht. Sabine Buijsman werd eerste
in de damesenkel en Nico vd Vis en Mathijs Alta tweede in
de herendubbel. Knap gedaan!
Sponsor de club!
Als je via Sponsorklicks naar een webshop gaat kun je geld
verdienen voor de club. De club ziet niet wie iets heeft
gekocht. Er zijn heel veel grote en kleine webshops
aangesloten bij Sponsorklicks. Via de website of facebook

van BC Velsen kun je naar de site van BC Velsen op
Sponsorklicks. Je kunt ook op bovenstaand logo klikken.
Gewoon doen!
Nieuw racket nodig of bespanning vervangen?
Eén van onze leden, Marco Boot, is een webwinkel voor
badmintonrackets gestart; www.badmintonsportwinkel.nl.
Hier vind je mooie rackets van oa Yonex, Victor en Carlton
voor beginners tot competitiespelers. Ook verkoopt hij
Yonex en Victor tassen. Hij kan ook je racket (opnieuw)
bespannen of een nieuw gripje eromheen doen.

Neem gerust eens een kijkje op zijn site of spreek hem aan
als hij in de Zeewijkhal is.
Hij is daar meestal op woensdagavond, donderdagavond,
zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur en vaak ook op zondag
als er competitie is. Je mag hem ook gerust bellen.
Hij is bereikbaar op werkdagen na 17.00 uur en in het
weekend op 06 – 81 23 98 51

Helaas hebben we ook afmeldingen.
Dit zijn bij de senioren:
- Giel Geldermans
- Ineke Vaneker
En bij jeugd:
- Niels Enthoven
- Maayke Wellink
- Iris van der Sloot
Agenda:
28 maart mixtoernooi BC Heemskerk
6 april mixtoernooi BC Castricum
12 april jeugdtoernooi ABC (Almere)

Volg ons ook op facebook,
klik op het icoontje.

www.bcvelsen.nl

