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Voor jullie ligt alweer het derde spotlichtje nieuwe stijl. Dit is tevens het
laatste spotlichtje van dit seizoen en we komen in het nieuwe seizoen
weer terug met een volgende editie
In de afgelopen maanden zijn er verschillende activiteiten georganiseerd,
zoals het voorjaarstoernooi, competities voor zowel jeugd als ook
senioren, en natuurlijk de clubkampioenschappen onder de naam Karel
van Winkel Memorial.
Via de website, facebook en de media hebben we hier al veel aandacht
aan besteed. Deze evenementen waren allemaal bijzonder geslaagd en de
foto’s en verslagen zijn te vinden op de onze website
of op onze facebookpagina.
SPOTWEETJES
❖ Weten jullie dat bij de jeugd het team in de opstapcompetitie
kampioen is geworden? Zie verderop.
❖ Weten jullie dat we op de Algemene Ledenvergadering hebben
kunnen melden dat we dit jaar zeer waarschijnlijk met een positief
resultaat gaan afsluiten? Dat is de eerste keer in 3 jaar tijd!
❖ Weten jullie dat de vereniging nu 55 leden telt! Dat is een stijging van
20% ten opzichte van het begin van dit seizoen. We doen dus
blijkbaar iets goed.
❖ Helaas hebben enkele leden de afgelopen periode opnieuw te
kampen met blessures. Aandacht voor een goede warming-up en
goede techniek is iets dat belangrijk is. Bekijk de folder nog eens
goed!
❖ Weten jullie dat we in het volgende seizoen weer een seniorenteam
in de najaarscompetitie zullen hebben?
❖ Weten jullie dat Loek bezig is een team te formeren om in de 5e klasse
mee te spelen in het seizoen 2018/2019? Mocht je interesse hebben,
neem dan contact op met hem. Als we dat willen zullen we veel
moeten trainen en veel spelen. Daar hebben we nog een jaar voor!

volg ons ook op facebook

Zeg het voort, vooral als je spelers kent (mogelijk ook bij andere
verenigingen), die nu niet aan spelen toe komen en hier wellicht voor
in zijn. .
❖ Weten jullie dat we weer een tweetal clubkampioenen hebben? Zie
voor berichtgeving hierover verder op in dit Spotlichtje
❖ Weten jullie dat we extra inkomsten genereren door samen met de
Stichting BOL reclamedoeken te verkopen in de Sporthal de
Bloemerd? Als we als BC de Spotvogels een reclamedoek kunnen
verkopen, krijgen we een groot deel van die opbrengsten op onze
rekening gestort. Mocht je een bedrijf hebben of er een kennen die
dit wil doen, breng hen in contact met één van onze bestuursleden.
❖ Weten jullie dat in het nieuwe seizoen onze speelavond op
maandagavond in de Does weer om 20:00 uur begint en doorloopt tot
22:00 uur?
Voorjaarstoernooi
Een traditie bij badmintonclub De Spotvogels is het jaarlijkse
Voorjaarstoernooi. Elk jaar rond Pasen wordt een dergelijk toernooi
georganiseerd. Vanwege de afronding van de introductietrainingen is het
voorjaarstoernooi dit jaar gespeeld op 29 april 2017, de avond vóór
Koningsdag! Begin maart is gestart met de introductietrainingen van
beginnende en gevorderde spelers. Deze cyclus van trainingen wordt
afgesloten met een eindtoernooi.
Dit jaar viel dat samen met het voorjaarstoernooi. Het was een bijzonder
geslaagd evenement waarbij ook veel spelers
van BC Shuttlewoude aanwezig waren, maar ook
de jeugd boven 15! Het was gezellig, spannend
en na afloop was het nog lang onrustig in
Leiderdorp…… Winnaars dit jaar van links naar
rechts: Lorena Snip, Ramon Ammerlaan en Tessa
Schild.
De media in Leiderdorp hebben veel aandacht besteed aan dit
evenement.
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volg ons ook op facebook

De voorjaarscompetitie en de opstapcompetitie bij de jeugd
Eindelijk deed weer een herenteam van de Spotvogels mee.
Jullie lezen het goed, na een lange tijd afwezig te zijn
geweest, zijn de Spotvogels weer terug in
competitieverband.
Cor, Pepijn, Gunawan, Wilfred, Jan Pieter en Ronald
begonnen vol goede moed aan de voorjaarscompetitie in
de C-klasse.
Voor onze eerste wedstrijd op een zondagochtend mochten we tegen de
studenten van Delft aantreden. Met een beetje hoop dat echte studenten
de avond ervoor flink aan het stappen zouden zijn geweest, stapten we de
zaal binnen. Helaas waren de heren topfit en ook nog eens gemiddeld de
helft van onze leeftijd. Dus ondanks de trainingen van John en Cor gingen
we kansloos ten onder (8-0).
Dan maar thuis tegen Invictus uit Waddinxveen. Zonder de captain
haalden we ons eerste puntje (1-7). Lag het dan toch aan de captain?? Ik
denk van wel, want de volgende wedstrijd ging weer met 8-0 naar de
tegenstander. Dit keer waren het de Leidsche studenten.
(Weer op zondag en ze waren weer zonder kater…).
De laatste tegenstander, we zijn dan halverwege de
competitie, komt uit Alphen ad Rijn. En helaas, ook zij
gaan met de volle buit naar huis 0-8.
Met de cijfers 1 voor en 31 tegen gaan we de tweede
competitiehelft in. Voordeel van zulke slechte cijfers is dat je het
nauwelijks slechter kan doen. En met de hulp van twee invalkrachten
(Martin en Arnaud) hebben we ook nog maar 1 wedstijd met 8-0 verloren.
Met twee keer een 7-1 en zelfs een 6-2 verlies kunnen we voor de tweede
competitiehelft de cijfers 4 gewonnen en 28 verloren partijen overleggen.
Dat is viermaal zo goed (of minder slecht) dan de eerste competitiehelft.
Als we die lijn kunnen doorzetten, komen we er wel.
Rest mij de Woensdagavond spelers te bedanken voor hun support op de
thuiswedstijden, John en Cor voor de trainingen. Daar heeft het zeker niet
aan gelegen. Grote klasse!!!
namens De Spotvogels M1, Ronald

Ons jeugd opstapcompetitieteam is ongeslagen kampioen!
Dit jeugdteam bestaande uit Nandini Hota, Brechtje van Workum, Job
Beun, Onne de Heij, Dydyano Leonora en Jasper van Veenendaal heeft
alle wedstrijden gewonnen.
Deze prestatie is helemaal
fantastisch als je weet dat
een aantal spelers nog
minder
dan
een
jaar
badminton speelt!
De jeugd heeft de toekomst,
dat hebben jullie opnieuw
bewezen.
Gefeliciteerd!
Karel van Winkel Memorial (Clubkampioenschappen)
Dit jaar is voor het eerst gespeeld om een
wisselbokaal voor de clubkampioenen in het
kader van de Karel van Winkel Memorial. De
selectiewedstrijden waren op 7 juni en de
finalepartijen zijn gespeeld op 14 juni. Degene
die zich clubkampioen 2016/2017 mogen
noemen zijn de veteranen Albert Brinksma in de A-klasse en Cor van den
Bogaard in de B-klasse. Proficiat en geniet er een heel jaar van!
Ook de aanstormende jeugd heeft zich niet
onbetuigd gelaten en er is fel gestreden.
Zowel door de jeugd, de senioren en de
veteranen. Het waren spannende partijen.
De prijzen zijn aan het eind van het toernooi
uitgereikt door Annemarie en Ruud van
Winkel respectievelijk dochter en zoon van Karel van Winkel.
Kijk hoe de media daarover berichtten!
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Welkom: Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
Bij de jeugd: zijn in de afgelopen periode geen nieuwe leden bijgekomen.
Bij de senioren: mogen we Tessa Schild verwelkomen.
Van harte welkom. Wij hopen dat je heel veel plezier beleeft aan het
badmintonspel bij de Spotvogels. Als de geruchten kloppen ga je volgend
seizoen zelfs al competitie spelen. Klasse!
Algemene ledenvergadering 29 mei 2017
Tijdens de afgelopen Algemene ledenvergadering zijn de bestuursleden
Maureen Westerkamp en Frank Linder opnieuw voor 3 jaar benoemd.
Ook is het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld evenals de
begroting voor het nieuwe seizoen. De opkomst was geweldig en we zijn
er trots op dat wij zo’n twintigtal vrijwilligers binnen de vereniging
hebben die het mogelijk maken dat we doen wat we doen!
Je kunt de notulen van de Algemene vergadering vinden op de website.
Vrijwilligersborrel 14 juni 2017
Zonder vrijwilligers kan een vereniging als BC de Spotvogels niet
functioneren. Daarom dat we op 14 juni onze vrijwilligers in het zonnetje
hebben gezet en een borrel hebben aangeboden, een certificaat van
waardering en een doos
Merci.
Daarmee hebben we onze
dank willen tonen voor het
vele werk dat door ieder
van die vrijwilligers is
gedaan. Nogmaals dank en
hulde, jullie hebben het
echt verdiend.

volg ons ook op facebook

Agenda
25 juni
26 juni
28 juni
7 juli

Laatste speeldag zondag
Laatste speelavond maandag
Laatste speelavond woensdag
Zomeravond badmintontoernooi bij BC Shuttlewoude

21 augustus
23 augustus
27 augustus

start nieuwe seizoen maandag 20:00 uur
Start nieuwe seizoen woensdag 20:00 uur
Start nieuwe seizoen zondag 10:00 uur

Op de website van BC de Spotvogels is de kalender voor het hele seizoen
opgenomen.

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie
En vergeet niet om een racket mee te nemen naar de camping.
We zien elkaar weer in het nieuwe seizoen!

