WWW.spotvogels.nl
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SPOTLIGHT Paaseditie
Voor jullie ligt het tweede spotlichtje nieuwe stijl.
We zijn overstelpt met reacties op het eerste
nummer voor de kerst en die reacties hebben geleid
tot dit nieuwe ontwerp. Laat ons weten wat je hier
van vindt!
Er zijn heel veel activiteiten geweest in de afgelopen maanden, zoals het
Oliebollentoernooi, de Winkelhofmanifestatie, het Valentijntoernooi en
de bowlingavond.
Via de website 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 we met twee jeugdteams in de
competitie spelen en voor de eerste keer weer in jaren ook met een
seniorenteam! De prestaties zijn verschillend maar het plezier en het
enthousiasme zijn groot. Verslagen zijn te vinden op onze website en
op facebook.
 Weten jullie dat we sinds 8 maart een introductietraining aan nieuwe
leden geven? Het aantal deelnemers is groot genoeg om zich door
onze trainer John de beginselen van het badmintonspel te laten
bijbrengen. Deze cyclus zullen we afsluiten met het Voorjaarstoernooi
op 26 april 2017.
 Helaas hebben enkele leden de afgelopen periode te kampen met
blessures. Vanuit de vereniging willen wij meehelpen om blessures te
voorkomen en hebben wij een folder gemaakt waarin aandacht
besteed wordt aan het belang van warming‐up.
 Het introductieboekje voor nieuwe
leden is helemaal herschreven. Ook
voor bestaande leden staan hier
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wellicht nieuwe weetjes in. Ben je geïnteresseerd, kijk dan op de
website.
 De maandagavonden zijn doorgaans goed tot zeer goed bezet. De
bezetting van de woensdagen wordt beter maar het kan nog beter. Er
zijn nog een of twee banen over waar ruimte is
voor spelers van de maandagavond. Het
spelniveau van de spelers is dankzij de
trainingen van John en Cor en deelname aan de
competitie sterk gestegen. Dit spelniveau kan
nu alleen nog verbeteren door tegen sterke tegenstanders te
badmintonnen. Dus waar wachten jullie op?
Voorjaarstoernooi 26 april 2017
Het voorjaarstoernooi wordt dit jaar gespeeld op 26 april 2017 en zal
vanaf 20:00 uur in de sporthal de Bloemerd plaatsvinden. Iedereen is
uitgenodigd zowel leden van BC de Spotvogels als ook de leden van BC
Shuttlewoude. Speciale aandacht is er voor de
zes spelers die hebben deelgenomen aan de
introductietraining. We zullen hen laten ervaren
hoe leuk het is om deze kleine interne
toernooien te spelen, waarbij het plezier het
altijd wint van de prestaties!
Kom allemaal spelen en maak er een fantastisch voorjaarstoernooi van!
Korte verslagen competitiewedstrijd jeugd
Ik (Nandini Hota) vond mijn eerste wedstrijd heel spannend en ook
natuurlijk heel leuk! Mijn team en ik hebben 12 maart 2017 onze eerste
badmintonwedstrijd gespeeld en alles met 2 tegen 0 sets gewonnen we
waren heel blij!
Maar we moesten ons nog steeds concentreren want we moesten nog
een paar wedstrijden spelen. Onze eerste wedstrijd was gewoon bij onze
club in de Bloemerd het is een grote gymzaal. Sommige scholen komen
ook soms om daar te gymmen.
Op zondag 18 maart hebben wij weer een thuiswedstrijd en de week erna
op zondag 26 maart gaan mijn team en ik naar een andere club om te
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badmintonnen. Dus ik heb er zin in en ik vind het ook een beetje
spannend maar ik ga mijn best doen in het badmintonclub de
Spotvogels!!!
(Nandini Hota)
De tweede competitiewedstrijd voor de oudere jeugd, die uitkomen in de
U17, was een thuiswedstrijd tegen Onder Ons uit Den Haag.
Eerder ervaringen hebben ons geleerd om met de 4 singles te beginnen,
omdat de tijd op zondagochtend beperkt is. En dat was maar goed ook!
Alle 4 singels waren 3‐setters en waren zeer spannend. Helaas leverde het
wel een 1‐3 achterstand op, maar het had evengoed een andere stand
kunnen zijn.
Mees heeft zijn singel gewonnen. Stijn, Lorena & Lieke hebben dus in 3
sets verloren. Het zou nu op de mix en de dubbel wedstrijden aan moeten
komen.
Eerst de heren en de dames dubbel. Hierbij lieten zowel de heren, Mees
en Floris, en de dames, Lorena en Lieke, zien dat zij deze goed beheersen
en beide partijen werden in 2‐setters gewonnen. De achterstand was
weggewerkt en kwam het dus aan op de 2 mix partijen. Tobias speelde
met Lieke een zeer goede mix partij en werd gewonnen in 2 sets.
De laatste mix werd door Lorena en Stijn uiteindelijk gewonnen in een 3‐
setter en dus werd de 1‐3 achterstand omgebogen in een 5‐3 winst!
Al met al een zeer goede competitiewedstrijd waarbij beide teams aan
elkaar gewaagd waren en heeft het eerste jeugdteam een goede prestatie
neergezet.
(Jeroen Muller)
Badmintonners aan het bowlen
Jawel, onze badmintonners kunnen niet alleen goed
badmintonnen, maar kunnen ook een aardig balletje
kegelen. Voor zaterdag 4 februari 2017 had de
evenementencommissie
weer
de
befaamde
bowlingavond met afsluitend een heerlijk etentje
georganiseerd.
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Hoewel veel leden die zaterdag verhinderd waren, was het plezier er niet
minder om. Iedereen verzamelde zich vol goede moed om 19.00 uur bij
Sport City.
We waren met 10 leden, waren onder de Wallaardjes (John, Lies, Andrea
en Ramon), de Kluivertjes (Ronald en ik (Marja) mocht ook mee), onze
oudste vrouwelijke lid Riet, Jan, en Frank en Ellen.
De indeling was snel gemaakt. Een damesteam en een herenteam van elk
5 leden. Nu ben ik natuurlijk bevooroordeeld, maar het damesteam was
wel heel gezellig. Ach, dat de heren uiteindelijk het hoogste aantal punten
van de avond gegooid hebben, kon bij ons de pret niet drukken.
Bovendien hadden de heren misschien nog meer punten kunnen gooien,
als ze de tactiek van een drietal dames hadden gevolgd. Lies, Riet en
Marja probeerden namelijk met hun armen de bal te sturen alsof ze een
afstandsbediening hadden. Ondanks dat het er hilarisch uitzag lukte het
Lies vrij goed. Zij gooide die avond veel punten.
Tijdens het bowlen werd uiteraard een drankje genuttigd. En voor we het
door hadden was het half negen en tijd om te gaan eten.
Er was keuze uit verschillende schotels. Een lekkere satéschotel, een
zalmschotel, biefstuk of een niet te versmaden maaltijdsalade, vergezeld
van frietjes en salades.
Iedereen zat gezellig te kletsen, over van alles, maar natuurlijk ook over
de vereniging. De conclusie was dat het beter gaat met de vereniging. En
dat we dit soort avondjes er zeker in moeten houden. Tijdens de avond
werd het idee geopperd om weer eens een spelletjesavond te organiseren
op Wallaardse wijze. Meer vertel ik nog niet, maar daar zijn de
evenementencommissie samen met John Wallaard al druk over aan het
nadenken.
Uiteindelijk is het best nog laat geworden ging iedereen met een voldaan
en goed gevoel naar huis.
(Marja Kluivers)
Karel van Winkel Memorial (Clubkampioenschappen)
Dit jaar kan voor het eerst gespeeld worden om een
wisselbokaal in het kader van de Karel van Winkel Memorial.
Karel van Winkel was één van de meest actieve en bindende
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leden die BC de Spotvogels heeft geholpen groot te worden. We willen
Karel blijvend herinneren en hebben in overleg met de familie besloten de
wisselbokaal voor de clubkampioenschappen vanaf dit jaar zijn naam mee
te geven.
Er zal voor deze bokaal gestreden worden in twee categorieën
(sterk/minder sterk) op twee woensdagen. Er worden alleen dubbel‐ of
mixpartijen gespeeld op basis van loting. De wedstrijden worden gespeeld
op 7 en 14 juni 2017. Reserveer deze data alvast. Meer informatie volgt
zo spoedig mogelijk.
Welkom: Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
Bij de jeugd: Manou Wiegers, Kiran van
Brandenburg, Rahul van Brandenburg, Sasha
Min, Jasper van Veenendaal.
Bij de senioren: Nienke Berkhoudt, René
Vonk, Gerrit Hoek, Martin Woudstra.
Van harte welkom. Wij hopen dat jullie heel
veel plezier beleven aan het badmintonspel bij de Spotvogels.
Algemene ledenvergadering 29 mei 2017
De komende Algemene ledenvergadering wordt wederom een heel
belangrijke vergadering. Op de agenda staan o.a. de reguliere
bestuursverkiezingen, de begroting en dan vooral de maatregelen die we
moeten nemen om de begroting sluitend te krijgen. Mogelijk dat we een
keuze voor gaan leggen om de woensdagavond naar een andere locatie te
verplaatsen. Vooralsnog zijn we er als bestuur niet van gecharmeerd om
de sporthal de Bloemerd op woensdag te verlaten, maar het laatste
woord is aan de ALV.
Gezocht (web)redacteur
Ben jij of ken jij iemand die makkelijk en enthousiasmerend kan schrijven
en redigeren? Dan willen wij jou graag vragen onze redacteur te worden.
De tijdsbesteding schatten we in op ongeveer 3 uur per maand maar die
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kun je uiteraard zo groot maken als je dat zelf wilt. Mocht je
geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Vrijwilligersborrel 14 juni 2017
Wij willen alle vrijwilligers bedanken die zich het
afgelopen jaar hebben ingezet voor de vereniging en
wij willen dat doen op woensdagavond 14 juni vanaf
21:30 uur (na de prijsuitreiking van de Karel Winkel
wisselbokalen) in de sporthal de Bloemerd. Reserveer
deze datum alvast in jullie agenda! Jullie krijgen
hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging via de mail.
Agenda
16 april
17 april
23 april
26 april
29 mei
4 juni
5 juni
7 juni
14 juni
14 juni
25 juni
26 juni
28 juni

Geen sporthal (1e paasdag)
Geen sporthal (2e paasdag)
Geen sporthal (voorjaarsvakantie)
Voorjaarstoernooi
Algemene Ledenvergadering (19:30 uur)
Geen sporthal (1e pinksterdag)
Geen sporthal (2e pinksterdag)
Karel van Winkel Memorial (voorrondes)
Karel van Winkel memorial (finales)
Borrel en bedankje vrijwilligers (21:30 uur)
Laatste speeldag zondag
Laatste speelavond maandag
Laatste speelavond woensdag

Competitie meespelen met BC Shuttlewoud
Het komende seizoen biedt BC Shuttlewoude wederom de mogelijkheid
om bij hen competitie te gaan spelen. Daarvoor is de interessepeiling
gestart. De teams bestaan zowel uit heren als dames en zullen worden
samengesteld en ingedeeld op sterkte door de TC van BC Shuttlewoude.
Behalve je eventuele interesse in deelname aan de competitie kun je ook
aangeven of je wilt deelnemen aan de trainingen die bij Shuttlewoude
sinds enige jaren worden georganiseerd. De kosten voor de 20 trainingen
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zullen vermoedelijk weer ongeveer 45 euro zijn. Deelname aan de
competitie verplicht niet tot deelname aan de trainingen en omgekeerd!
De thuiswedstrijden worden gespeeld op vrijdagavonden in Zoeterwoude.
Daarvoor kun je via de TC jouw interesse kenbaar maken.

Wij wensen jullie hele fijne paasdagen toe!
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