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Voor jullie ligt alweer het eerste spotlichtje van dit seizoen.
Veel leesplezier!
In de afgelopen maanden is er weer heel veel gebeurd, waarover we jullie
willen informeren. Via de website en Facebook besteden we aandacht
aan de leuke weetjes en nieuwigheden. Kijk daar dus regelmatig op. De
eerste evenementen van dit jaar waren bijzonder geslaagd en de foto’s en
verslagen zijn te vinden op de onze website of op onze Facebookpagina.

SPOTWEETJES
❖ Weten jullie dat we sinds de Algemene ledenvergadering
van 9 oktober een nieuwe penningmeester hebben? Haar
naam is Petra Borreman. Zij is ook verantwoordelijk voor
het ontwerp van onze prachtige website.
❖ Weten jullie dat we op die Algemene Ledenvergadering de
eindafrekening van het vorige seizoen hebben aangeboden en dat we
het vorige seizoen met een positief resultaat hebben afgesloten?
Dat is de eerste keer in 3 jaar tijd! De verwachting is dat we dit
seizoen niet zo goed gaan afsluiten, omdat we enkele grotere niet
begrote uitgaven verwachten.. Denk aan rekeningen van de bond die
op het vorige seizoen betrekking hebben maar nu pas zijn ontvangen.
Ook zijn we dit najaar met een competitieteam gestart en hebben de
successen van vorig seizoen ertoe geleid dat we 2 jeugdteams in de
voorjaarscompetitie gaan aanmelden. Ook zullen we een herenteam
en een damesteam (!) bij de senioren voor de competietie
aanmelden. Dat is een groot succes en is positief voor de ervaring en
het spelplezier van de leden!
❖ Weten jullie dat de vereniging nu 51 leden telt? Dat is een daling ten
opzichte van het eind van vorig seizoen. Er hebben spijtig genoeg
enkele leden aan het eind van het seizoen opgezegd. De reden?
Blessures zijn een belangrijk oorzaak, maar daarnaast is dit een
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normaal verloop aan het einde van een seizoen. Vooral de jeugd lijkt
andere uitdagingen te zoeken. We hebben daarom met elkaar een
missie om niet alleen te groeien maar ook interessant te blijven voor
de oudere jeugd. Onze doelstelling voor dit jaar is dat we afsluiten
met 55 à 60 leden. Help ons dit doel te bereiken.
Helaas hebben ook dit jaar weer enkele leden te
kampen met blessures. We wensen David Fliers en
Yanto Supriyanto een goed en voorspoedig herstel
toe!
Aandacht voor een goede warming-up en goede
techniek is belangrijk daarom dat we jullie nogmaals willen wijzen op
de folder en bekijk ook de techniekvideo op onze website nog eens
goed!
Weten jullie dat we een zeer goed presterend seniorenteam in de
najaarscompetitie hebben? Dit team speelt in de 7e klasse en staat bij
het ter perse gaan van dit bericht op de eerste plaats. Bekijk de
actuele stand op onze website. Wellicht een kampioenschap dit
seizoen?
Weten jullie dat Loek Noordman nog steeds spelers zoekt om 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.
Weten jullie dat we extra inkomsten genereren door samen met de
Stichting BOL reclamedoeken te verkopen in de Sporthal de
Bloemerd? Wanneer 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 een van onze bestuursleden.
Weten jullie dat Riet Baars ons oudste, nog spelende, lid is? Eind
oktober is Riet 81 jaar geworden! Ondanks haar leeftijd en kleine
kwaaltjes, speelt Riet gemiddeld 1 keer per maand voor een uurtje
nog steeds mee! Arie Oorschot is weliswaar ouder (83), maar hij heeft
jammer genoeg zijn actieve lidmaatschap vooralsnog opgezegd. Uit
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betrouwbare bron hebben wij vernomen dat hij twijfelt om toch weer
lid te worden.
❖ Weten jullie dat BC de Spotvogels nu ook is aangesloten bij
Sponsorkliks? Het principe is heel eenvoudig. Je doet een aankoop via
een bij jou bekende en vertrouwde webwinkel en de club krijgt via
SponsorKliks automatisch een kleine commissie over het bestelde
bedrag. Zie voor meer informatie de laatste pagina van dit Spotlichtje!
Handicaptoernooi
Een traditie bij badmintonclub De Spotvogels is dat we
het nieuwe seizoen starten met een ludiek toernooi. Dit
jaar was het een handicaptoernooi.
De gekozen handicaps maakten het toernooi erg afwisselend, en er werd
veel gelachen. De sfeer was dan ook uitstekend en de partijen spannend.
Bijkomend voordeel is dat na een avond afwisselend
spelen tegen onzichtbare tegenstanders, op een
minuscuul veldje proberen niet uit te slaan, spelen met
andere arm of shuttle, en vol overtuiging telkens weer
naast de shuttle slaan dankzij het ooglapje, alle
deelnemers het normale spel (en hun eigen zintuigen) weer extra zullen
waarderen. De beste van allemaal deze avond was Hilde van Dijk en als
tweede eindigde de beste heer van de avond Martin Woudstra. De
aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Rosanda Ljubole. Alle prijswinnaars
hebben een emoticonblik met koeken ontvangen, ter herinnering aan
deze geslaagde avond. Voor
meer
foto’s
zie
onze
Facebookpagina.
Onze
uitdrukkelijke dank gaat uit naar
Ronald en Marja Kluivers die
deze avond helemaal hebben
georganiseerd en tot een
fantastisch
festijn
hebben
gemaakt. Hulde!
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Eerste grote toernooi ervaring voor onze jeugdleden
Op zaterdag 28 oktober werd in Berkel en Rodenrijs het Garage
Wilgenlaan Jeugdtoernooi bij Pip BBV gespeeld. Het jeugdtoernooi bij Pip
BBV is ook uitermate geschikt voor spelers die nog niet veel toernooiervaring hebben. Daarom deden voor de Spotvogels niet alleen de zeer
ervaren en al enige seizoenen succesvolle Calvin van Stenus mee, maar
ook de nog jonge en onervaren spelers Job Beun, Brechtje van Workum,
Nandini Hota, Dydyano Leonora en Jelle de Heij. Voor een meer
uitgebreid bericht betreffende dit toernooi kijk op onze website. Klik hier.
Jelle de Heij (startersklasse) is met zijn 10 jaar weliswaar erg jong, maar
hij barst van ambitie. Zijn gebrek aan kracht wordt ruimschoots
gecompenseerd door zijn tomeloze
inzet. Met slim spel en goed geplaatste
ballen wist hij zijn tegenstanders
regelmatig op het verkeerde been te
zetten. Van de 4 singles die hij speelde,
wist hij er 2 te winnen. Wij zijn trots op
zijn prestatie! Jammer genoeg geen
foto, dat zullen we proberen de
volgende keer wel te doen!
Nandini Hota en Brechtje van Workum kwamen uit in de U11 meisjes. De
uiteindelijke winnaar speelde zo sterk dat zowel Brechtje en Nandini niet
veel tegen haar konden uitrichten. Toch wist Brechtje het zilver in de
wacht te slepen. In het dubbelspel was het Spotvogel-koppel echter
iedereen de baas en konden de meisjes de gouden trofee mee naar huis
nemen.
Job Beun en Dydyano Leonora (U11 jongens) moesten zowel in het
enkelspel als in het dubbelspel flink aan de bak. In het dubbelspel kregen
ze behoorlijk wat tegenstand van spelers die duidelijk het
dubbelspelsysteem beter onder controle hadden. In het enkelspel verliep
het toernooi met name voor Job een stuk succesvoller. Nadat hij al zijn
poulewedstrijden had gewonnen, mocht hij in de halve finale aantreden.
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Daar bleek het niveau veel hoger te liggen dan in de poulefase. Job moest
aanzienlijk meer moeite doen maar daardoor werd de wedstrijd een
genot om naar te kijken. Er werden schitterende rally’s gespeeld en de
stand bleef lang gelijk op gaan. Uiteindelijk wist Job echter de finale te
bereiken. In de finale kwam Job tegenover een van de favorieten te staan.
Door ontspannen te blijven en goed te plaatsen wist hij zijn tegenstander
te overtroeven. Vooral zijn schijnbewegingen aan het net maakten indruk
en Job mocht de gouden beker in ontvangst nemen.
Dubbel goud voor Calvin!
Hoewel Calvin van Stenus officieel nog in de U15
uit mocht komen, koos de ervaren Spotvogel voor
de hoogste klasse, de U19. Vanwege het grote
aantal deelnemers in het enkelspel was er gekozen
voor een afvalsysteem. Dat zette de spelers extra
onder druk. Calvin moest al meteen in de eerste
ronde tegen een van zijn grote concurrenten
uitkomen. Het werd een schitterende en uitermate
sportieve driesetter die Calvin wist te winnen. In de
finale speelde hij tegen een oude bekende van wie
hij eerder een keer had gewonnen maar ook een
keer had verloren. De eerste set ging naar Calvin.
Bij de stand 20-19 in de tweede set stond Calvin op matchpoint. Maar zijn
tegenstander wist niet van opgeven en vocht zich terug in de wedstrijd,
waardoor een derde set onvermijdelijk werd. In de derde set liet Calvin
echter ongelooflijk spel zien. Uitstekend voetenwerk, subtiel maar scherp
netspel en slim geplaatste ballen speelde hij zijn tegenstander volledig
weg en won hij de wedstrijd.
Ook in het dubbelspel waren Calvin en zijn gelegenheidspartner, Gino de
Graaff, oppermachtig.
De najaarscompetitie
Eindelijk doet weer een mixteam (dames/heren) van
de Spotvogels mee.
Jullie lezen het goed, na een lange tijd afwezig te zijn
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geweest, zijn de Spotvogels weer terug in competitieverband.
Tessa Schild, Hilde van Dijk, Nienke Berkhoudt, Pepijn van Empelen,
Wilfred van der Heijden, Martin Woudstra, Gunawan Kirana, Cor van den
Boogaard en Ronald Kluivers blijken een sterk team te zijn. Bij het “ter
perse” gaan van dit spotlichtje stonden zij boven aan de ranglijst! Een
waarlijk grote prestatie. De volgende keer bij de kerstuitgave komt er
uitgebreid aandacht voor dit bijzondere team. Mogelijk dat we nog meer
komen te weten over wie de toppers zijn. Voor de actuele stand in hun
klasse kijk hier.
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
Bij de jeugd mogen we Anton Boers en Simon
Brouwer verwelkomen. Bij de senioren mogen we
David Fliers verwelkomen.
Van harte welkom. Wij hopen dat jullie heel veel
plezier beleven aan het badmintonspel bij de Spotvogels.
Als proeflid verwelkomen we Marissa Sterkenbosch, Fabian Kortekaas,
Lobke Noordman en Willem van den Tol. Welkom en maak het een
mooie proefperiode en geniet ervan!
Algemene ledenvergadering van 9 oktober 2017
Op maandag 9 oktober 2017 is de Algemene
Ledenvergadering van BC de Spotvogels
geweest. De opkomst was wederom bijzonder
groot (19 leden)! De jaarrekening 2016/2017 is
geaccordeerd en op basis van het verslag van de kascommissie is
decharge verleend aan het bestuur. Onze penningmeester Arnaud Jansen
heeft afscheid genomen met een door de kascommissie goedgekeurde
jaarrekening inclusief een positief resultaat. Petra Borreman is (zoals
eerder vermeld) benoemd als de nieuwe penningmeester. Welkom en
succes!
Dank aan alle leden voor het vertrouwen dat wederom is uitgesproken.
Je kunt de notulen van de Algemene vergadering vinden op de website.
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Steun GRATIS onze club met SponsorKliks, alle kleine beetjes helpen
Onze vereniging steunen met SponsorKliks kost je helemaal niets!

Agenda
22 november Beaujolaistoernooi

29 december

Oliebollentoernooi bij BC Shuttlewoude

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

Het principe is heel eenvoudig. Je doet een
aankoop via een webwinkel en de club krijgt hier
via SponsorKliks automatisch een kleine
commissie over. Bijvoorbeeld: Zalando, Coolblue,
Blokker, Thuisbezorgd , BOL.com, Wehkamp,
Media markt en nog veel meer. Nagenoeg alle
bekende webwinkels doen hier aan mee.
Help de Spotvogels, ook al zijn het maar enkele
euro’s. Samen tellen we een leuk bedrag bij elkaar aan commissies, zeker
met Sinterklaas en Kerst voor de deur, toch?
Hoe werkt dat in de praktijk.
In plaats van de webwinkel via de gebruikelijke manier te benaderen ga je
naar de pagina www.sponsorkliks.com Daar kies je eerst je sponsordoel,
in dit geval De Spotvogels, en daarna de webwinkel waar je wilt gaan
bestellen (als je deze link volgt is het sponsordoel BC de Spotvogels al
gekozen)!
En dat is het. Je doet op de gebruikelijke manier je bestellingen en de
commissie wordt automatisch aan de club toegekend.
Via onze website kan je ook je aankopen doen. Het sponsordoel is al
gekozen, je hoeft alleen nog maar de webwinkel te kiezen.

Kleine moeite groot plezier.
Dit was het weer, tot een volgende keer!

