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VOOR JE LIGT DE TWEEDE
NIEUWSBRIEF VAN BC SHUTTLEK
In deze nieuwsbrief o.a.
 De contributie-betaling
 Het Bestuur
 De Demo-avond in September
 Hollandse IJssel in beweging
 Het Jeugdkamp en nog heel veel jeugd
 Afscheid van de jeugdtrainer

OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN
Om de vereniging gezond te houden, is de
groei van het aantal leden noodzakelijk.
Meer leden zorgt ervoor dat je meer mensen
hebt om mee te badmintonnen, brengt nog
meer gezelligheid en kunnen er meer
wedstrijdjes gespeeld worden. Ideaal dus.

Heb je leuke verhalen, ideeën, foto´s
etc. rondom badminton en je wilt dit
graag delen met de leden, stuur dan
je verhaal naar secretaris@shuttlek.nl
en we nemen het mee in de
volgende nieuwsbrief.

Maar, dan moeten we wel nieuwe leden
krijgen.
Vraag dan ook gerust een vriend(je) of
vriendin(netje), een broer(tje) of zus(je), een
buurman of buurvrouw, een collega of iemand
anders mee naar de badminton. Iedereen mag
altijd een keertje gratis komen (mee)spelen!

CONTRIBUTIE BETALING

Wie neem jij mee?

Elk jaar wordt op de Algemene
Ledenvergadering de contributie vastgesteld
voor het komende seizoen.
Om het voor iedereen gemakkelijk te maken
wordt de contributiebijdrage in twee gedeelten
afgeschreven. Dit vindt altijd plaats in de
maanden februari en september.
Heb je vragen hierover neem dan contact op
met onze penningmeester, Daan van Haaster.
Email: penningmeester@shuttlek.nl

AGENDA
Augustus / september
4 sept.
7 sept.
9 sept.
14 sept.
25 sept
September

Start vrij spelen Senioren
Start vrij spelen Junioren
Algemene Leden vergadering
Hollandse IJssel in beweging
Demo – avond
Open Speelmaand

Begin dit jaar hebben een aantal leden
afscheid genomen van het bestuur.
Dit betekent dat het bestuur op zoek is
naar nieuwe bestuursleden.
Wil jij weten wat er speelt in de
vereniging, wil je bijdragen aan een
super gezellige leuke en mooie
vereniging meld je dan aan.
We hebben je nodig!
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DEMO AVOND 25 SEPTEMBER

En in de derde speelronde doet iedereen weer
lekker mee met het vrijspelen.

DOOR JORRIT VEENIS

Op woensdag 25 september organiseren wij een
open avond. Nodig iedereen uit die je kent en die wil
sporten!
Waarom?
Omdat zij vrijblijvend kunnen kijken enn meespelen
mag ook! Je kunt meedoen met een echte training,
een demo wedstrijd bekijken en onze gezelligheid
ervaren. Wij zorgen voor rackets en shuttles, jij voor
sportkleding en een grote lach?
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan zien we je graag
tussen 17:00 en 19:30 uur.
Iedereen die ietsje ouder is, is welkom vanaf 19.30
uur..
Voor meer informatie: secretaris@shuttlek.nl

Algemene Ledenvergadering
9 september 2019

Nieuwe Trainingen..

Om voor het nieuwe seizoen een goed rooster te
kunnen maken zullen de competitiespelers begin
van het nieuwe seizoen informatie ontvangen over
hun hulp bij deze trainingen.

Neem jij de buurman mee? Je nichtje? Of
je collega? In september is weer de
jaarlijkse Open Maand. Iedereen is welkom
om geheel vrijblijvend mee te komen
spelen!
Met meer nieuwe leden, kan je vaker met
anderen spelen en kunnen we als club
meer organiseren.
De Open Maand is er voor de Jeugd en
voor de Senioren.

Hollandse IJssel in Beweging
Samen geld verdienen voor onze vereniging door
actief te zijn op zaterdag 14 september.

Bij de senioren zijn we aan het einde van het seizoen
begonnen om een training aan te bieden aan onze helden:
Alex, Sjaco en Jonas.

De Rabobank organiseert ook dit jaar weer de

Deze trainingen gaan we volgend seizoen ook geven,
iedere competitiespeler zal één woensdagavond deze
training gaan verzorgen. Zo zijn we een vereniging voor
iedereen, waar iedereen welkom is. En bovendien worden
we allemaal elke woensdag weer een beetje beter. Super
leuk toch!

september. Voor elk persoon die meedoet namens

Hoe ziet dat er dan uit?
Tijdens de eerste speelronde krijgen Alex, Sjaco en Jonas
training op een bepaald onderdeel. Dat kan de service zijn,
of de drop, of de smash, of..
In de tweede speelronde gaan we het geleerde in praktijk
brengen, dus lekker oefenen.

mogelijkheid om geld te verdienen voor onze
vereniging. Wandel, fiets, ontdek of survival op 14
Shuttlek stort de Rabobank geld op onze rekening.
Dus doe mee!!
Kijk voor meer info op:
https://sites.rabobank.nl/krimpenerwaard/beweging/
modules/product/actiesites/content/default/index.as
px?ItemId=35269&OriginalItemId=35269&=&SiteCo
ntentId=&SiteItemId=&SiteOriginalItemId=
(en klik door naar Programma Krimpenerwaard in
het rechterkader)
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JEUGD
De verhalen uit het Jeugd kamp
Van Stefan Vissenberg

Kamp 2019 was weer een waar confetti feest! Na
binnenkomst lag het HE-LE kamphuis al vol, maar
wat was het leuk!
Het kamp begon in de oranje sferen, zowaar met
de aanwezigheid van onze eigen Wimpie en
Maxima. Met onze koning en koningin op de troon
werd de eerste avond een daverend succes. Met
Cluedo en een dropping waar de kinderen op
werden gejaagd door een groep bewakers,
startte het kamp succesvol.
In de nacht werd het in België vervroegd 1e
kerstdag, inclusief kerstbomen! Wat een sfeer gaf
dat, waardoor het om 4:00 s’nachts tijd was om de
kinderen wakker te maken (voor zover ze sliepen),
en ze te trakteren op een lekker cuppie soup! Ik
kan u vertellen, niets zo gezellig als een kind wie
midden in de nacht gewekt wordt. Toch maar
weer snel naar bed, en de volgende dag weer fit.
De zaterdag werd ingeluid met een fanatiek potje
mini golf. De hole in uno’s vlogen in Brasschaat om
de Belgische oren, waar ze het nu nog hebben
over “die groep met tientallen Tigers Woods (voor
de jeugd onder ons, dit was iemand die net wat
minder dan jullie kon golfen). Na het lunchen weer
actief aan de slag met verschillende puzzels, een
legendarische stoelendans en een onwijs
spannend potje “kerstmuts” werpen. Dit alles
natuurlijk inclusief kerstmuts op het hoofd.
Toen de avond aanbrak en iedereen er op z’n
kerst best uitzag voor het kerstdiner, serveerde
chef kerstman Remco de eerste gang, een lekker
soepje waar de koppen leeg waren voor je klaar
was met inschenken. Nadat een heerlijk bereid
stukje vlees en een toetje om de vingers bij af te
likken de revue waren gepasseerd, zat iedereen
voldaan, en een kilootje zwaarder, even te
genieten van een lange dag.

Tussen de gangen door was het alleen ook druk!
Een iets andere opzet dan andere jaren, maar wat
voor een. De acts hadden zich bijzonder goed
voorbereid en ze zullen bij menig talentenjacht
jaloers zijn op onze goochelaars, onze eigen Spice
Girls (voor de jeugd —> even Googelen), en het
jaarlijkse privé optreden van onze eigen Beyoncé
en Rihanna als duo. Volgend jaar kunt u het allen
zien, alleen zullen we de toegangsprijzen weer
moeten verhogen.
Na uitgebuikt en uitgedanst te zijn na een
wervelende Macarena werd het tijd voor een
speurtocht in het donker. Rennend door de
duisternis van Brasschaat werden locaties
gevonden en raadsels ontrafeld, waarna het tijd
was om na een avond snack uitgeput het bed in
te duiken.
Ik citeer een jeugdlid: “Ik blijf de hele nacht
wakker, ben bevoorraad met chips en cola, en ik
wacht net zolang tot ik mijn zus terug kan pakken”.
U raadt het al, 30 minuten later lag er iemand in
diepe slaap, met een lekker zak chips naast hem
(welke goed smaakte).
Na zondag wakker te zijn geworden bleek de
paashaas langs geweest te zijn! Paastakken en
eieren overal, waar deze ook in het bos lagen
verstopt. Deze moesten na een goed stukje
ochtend gymnastiek gezocht worden! Na als
echte speur hazen alles gevonden te hebben
keerde men voldaan terug en werd het tijd in te
pakken en op weg te gaan naar... Naar waar
eigenlijk?
Een spannende weg in de auto, waar uiteindelijk
het gezellige Breda werd aangedaan. Maar wat
gaan we dan doen? Het was uiteindelijk logisch.
Springend als echte paashazen alle trampolines
langs, om af te sluiten met een potje dodgeball
waar onder andere ondergetekende vrij fanatiek
van werd. Wat een succes waren al deze
activiteiten en wat een kamp!
Iedereen heeft een geweldig weekend gehad en
de leiding staat al te springen het een nog groter
succes te laten worden dan vorig jaar. Heel graag
met nog meer kinderen waardoor het nog leuker
wordt! Iedereen weer heel erg bedankt, en graag
tot volgend jaar!
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Geschreven door Tasja van Rietschoten

Het jeugdkamp van badminton vereniging Shuttlek
is iets waar ik het hele jaar naar uitkijk.
Tijdens de trainingen is het altijd lachen, gieren,
brullen, maar tijdens het kamp is dit nog veel
gekker…

Bijna 300 Euro konden de vrijwilligers meenemen
om gezamenlijk van uit eten te gaan. Waar
natuurlijk niet alleen genoten werd van eten en
drinken, maar waar vast ook al plannen zijn
gemaakt voor het volgende jeugdkamp.
Wij zijn nu al benieuwd, en jij?

Slaapzakken, bedden en tassen worden zodanig
veel gevuld met confetti, dat je het weken erna nog
terug kunt vinden in je kleding.
De pret begon al in de auto onderweg naar het
kamphuis. Er werd foute muziek gedraaid en er
werd met alles luidkeels meegezongen.
Tijdens het kamp hebben wij velen activiteiten
gedaan, waarvan de bonte avond toch wel het
hoogtepunt was. Tijdens de bonte avond werd de
Macarena zeer professioneel gedanst, zong
iedereen luidkeels mee met K3, en werden er
pruiken in alle kleuren van de regenboog
gedragen.
Ik kijk zeker uit naar het volgende kamp en hoop
dat er nog velen kampen zullen worden
georganiseerd!

I
De speech door Paul, te beginnen
met het geleende pak van JW.
En daarnaast bekendmaking van
de resultaten van de inzameling
van de ouders.

De foto´s van het kamp kun je vinden via deze link
https://drive.google.com/open?id=1_jGG6CZtrIhNr9FhsxFhDb7CzYR94uW

Namens de ouders…
De verrassing was groot…
Onverwachts werden de vrijwilligers van het
jeugdkamp, die zo´n hun best hebben gedaan om
het kamp tot een groot feest te maken, in het
zonnetje gezet.
Het team vrijwilligers van jeugdkamp 2019.

Er was een inzameling gehouden onder de ouders
van alle kinderen die met het jeugdkamp
meegingen om de vrijwilligers te bedanken.
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Bedankt… Vrijwilligers
Op 1 juni jl. werden de laatste
competitiewedstrijden gespeeld bij de jeugd.
Ik was er voor het eerst bij. Wat een enthousiasme
en gezelligheid was er te vinden in de Sporthal.
Verbaasd heb ik zitten kijken hoe goed onze jeugd
kan spelen. Echt super trots op onze vereniging. Ik
zou zeggen kom ook eens een keer kijken om dit
spektakel mee te maken.
Om dit enthousiasme en gezelligheid binnen de
jeugdteams te houden en te stimuleren wordt onze
jeugd begeleid in de competitie door een aantal
vrijwilligers. Zij besteden tijd aan onze jeugdleden,
stimuleren en motiveren elke jeugdlid om een nog
beter (competitie)niveau te halen. Iets om echt
trots op te zijn.
Op deze 1 juni werden dan ook deze vrijwilligers in
het zonnetje gezet en bedankt voor hun support.
Hoe kan dat beter dan met een chocolade
cadeautje als Merci.
Dus… Conny, Melanie, Jolanda, Dick & Martin
(meneer De Jong & meneer Van Hoffwegen), Do
en Daniel
BEDANKT.

Bedankt… Stefan
Op dezelfde 1 juni, de laatste dag van het
badmintonseizoen, nam Stefan afscheid als trainer
van de jeugd. En dat is was best verdrietig.
Maaike, als bestuurslid verantwoordelijk voor de
jeugd, bracht een prachtige en mooie speech voor
Stefan. Een speech die een inkijkje gaf hoe Stefan
ooit bij de vereniging is begonnen tot en met het
resultaat van een van de beste trainers van
Nederland. Een trainer die streng was voor de
jeugd, maar ook soms als verliezer zich 20 keer
moest opdrukken voor dezelfde jeugd (en ja ik zie
iedereen weer gniffelen).

Maar bovenal een trainer die enorm heeft
bijgedragen aan het succes van de jeugd en onze
vereniging.
Ik heb om me heen gekeken naar iedereen die
trots stond te luisteren naar de speech van Maaike
voor Stefan en het dankwoord van Stefan zelf.
Gelukkig was het licht niet al te goed want hier en
daar heb ik toch wat lichte tranen gezien.
Stefan ontzettend bedankt voor je bijdrage aan de
Jeugd en als trainer. We hopen je ondanks dat we
je heel erg zullen missen bij de jeugdtraining, je
nog heel vaak te mogen zien, in elk geval bij de
senioren training.

Lege flessen kunnen nog steeds, het hele
jaar door, ingeleverd worden. De makkelijke
sponsoring voor het Jeugdkamp.

Jeugd Startdag op 31 augustus
Zoals bekend is de slotdag in verband met het
slechte weer niet doorgegaan. Echter waren de
plannen gesmeed en het enthousiasme groot. We
willen deze activiteit dus graag doorschuiven naar
de startdag!
Deze dag vindt plaats op 31 augustus 2019, van
9:00 tot 14:00.
We gaan er vanuit dat iedereen die zich in heeft
geschreven voor de slotdag meegaat op de
startdag.
Mocht je je nog willen aanmelden of afmelden kan
dat bij secretaris@shuttlek.nl.
Geniet van de zomervakantie & tot dan! .
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Sponsoring is van levensbelang voor onze vereniging, Zonder sponsering kan de vereniging niet
voorbestaan. We zijn daarom hard op zoek naar nog meer sponsors.
Weet jij nog een leuk bedrijf die onze vereniging wil sponsoren, laat het ons dan weten.

Onze hoofdsponsors

Meer informatie over Quist Maritieme
Services vind je op onderstaande link:
http://quistmaritime.com/#

Wil je meer weten of STARframe kijk dan
op deze link https://www.star-frame.nl/

Onze mede T-shirt sponsoren:

