11 en 12 september 2011: JRC Toernooi BC SCC, Stein.
Op zaterdag 11 september werd BC Genhout door een zevental dames vertegenwoordigd. De eerste wedstrijden stonden al gepland
om 9.00 uur dus dat was vroeg uit de veren. Gezien de verwachte tropische temperaturen was dit misschien nog niet zo verkeerd
want in de loop van de dag werd het behoorlijk warm in de Steinse Sporthal de Merode.
Tessa (ME U11) had een beetje pech met de loting. Ze kwam in groep 1 terecht samen met 2 doorgewinterde badmintonspeelsters.
Ondanks dat Tessa heel erg hard haar best deed, waren deze dames veel te sterk voor haar en verloor zij helaas beide wedstrijden.
Evi (ME U13) wist het tijdens haar eerste partij al zeer spannend te maken. Uiteindelijk won ze in 3 sets van Fleur Demandt. Helaas
moest ze het in de 2e partij tegen de als 1e geplaatste Jenell Stok in 2 sets afleggen.
Cindy (ME U13) werd in haar allereerste partij weggeblazen door de uiteindelijke winnares, de Belgische Maureen Gerard. Tegen dit
Waalse supertalent was niet op te boksen maar desondanks wist Cindy de moed er goed in te houden en wist ze de 1 e set van haar
2e partij te winnen met 21-19. Ondanks dat ze heel erg hard haar best gedaan heeft is het helaas niet tot winst gekomen en heeft ze
de partij in 3 sets verloren.

Tessa, Evi, Cindy
Foto’s beschikbaar gesteld door BC SCC, fotograaf Sanne Custers-Meijers

Evi en Cindy speelden ook nog de dubbel (MD U13) en daar wisten onze meiden door te stomen naar de halve finale die ze jammer
genoeg verloren met 21-12 en 21-10.

Evi en Cindy

tegen

Robin en Maureen

Foto’s beschikbaar gesteld door BC SCC, fotograaf Sanne Custers-Meijers

Robin (ME U13) had het, net als Tessa, als beginnend speelster behoorlijk lastig tijdens het enkelspel. Ze wist dan ook geen winst
te behalen. Door de organisatie was haar gevraagd of ze het dubbelspel wilde spelen met de Belgische Maureen Gerard wat ze
natuurlijk graag wilde doen. Samen met Maureen haalde ze de finale die ze glansrijk wonnen.

Michelle (ME U15) begon mooi met een eerste gewonnen set (21-9), de 2e set ging minder en die verloor ze met 21-13. In de 3e
set werd het heel spannend maar uiteindelijk werd het 23-21 voor de tegenstandster. Ook in haar 2e partij moest ze helaas het
onderspit delven.
Kim (ME U13) moest even op gang komen tijdens haar 1 e partij en had 3 sets nodig om tot een overwinning te komen. In haar 2e
partij was ze goed op dreef en versloeg haar tegenstandster met gemak in 2 sets waardoor ze zich wist te plaatsen voor de
kwartfinale. Helaas moest ze daar haar meerdere erkennen in de uiteindelijk winnares Maureen Gerard.
Evenals Michelle wist Kim buiten het bereik van de camera te blijven dus hebben we van beiden helaas geen actiefoto’s.
Danique (ME U11) had weinig tegenstand tijdens haar eerste 2 partijen en werd poulewinnares. Dat betekende dus het spelen van
de halve finale op zondag, tegen de als 2e geplaatste Trijntje Gubbels. Boven alle verwachtingen in wist Danique deze wedstrijd in 3
sets te winnen (21-16, 20-22, 21-18) en stoomde ze door naar de finale. Haar tegenstandster in de finale Daniëlle Olejniczak
meldde dat ze toch wel enigszins de kriebels kreeg van dit plotse duveltje uit het doosje maar ze liet zich niet van slag brengen en
wist Danique toch in 2 sets te verslaan waardoor Danique, apetrots, met een hele mooie 2 e plek en een beker rijker huiswaarts
keerde.
Kim en Danique speelden ook nog samen in de dubbel (MD U13). Van de 3 partijen kregen ze er één cadeau (walkover), ze
verloren 1 partij en de laatste partij wonnen ze in 3 sets. Helaas was dit niet voldoende voor een plek in de kwartfinales.
Meiden, allemaal van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Danique (2e plaats ME U11) Robin en Maureen (1e plaats MD U13)
Foto’s beschikbaar gesteld door BC SCC, fotograaf Sanne Custers-Meijers

Een hele fotoreportage is te vinden op de website van BC SCC

Regiocompetitie seizoen 2011- 2012.
De competitie is alweer een paar weekjes bezig en dus word er weer flink gezweet op de meeste
zondagen. Bij het ene team zijn ze nog zoekende en bij de andere teams kun je zien dat de dames en
heren al goed op elkaar zijn ingespeeld.
Op de website kunnen jullie de resultaten terugvinden en er is ook een directe link naar toernooi.nl alwaar
de poulestanden kunnen worden bekeken.

Team 5, aan het woord is Patrick Fricker, teamcaptain van team 5.
Tja, het is wat moeilijk om nu al veel te zeggen. Team 5 heeft pas 2 wedstrijden gespeeld. Helaas beide wedstrijden verloren. De
eerste wedstrijd was tegen Victoria, een sterke tegenstander. Ondanks de flinke tegenstand hebben we toch een puntje kunnen
pakken. Er zaten een paar hele spannende wedstrijden bij. Vooral de wedstrijd van Cindy (ME2) die ze uiteindelijk ook gewonnen
heeft, maar ook de heren dubbel met Evi en Cindy. Om klamme handen van te krijgen, zo spannend. De tweede wedstrijd was thuis
tegen BCM’97. Ook dit waren stuk voor stuk allemaal spannende wedstrijden. De dames waren erg aan elkaar gewaagd (de
tegenstander had ook 4 dames ingezet). De partij van Evi (ME1) en de partij van Robin (VE2) hebben elk een punt opgeleverd. Maar
ook de rest van de partijen was spannend. Iedereen heeft goed zijn best gedaan. En ondanks dat er pas 2 wedstrijden zijn geweest
en beiden verloren zijn, mogen we toch niet klagen: Er zijn twee spelers van het vorige seizoen en 4 nieuwe spelers. Een wedstrijd
spelen is iets anders dan gezellig keuvelen op de baan (zelf aan den lijve ondervonden!). Er moet nog veel geleerd worden, maar op
de korte tijd dat we nu bezig zijn, is er toch al vooruitgang te zien. Niet alleen in de stand (7-1 en 6-2), maar ook in het niveau en
inzet van alle dames.
Team 4
De dames en heren van team 4 hebben de smaak te pakken. Ze gingen van start met een geweldige zege (8-0) in de eerste
speelweek tegen BCM’97. De heren hadden het wat moeilijker en hadden 3 sets nodig om tot een overwinning te komen, de dames
ging het iets gemakkelijker af. In speelweek 2 keerde het tij en verloren ze met 8-0 van koploper BC SCC. In speelweek 3 was het in
Echt (’t Roat) reuze spannend. Misschien dat de spelers er zelf niet zoveel van merkten maar op de tribune hebben we menige zucht
geslaakt, zijn er heel wat hartkloppingen geweest en hoefden we nog net niet aan de valium. Het was giga-spannend, vooral de
wedstrijd van Danique tegen een meisje dat wel 2 koppen groter was en de gemengd dubbel van Luc en Danique. In de 2 e set wilde
het niet zo goed vlotten als in de 1 e set en moest er zelfs worden doorgespeeld tot 22-24 om de winst te behalen. Uiteindelijk ging
team 4 met 5 punten terug naar het Beekse. Speelweek 4 tegen Rebeo was ontzettend spannend en werd uiteindelijk beslist in een
4-4 gelijkspel! De return de week erna werd eveneens met een gelijkspel afgesloten, waardoor ze momenteel als 2 e staan in hun
poule.

Team 1
Team 1 begon met een rustdag in speelweek 1. In speelweek 2 werden ze bijgestaan door Max Reinaerdts die inviel voor Dion
Visser. Kyle en Max wisten het de mannen van BC Olympia tijdens het enkelspel behoorlijk moeilijk te maken maar helaas lukte het
hen beiden niet om de 3e set op hun naam te schrijven. Lisa en Michelle wonnen beiden hun enkelspel en samen de dames dubbel
waardoor er toch 3 punten werden gescoord.
In speelweek 3 was BC Genhout 1 te gast bij Trilan. Wegens het niet compleet zijn van het team en het niet beschikbaar zijn van
een heer uit team 2 of 3, werd de hulp ingeroepen van een tweetal sportieve recreanten. Knap dat de mannen het aandurfden om in
te springen in de competitie. Het was voor Ton (Verpoort) en Patrick (Fricker) eventjes een hele andere manier van badmintonnen
maar ze deden het graag. Helaas wisten beide mannen geen punten te scoren voor BC Genhout maar ze hebben hun stinkende best
gedaan en ze zullen vast en zeker een ervaring rijker zijn.
De dames hadden wat meer geluk in het spel en wisten voor BC Genhout mooi 2 puntjes binnen te halen.
Speelweek 4, wederom met invaller Max Reinaerdts die zelfs een punt wist te scoren, resulteerde in een nipt verlies.

Ton Verpoort in actie met Kyle Grotens, Evi fricker houdt de score bij..

We zoeken, m.n. voor team 1, 2 en 3, nog reporters m/v dus heb je zin om een verslagje te maken van je team, zoon, dochter,
vriend, vriendin of wie dan ook, aarzel niet en stuur het naar nieuws@bcgenhout.nl

Nieuws van de junioren competitietraining.
Op dinsdag 23–8–2011 was het dan eindelijk zo ver! De eerste training voor de competitiespelers. Met veel enthousiasme zijn we
van start gegaan met 12 spelers en speelsters. De groep bestaat uit 2 heren en 10 dames, wat soms nog wel eens flink wat gekakel
oplevert (!). In het begin was het voor iedereen nog wat wennen, maar langzamerhand begint het een hechte eenheid te vormen.
Dit laatste geldt zeker voor de begeleiders die tijdens de eerste trainingen eerder dachten aan “gillend naar huis” i.p.v. training
geven. Maar ook dat heeft zich inmiddels gelegd en we kunnen nu met een gerust hart stellen dat de beide
avonden niet meer uit het dagelijkse programma weg te denken zijn.
Kijkende naar de junioren zijn we aangenaam verrast hoe ze de training oppakken. In het begin lag de nadruk
voornamelijk op het conditionele vlak, dit vond niet iedereen leuk en ze zagen hier ook niet zo het nut van in.
Maar na de laatste shuttle–run blijkt dat er toch een duidelijke vooruitgang is bij iedereen. Een dikke pluim
voor jullie eigen prestatie!
Ook de behaalde resultaten binnen de gespeelde toernooien en competitiewedstrijden (zie verslagen in deze nieuwsbrief) mogen we
niet zomaar voorbij laten gaan. Onder het motto inzet, plezier en eerlijkheid zien wij de toekomst voor de junioren dan ook met veel
plezier tegemoet en we hopen een onderdeel te mogen zijn van de prestaties van de spelers.
We krijgen van ouders nog wel eens het verzoek om wat extra aandacht te besteden aan bepaalde tekortkomingen of probleempjes
die tijdens de wedstrijden naar boven komen. Met deze aanwijzingen zijn we natuurlijk hartstikke blij en we nemen ze zeer zeker
mee in de training. Echter, het aanleren (maar soms ook afleren) van bepaalde vaardigheden kost heel veel tijd en we kunnen dan
ook niet van de spelers verwachten dat ze bij een volgende wedstrijd niet weer tegen hetzelfde probleem oplopen. “Oefening baart
kunst” is een oude wijsheid, die zeer zeker geldt voor het badminton.
Op dinsdag 13 december 2011 mogen jullie allemaal papa, mama, oom, tante, opa of oma meenemen om ze te laten
kennismaken met jullie sport badminton. Tevens kunnen jullie dan laten zien welke vorderingen jullie al gemaakt hebben.
Op 17 en 18 december 2011 vind het Jeugd Ranking Toernooi (JRC) in Bocholtz plaats. Wij als begeleiders zouden het leuk vinden
als we met de hele groep zouden kunnen deelnemen. Zet deze datum dus alvast op de kalender of in je agenda.
Groetjes,
Simone en Remy

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.
Sinds een aantal weken, speelt een groep aangepaste badmintonners tijdens de recreatieve speelavond op dinsdag. Een gezelschap
van ongeveer zes personen waaronder een aantal zitters en een aantal staanders. Volgens welingelichte bronnen zit het
enthousiasme er al goed in. De integratie met de valide spelers begint te vlotten, zo zijn er al staanders die spelen met en tegen
valide badmintonners en valide badmintonners die het aandurven een spelletje zitbadminton te spelen. Dit laatste schijnt voor de
valide spelers nogal zwaar te vallen. Het is behoorlijk intensief en helemaal niet zo gemakkelijk als het lijkt. Zo merkte onlangs
iemand op dat het toch ook wel “pien deed aan de batsen”
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober vindt in sportcomplex de Haamen het OLAK plaats, het kampioenschap
voor aangepast badminton. De organisatie is in handen van Badminton Nederland en iedereen is welkom om
een kijkje te komen nemen. Wil je eens zien hoe deze topsporters aan het werk zijn, noteer dan 29 of 30
oktober in je agenda en kom kijken.
De entree is uiteraard gratis!

Algemene Leden Vergadering.
Op 30 november zal de ALV plaatsvinden in ’t Auwt Patronaat. U ontvangt hiervoor binnenkort nog een aparte uitnodiging maar
noteert u deze datum alvast in uw agenda.
Er zullen deze avond een aantal zaken gepresenteerd gaan worden die voor alle leden van belang zijn. Wij hopen dan ook op een
massale opkomst.
Tevens zijn wij op zoek naar 2 personen die de kascontrole willen uitvoeren. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een
mailtje te sturen naar nieuws@bcgenhout.nl

We zoeken nog steeds nieuwe bestuursleden (m/v).
Momenteel bestaat het bestuur van BC Genhout uit een zevental vrijwilligers. Mensen met diverse achtergronden
maar wel met een gezamenlijke doel, wij willen als bestuur ons beleid blijven uitdragen. Een club die zich zowel
recreatief als prestatief steeds wil verbeteren en daarnaast willen we ook een club zijn die de sporters met veel
plezier hun sport wil laten beoefenen. Echter, het bestuur is niet compleet en we hebben echt dringend behoefte
aan nieuwe bestuursleden (m/v).
Wie o wie wil ons komen versterken?
We zijn specifiek op zoek naar een secretaris maar ook als je deze taak niet ambieert is je inbreng zeer zeker gewenst.
Ervaring is niet vereist, een goed humeur en een goede motivatie is veel belangrijker!
Heb je wat vrije uurtjes over en lijkt het je leuk om zitting te nemen in het bestuur dan kun je per e-mail contact opnemen met onze
voorzitter, Jos Lassauw of spreek één van de overige bestuursleden aan.

Speculaasactie.
Nog een paar weekjes en dan komt de stoomboot weer naar ons land. Zwarte Piet heeft ons al laten weten dat hij
ook dit jaar weer speculaaspoppen voor ons wil gaan bakken en hoopt dat jullie al flink aan de slag gaan om
mensen enthousiast te maken voor deze overheerlijke traktatie.
De bestellijsten zullen binnenkort tijdens de trainingen worden uitgereikt.

13 december 2011, ouders in actie.
Hebben jullie dat ook wel eens dat je vader of je moeder zegt dat dat badmintonnen “appeltje, eitje” is?
Prima, laat ze dan maar eens zelf ondervinden dat het helemaal niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Op 13
december mogen jullie je vader en/of moeder (maar bijvoorbeeld ook je oom of je tante of je oma of je
opa) meenemen naar de training. Dan kunnen jullie de volwassenen eens laten voelen wat badminton is.
Dus sleur je vader of moeder mee de 13e december en zorg dat ze hun sportkleren bij zich hebben. Geen
racket is geen probleem…wij hebben er genoeg.
Het is geheel vrijblijvend maar natuurlijk hopen we dat we jullie ouders ook enthousiast krijgen en dat ze
eens wat vaker een avondje willen komen badmintonnen.
We gaan ook een avond organiseren voor vriendjes en vriendinnetjes maar daarover later meer.

Dinsdag en donderdag recreatief badminton in Sportcomplex de Haamen.
Helaas zien we steeds vaker dat de banen op de dinsdag en de donderdag voor een groot gedeelte leeg blijven tijdens de recreatieve
speelavonden. We begrijpen dat hierdoor de animo bij de spelers ook afneemt en dat men vaker geneigd zal zijn om dan zelf ook
maar niet te gaan sporten.
We zijn momenteel druk bezig om hier iets aan te doen.




Zoals al eerder vermeld zal er op 13 december een ouderavond worden georganiseerd in de hoop dat we een aantal ouders
enthousiast kunnen krijgen om zelf ook te gaan badmintonnen.
Tevens is besloten dat de sporters die momenteel in Spaubeek en Genhout spelen ook van harte welkom zijn op de
dinsdag- en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Bekeken wordt of er uitwisselingen plaats kunnen vinden tussen de onderlinge leden van BC Genhout die op diverse locaties
spelen maar ook met andere badmintongroepjes die niet zijn aangesloten bij BC Genhout.

We willen hierbij dan ook de mensen die momenteel in Genhout en Spaubeek sporten en die graag eens tegen een andere
tegenstander willen spelen, van harte uitnodigen om eens op een dinsdag en/of donderdag naar de nieuwe hal in sportcomplex de
Haamen te komen.

Trainingsschema.
Op de website (bij afdrukzaken, spelers) staat het trainingsschema van het seizoen 2011-2012. Zoals jullie kunnen zien, zijn alle
dagen dat er training is, geel gemarkeerd. Let op, dit schema geldt alleen voor de trainingsgroepen van Frans, Simone en Remy!

Kalender.
De volgende data zijn onder voorbehoud:
23 oktober 2011
29 en 30 oktober 2011
12 en 13 november 2011
30 november 2011
13 december 2011
17 en 18 december 2011

Limburgse Veteranen Kampioenschappen,
Sporthal Rumpen, Brunssum
Open Limburgse Aangepaste
Kampioenschappen (OLAK)
Sportcomplex de Haamen, Beek
Limburgse Senioren Kampioenschappen
Sporthal Rumpen, Brunssum
Algemene Leden Vergadering
’t Auwt Patronaat, Beek
Ouderavond
Jeugd Ranking Toernooi in Bocholtz

Voor nieuws en/of opmerkingen stuur een e-mail naar nieuws@bcgenhout.nl
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, is je e-mail adres gewijzigd of wil je je juist aanmelden voor de
nieuwsbrief: stuur ook dan een berichtje naar nieuws@bcgenhout.nl

