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Dag sportievelingen,

De zomer is weer voorbij, en dus zijn we al weer druk bezig met het nieuwe badmintonseizoen. Leuk
jullie allemaal weer terug te zien! Ook deze editie van de nieuwsbrief is er weer een hoop te melden.

Nieuws van het bestuur

Niels is dit seizoen afgetreden als voorzitter en Rouèl is in zijn plek gekomen. Als eerste zouden
wij als bestuur en club graag Niels bedanken voor zijn grote inzet als voorzitter. Wij zijn erg blij
met de inzet die hij heeft geleverd voor ons als club, en met het enthousiasme waarop hij dit heeft
gedaan. Nogmaals, hartstikke bedankt!

Rouèl is in zijn plaats gekomen als voorzitter en is dus nu het nieuwe aanspreekpunt voor de
club. Mochten jullie vragen of suggesties hebben over de club, een beetje advies willen hebben over
spelregels, taktiek of techniek, een nieuw gripje voor je racket nodig hebben, of gewoon gezellig een
praatje willen maken; tik hem donderdagavond even op de schouder. Waarschijnlijk is hij ergens in
de zaal aan het rondrennen of ergens mee bezig, maar vraag gerust.

Trainingstijdenwijziging

Afgelopen zomer zijn er door Sport050 (de gemeente) wijzigingen aangebracht in de bezetting van
de Groningse sporthallen in verband met het sluiten van sporthal De Wijert en Het Corpushuis.
Door opschuivingen in tijd en locatie kunnen sommige verenigingen niet meer op hun eigen tijden
spelen, of zelfs niet meer in hun eigen sporthal.
Ook voor ons zijn er minimale gevolgen. De korfbalvereniging is in de periode dat zij binnen spelen,
het uur van 18:30-19:30 toegekend. Dit uur was eerst van ons. Marie en de andere bestuursleden
zijn afgelopen vakantie druk bezig geweest om zoveel mogelijk ongewijzigd te houden, waarvoor
hartelijk bedankt.

Wat betekent dit voor ons?

Voor ons betekent dit dat wij in de periode van - 1 november tot 1 april - een uur later de zaal
beschikbaar zullen hebben.

De jeugd

Trainingen in de periode van - 1 november tot 1 april - zullen een uur worden opgeschoven. Dat
betekent dat wij in de winter training gaan geven van 19:30 tot 21:00. Het laatste half uur is
als gewoonlijk vrij spelen. Gezien het later op de avond is dan gewoonlijk, zijn de jeugdleden ook
toegestaan om na 20:30 naar huis te gaan. De rest van het seizoen hebben wij gewone trainingstijden:
18:30 tot 20:00

De Volwassenen

Voor de volwassenen zullen de speeltijden ongewijzigd blijven. Speelruimte zal echter beperkt
worden om de jeugd ruimte te geven. In de periode van - 1 november tot 1 april - zal er dus
gewoon nog gespeeld kunnen worden van 20:00 tot 22:00, echter zullen er drie van de zeven banen
beschikbaar zijn zodat er ruimte genoeg is voor de jeugdtrainingen. Het uur van 21:00 tot 22:00 zal
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geheel beschikbaar zijn zoals jullie gewend zijn.
Mochten er nog vragen zijn, beantwoord ik die graag. U kunt naar bchoogkerk@gmail.com een
e-mail sturen, of op de donderdagavond naar Rouèl of andere bestuursleden toe komen.

Sportfestival Hoogkerk

Zaterdag 7 september vond de eerste editie van het sportfestival van Hoogkerk plaats. Ook wij als
badmintonclub waren van de partij. Marie, Erik en Rouèl stonden bij het kraampje voorbijgangers
enthousiast te maken voor de club en met de hulp van onder andere Mark, Mariska, Henk en Michel
was er in de kleine sporthal nog een badmintonclinic voor jong en oud. Iedereen bedankt voor de
inzet! En iedereen die nog langs kwam om te kijken, ook bedankt!

Laddercompetitie

Binnenkort, op 18 oktober willen we beginnen met een laddercompetitie. Dit is een spelvorm waarin
teams tegen elkaar strijden om zo hoog mogelijk te eindigen op de ranglijst. Elk team mag een
team boven zich op de ranglijst uitnodigen om te spelen. Het duo dat wint, mag de hoogste positie
aannemen van de twee strijdende teams. De duo’s waarmee we gaan spelen worden donderdag 18
oktober willekeurig gevormd. Het spel zal over de loop van een aantal weken gaan, en iedereen is
geheel vrijwillig in zijn of haar deelname en wanneer ze spelen. Meer informatie zal te vinden zijn
op het meldingenbord in de zaal, en de uitleg van het spel zal nog een keer worden opgehelderd op
18 oktober. Mocht je voor die tijd nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan Rouèl.

Trainers

Op het moment zijn we beperkt in het aantal trainers. Alleen Mark en Rouèl zijn er de komende
weken voor de jeugdtrainingen. Mariska ligt er een tijdje uit. Wij wensen haar veel beterschap.
Wij willen jullie graag om begrip hiervoor vragen, de trainers doen alles op vrijwillige basis. Dank
jullie wel.

Competitie

De heren van team M1 van BC Hoogkerk zijn al weer volop bezig met de competitie. Ze reizen voor-
namelijk naar het oosten van het land af, om de strijd aan te gaan in de Mannen nylon klasse van
Badminton Nederland, maar zijn soms ook te vinden in sporthal Europapark voor een thuiswed-
strijd. Mocht je het leuk vinden om een keer te komen kijken, kom gerust langs. Het schema
wanneer ze waar spelen is te vinden op onze website. Voor de uitslagen van al hun wedstrijden, kun
je toernooi.nl bekijken.

Voor al ons laaste nieuws kan je ook altijd onze website of Facebook checken:
bchoogkerk.nl en Facebook.com/BcHoogkerk

Tot de volgende keer! -Bestuur BC Hoogkerk


