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Nieuwsbrief
Competitie en corona
In deze coronatijd is niets zeker. Zo ook niet of we in september volledig
en normaal van start kunnen met de competitie. Vanaf eind augustus
sturen we competitiespelers en invallers een link naar het meest actuele
protocol van Badminton Nederland. We vertrouwen daarbij op ieders eigen verantwoordelijkheid.
Overigens: al mogen we aan de slag, misschien heb jij daar toch moeite
mee, vind je het in september nog niet veilig genoeg. Meld je dan s.v.p.
bij je CCP-er zodat op tijd naar oplossingen gezocht kan worden.
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Na de conceptfase van de teamindeling zijn nog wat wijzigingen binnengekomen. Zo was er het leuke nieuws voor Marcella (team 1) dat zij
zwanger is en juist aan het begin van het speelseizoen haar 2e kindje
verwacht. Van wedstrijdspelen komt dan niet veel terecht. Maar gelukkig hebben we het gat met een goede kandidaat kunnen opvullen: Annemiek Menkveld neemt Marcella’s plaats in. Voor team 7 is ook een
goede oplossing gevonden. Daar komt Marije Knol het team aanvullen.
Ook bij de jeugd zijn nog wat wijzigingen doorgevoerd. Maar we hebben 3 teams kunnen behouden!
In de bijlage van de mail vinden jullie de definitieve teamindeling. Uiteraard zijn de teams ook terug te vinden op www.BBsamen.nl.

Teamcaptains
Eind augustus ontvangt elk teamlid een overzicht met de contactgegevens van de teamleden én de invallers. Wij horen dan graag zo snel mogelijk wie van elk team teamcaptain wordt.
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Afspraken teams
Een team wijst samen een teamcaptain aan en verdeelt onderling de wedstrijden.
Invaller nodig? Vraag eerst iemand uit de invallerslijst. Een invaller mag maar 1x per week in een team
invallen. Kan er niemand van de invallers? Vraag dan iemand uit een team uit dezelfde of lagere divisie.
Ook dan niemand te vinden? Neem contact op met jouw CCP-er. Voor de invaller moet een bondsnummer aangevraagd worden. De kosten daarvan zijn voor de vereniging waar de speler lid is.
Let op! Een speler die vast in een team is ingedeeld mag 1x per week voor zijn eigen team spelen en
1x per week invallen in een ander team.
Standen moeten elke week voor zondagavond 21.00 uur ingevoerd zijn op toernooi.nl. Dit kan elke
teamcaptain zelf doen. Via de teampagina kom je het snelst bij het wedstrijdschema waar je de uitslagen in kunt voeren. Als teamcaptain heb je aan het begin van het seizoen de inloggegevens daarvoor
ontvangen. Lukt het niet, stuur dan een foto van het wedstrijdformulier aan je eigen CCP-er.

Competitie Contactpersonen
We hebben vier competitiecontactpersonen (CCP-ers). Zij hebben onderling de teams verdeeld naar de
wedstrijdlocaties. CCP-er per wedstrijdlocatie:
•

Hengelo: Sander Massen

•

Steenderen: Matthijs Beuseker

•

Vorden: Peter van Dijk

•

Zelhem: Jan Klein

Elke team heeft dus een eigen CCP-er bij wie de teamcaptain (of bij spoed een teamlid) terecht kan met
vragen over invallen, het invullen van een wedstrijdformulier, het doorgeven van de standen, etc. Wie
jouw CCP-er is vind je op onze website op jouw teampagina of op de pagina met de CCP-ers.
Hans is de coördinator van de CCP-ers. Hij zorgt dat er overleg en afstemming plaatsvindt.
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Training seizoen 2020-2021
De competitiecontactpersonen en de trainers hebben gesproken over hoe zij invulling kunnen geven aan het trainen. De trainers komend seizoen zijn Hans Waller
Diemont (Vorden en Hengelo) en Jan Takken (Steenderen). Om de teams 1, 2 en 3
gelegenheid te bieden samen (extra) te trainen zijn ze tot het volgende voorstel
gekomen:
•

Aan Hengelo is gevraagd de trainingsgroepen uit te breiden met één extra
groep. Dit met de gedachte dat team 1, 2 en 3 elke week in Hengelo kunnen
trainen. Voorgestelde trainingstijden zijn:
•

18.30-19.30 uur jeugd

•

19.30-20.15 uur groep A

•

20.15-21.00 uur groep B

•

21.00-21.45 uur groep C

Wie in welke groep gaat trainen wordt nog ingevuld.
•

Steenderen, Vorden en Zelhem houden dezelfde trainingstijden. De indeling van de trainingsgroepen in
Steenderen moet nog ingevuld worden, maar de werkwijze blijft hetzelfde als andere jaren. Leden van
één team zullen in dezelfde trainingsgroep ingedeeld worden. Team 1 en 2 worden (naast de dinsdag in
Hengelo) ook in Steenderen ingedeeld voor de training en team 3 ook in Vorden.

•

Teams met leden uit één vereniging trainen bij hun eigen club. Samengestelde teams overleggen onderling waar en wanneer zij trainen.

•

Jeugd kan op dinsdag (Hengelo 18.30 tot 19.30 uur) én donderdag (Steenderen 18.30 tot 20.00 uur) trainen. Maak hier vooral gebruik van! Jeugdteams 1 en 2: jullie zijn een ‘samengesteld team’ probeer in elk
geval afwisselend bij elkaar te trainen. Twee keer trainen is nog leuker!

Vragen, ideeën, tips?
Heb je vragen, feedback of tips voor ons? Wil je meedenken
in de zoektocht naar sponsoren of alleen een tip daarvoor
doorgeven?

Geef het door via info@BBsamen.nl. We ontvangen alles
met open armen!
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Teamavond
Op woensdag 22 juli organiseren we in Steenderen van 19.00 tot
23.00 uur, een teamavond voor de jeugd- en senioren teams
(competitie én recreanten). Jeugd is welkom van 19.00 tot 20.00
uur. Op deze avond kunnen teams tegen elkaar spelen. Voor de
samengestelde teams dé kans om elkaar vast te leren kennen. Voor
ons dé kans om jullie allemaal bij te praten over de stand van zaken
binnen BBS zoals de teamkleding én waar mogelijk al een tijdelijke
teamfoto voor de website te maken. Voor alle teams dé kans om
weer een avond te badmintonnen. Invallers mogen zich ook aanmelden, zij kunnen eventueel niet complete teams aanvullen. We delen jullie zeker ook in! Wij nemen
uiteraard zoveel mogelijk de coronaregels in acht, maar vragen ook zelf je verantwoording te nemen.
Aanmelden voor deze avond is een must. Vul dit formulier in als je wilt komen spelen.

Kantine en kleedkamers niet in gebruik
Helaas gaat de kantine van de sporthal niet meer open dit seizoen. Neem dus zelf wat te drinken mee.
Ook de kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden. Kom daarom in je sportkleding!

Teamkleding
In deze coronatijd is het niet makkelijk om sponsoren te vinden. Heel begrijpelijk. Toch zijn we aardig op
weg. Twee sponsoren hebben we binnen. Met een derde erbij kunnen we de kleding gaan bestellen. Of
het dan allemaal nog op tijd lukt om bij de eerste wedstrijd al in de nieuwe clubkleding te kunnen spelen, is
afwachten. Maar we doen ons stinkende best dat voor elkaar te krijgen!

Contact BBS info@bbsamen.nl
•

Hans Zweverink - Voorzitter / competitiezaken
Voorzitter@BBsamen.nl - (06) 2310 4662

•

Peter Annevelink - Penningmeester
Penningmeester@BBsamen.nl - (06) 5431 8980

•

Sylvia Breukink - Secretariaat
Info@BBsamen.nl - (06) 3034 2410

•

Elly Hof - Lid bestuur
Lid@BBsamen.nl - (06) 3930 8977
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