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Teamavond als start speelseizoen 
Ook aan het begin van het competitieseizoen 2022-2023 organise-

ren we voor alle competitiespelers en invallers weer een team-

avond. Op woensdag 31 augustus zijn alle teams en invallers weer 

welkom in de sporthal van Steenderen. Van 20.00 tot 23.00 uur is er 

gelegenheid om samen wedstrijden te spelen.  

Ook jeugd is welkom, uiteraard alleen als hun ouders het goed vin-

den dat zij wat later thuiskomen. 

Laat even weten of je wel of niet komt 

Het is voor ons heel fijn te weten of je komt, maar ook als je niet 

komt. We kunnen dan eventueel al wat wedstrijden inplannen/

teams samenstellen (als een team niet compleet aanwezig is). Vul 

daarom s.v.p. dit formuliertje voor 26 augustus in, je hoeft alleen je 

naam in te vullen en aan te vinken of je wel of niet komt. Dat is zo 

gepiept toch? Dank je wel alvast!  

 

In deze nieuwsbrief veel informatie voor competitiespelers  

en invallers. Maar ook informatie over de tossavonden, de  

jaarlijkse ProbeerBadminton.nu actie en de RABO support actie  

(STEM op ONS en je EIGEN CLUB!!)  

https://forms.gle/U4vwpkuBBYxEJkEj7
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Teamindeling definitief 
Komend seizoen doen we met 7 competitieteams, 2 recreantenteams en 2 jeugdteams mee aan de 

competitie. Na de conceptfase heeft slechts één wissel plaatsgevonden. Met dank aan de ccp-ers een 

mooi resultaat! 

Alle teams met hun wedstrijden zijn te vinden via www.BBsamen.nl/competitie. Klik op de foto van 

jouw team, je komt direct in je eigen wedstrijdschema op toernooi.nl. Hier staat altijd de meest actuele 

situatie weergegeven. 

Afspraken teams 
Elk team heeft een teamcaptain die zorgt dat de uitslagen van wedstrijden worden doorgegeven. De team-

captains voor komend seizoen zijn al bekend. Dank weer voor jullie 

medewerking! 

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. Een speelweek loopt van maandag t/m zondag. 

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. Het aantal keer dat je invalt in een team maakt niet uit. Je wordt niet meer 

na 3 keer invallen vastspeler van een team. 

Standen moeten elke week voor zondagavond 21.00 uur ingevoerd zijn op toernooi.nl. Dit kan elke teamcap-

tain zelf doen. Via de teampagina kom je het snelst bij het wedstrijdschema waar je de uitslagen in kunt voe-

ren. Als teamcaptain heb je aan het begin van het seizoen de inloggegevens daarvoor ontvangen. Lukt het 

niet, stuur dan tijdig een foto van het wedstrijdformulier aan je eigen CCP-er. 

Contactinformatie spelers en invallers 
Alle spelers ontvangen/ontvingen per mail  een overzicht van alle spelers 

en invallers met hun telefoonnummer. Adressen kunnen dan onderling 

uitgewisseld worden wanneer dat nodig is.  

Jeugdteams  
We hebben gelukkig 2 jeugdteams kunnen samenstellen. Team J1 be-

staat uit 3 jongens en 2 meisjes. Team J2 heeft 2 meisjes en 1 jongen. Dat 

is allemaal best een beetje krap, maar gelukkig hebben we maar liefst 5 invallers! Dat gaat dus vast hele-

maal goed komen. Allemaal heel veel succes en vooral veel plezier samen! 

http://www.BBsamen.nl/competitie
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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: Diana Teunissen  Zelhem: Jan Klein 

Elk team heeft 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. 

Training seizoen 2022-2023 
Hoe zit het met meetrainen bij een andere club? 

Hengelo: 

- Jeugd mag altijd meetrainen.  

- 1e trainingsuur (19.30 tot 20.30 uur):  

   samengestelde teams met leden van Hengelo mogen meetrainen 

- 2e trainingsuur (20.30 tot 21.30): alle BBS leden mogen meetrainen 

Steenderen:  

- Jeugd mag altijd meetrainen (18.30-20.00 uur) 

- Samengestelde teams met leden van Steenderen mogen meetrainen in de trainingsgroep van dat 

team.  Die teams kunnen elkaar laten weten wanneer ze trainen. 

Vorden: alle BBS-leden mogen meetrainen. 

Zelhem: daar wordt geen training meer verzorgd, maar iedereen is welkom om te komen spelen.  

Teamfoto 
Wij ontvangen graag weer van elk team een actuele teamfoto in clubtenue. Deze foto plaatsen we 

alleen op de website van BBS. Op één van onderstaande pagina’s: 

• Recreantenteams 

• Jeugdteams 

• Competitieteams 

BBS-tossavonden 
Die tossavonden die 1x in de maand bij één van de vier clubs gehouden wordt en waar iedereen aan 

mee kan doen, worden ook zeker weer georganiseerd. Zodra alle wedstrijden  in principe definitief 

gepland zijn, maken we de planning hiervoor. Jullie ontvangen dan een overzicht! Je vindt ze ook 

altijd op de BBS-clubkalender. 

https://www.bbsamen.nl/competitie/
https://www.bbsamen.nl/competitie-contactpersonen/
https://www.bbsamen.nl/competitie/bbs-recreantenteams/
https://www.bbsamen.nl/competitie/bbs-jeugdteams/
https://www.bbsamen.nl/competitie/competitieteams/
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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 

Rabo Clubsupport 
BBS doet dit jaar weer mee met de actie Rabobank ClubSupport. Elk 
jaar levert dat toch weer wat extra’s op in de clubkas. Ook HBC en 
BCS  doen weer mee aan de actie. 

Om te stemmen moet je wel lid zijn van de Rabobank Achterhoek. 
Alleen een rekening bij de Rabo hebben, is helaas niet voldoende. 
Maar het lidmaatschap is volledig gratis en het overwegen waard.  

Stemmen kan van 5 tot en met 27 september via https://
www.rabobank.nl/leden/clubsupport.  

Je mag op 3 clubs stemmen. Zou je badmintonclubs willen steunen, 
zoek dan op badminton. Je vindt dan 5 clubs, waarvan wij de clubs 

BBS, BC Steenderen en HBC van harte aanbevelen   

ProbeerBadminton.nu weer van start 
BBS verzorgt ook dit jaar weer de coördinatie voor de clubs die mee willen doen aan de  

ProbeerBadminton.nu actie. Dit jaar doen Hengelo en Steenderen weer mee aan deze actie om leden te 

werven. Afgelopen jaar hebben beide clubs daar een aantal nieuwe (jeugd)leden aan overgehouden. 

Vanaf begin oktober zullen mogelijk weer aspirant (jeugd)leden meetrainen binnen die clubs. Voor € 25,00 

krijgen zij 10 lessen om de beginselen van onze topsport onder de knie te krijgen.  

 

Heet nieuwe leden welkom en neem ze mee de baan op!  

Ledenwerving en ledenbehoud is beslist nodig voor de badmintonsport!  

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

