Nieuwsbrief Badminton Hercules Seizoen 2018/2019
Beste jeugdspelers en ouders,
In deze nieuwsbrief vinden jullie informatie over de start van het nieuwe badmintonseizoen.
Halverwege het seizoen komt er ook nog een tweede nieuwsbrief. De nieuwsbrieven zullen ook
op de site geplaatst worden zodat je alle informatie later nog eens na kan lezen.
Naast de informatie die in deze nieuwsbrief staat, wil de jeugdcommissie een aantal zaken
over het aankomende seizoen graag persoonlijk toelichten. We vragen alle ouders daarom om
bij de eerste training, op zaterdag 1 september, aanwezig te zijn in de zaal.
Jullie zijn welkom op de volgende tijden:
• Ouders van gevorderde jeugd om 15:10 uur.
• Ouders van beginnende jeugd om 16:10 uur.

Jeugdcommissie
Ook aankomend seizoen gaat de jeugdcommissie zich weer inzetten voor de jeugdafdeling. De
commissie bestaat uit Marc van Kilsdonk. Marloes van Lambalgen is aankomend jaar, net als
vorig jaar, de jeugdcompetitieleider, maar ze stop wel met als lid van de jeugdcommissie. Ook dit
jaar hebben we vanuit de gemeente ondersteuning voor de jeugdcommissie in de vorm van een
Buurtsportcoach (voorheen Combinatiefunctionaris) in de persoon van Randy van Schravendijk.
De trainingen worden gegeven door Balder Massing. Hij wordt daarbij geholpen door Ton de Korte
en Xiwei Wu, die beiden ook bij de senioren spelen.
We zijn nog op zoek naar een enthousiaste ouder of jeugdlid die ons wil helpen in de
jeugdcommissie. Mocht je interesse hebben, spreek de jeugdcommissie aan of stuur een e-mail
naar jeugd.badminton@usvhercules.nl
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Data, tijden en training
Het nieuwe seizoen start op zaterdag 1 september.
De zaal is het hele seizoen (vanaf september tot aan de zomervakantie) beschikbaar, behalve op
feestdagen en in bijzondere gevallen dat Hercules de zaal gebruikt voor algemene activiteiten
(hierover ontvangen jullie ruim van tevoren een mail). De trainingen lopen door tot eind mei,
daarna kan je tot de zomervakantie vrij spelen op zaterdag.
De training is op zaterdag:

14.00 – 15.30 u: Training gevorderde spelers
15.30 – 16.00 u: Vrijspelen voor alle spelers
16.00 – 17.30 u: Training beginnende spelers
Voor alle jeugdleden die competitie spelen is er op woensdagavond een extra
trainingsmogelijkheid. We hebben deze training ten opzichte van vorig seizoen een half uur
opgeschoven, zodat het voor Balder makkelijker wordt om er op tijd te zijn. De training duurt
daarom van 19:00 tot 19.55. Deze wordt ook gegeven door Balder Massing. De eerste
woensdagavondtraining is op woensdag 5 september.
Voor de jeugd die ouder is dan 16 jaar en de jeugd die op woensdagavond traint, is er de
mogelijkheid om de aansluiting met de senioren te komen beproeven door op woensdag tot 20.30
mee te spelen.
Trainingsindeling
De indeling van de trainingsgroepen blijft vooralsnog hetzelfde. Je kunt in het nieuwe seizoen In
dezelfde groep trainen als het vorige seizoen. De trainers kunnen de verdeling tussen de groepen
nog wijzigen, mocht dit nodig zijn.
Afmelden voor de training
Kun je een keer niet komen trainen. Meldt je dan af door een e-mail of tekstbericht te sturen naar
Ton. Vraag aan Ton een gegevenskaartje, mocht je zijn gegevens nog niet hebben. Afmelden kan
ook door te e-mailen naar jeugd.badminton@usvhercules.nl
Competitie
De competitie gaat halverwege september van start. Dit jaar spelen er vier jeugdteams competitie.
Degene die competitie spelen krijgen een aparte nieuwsbrief met daarin alle informatie.
De competitieteams dit jaar zijn als volgt:
Team Hercules J1 (In een poule Onder 19-17 gemengd)
Camille van Duin
Emiel Middeldorp
Carlijn Cligge
Teodor Georgiev
Martijn Sips
Team Hercules J2 (In een poule Onder 19-17 gemengd)
Sander van Brederode Titus Cornelissen
Felix van der Waals
Splinter Suidman
Boaz de Valk
Team Hercules J3 (In een poule Onder 17-15 gemengd)
Teun Weijers
Ramsey de Valk
Karel Boerstoel
Aleksandra Dimitrova
Team Hercules J4 (Onder 13 gemengd, Opstapcompetitie)
Soven Swain
Sietze de Valk
Sebastian Vastrick
Fiene Willemse

Clubkleding
De clubkledingcommissie is druk bezig met het afronden van alle zaken rondom het nieuwe shirt,
zoals ze dat hebben gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering. We verwachten op
zeer korte termijn proefexemplaren te ontvangen, waarna we aan het begin van het seizoen
de bestelling kunnen plaatsen. Er is daarna een levertijd van ongeveer twee weken. De
eerste paar competitiewedstrijden zul je dus waarschijnlijk nog in je oude shirt moeten
spelen, maar lang gaat het niet meer duren! We houden je op de hoogte...
Communicatie
Naast nieuwsbrieven zullen de volgende media gebruikt worden om verdere informatie te
verspreiden:
● Internoot: digitaal afdelingsblad
● Website
● Mailings
● Argo: Herculesbrede digitale nieuwsbrief
● Facebook ( https://www.facebook.com/badminton.hercules)
Houdt de website in de gaten: we hebben een agenda en toernooikalender
Om jullie beter op de hoogte te houden van de competitieplanning, dagen waarop de
zaal gesloten is, evenementen etc. gaan we op de site een agenda bijhouden. Deze vind je op de site
onder het kopje ‘Kalender’. Ook zullen we de toernooikalender beter gaan bijhouden; zo kun je
makkelijk zien welke toernooien er in de buurt plaatsvinden.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur voor aankomend seizoen ziet er als volgt uit:
Arnout van Raaij

Voorzitter

Ans van Noord

Afgevaardigde naar hoofdbestuur USV Hercules

Jarno van Wijk

Penningmeester

Martijn Zuidweg

Secretaris

Marc van Kilsdonk

Algemeen bestuurslid (jeugd)

Marchinus Hofkamp

Algemeen bestuurslid

Tot zover de informatie over het nieuwe seizoen. Voor vragen kan je je wenden tot de
jeugdcommissie (jeugd.badminton@usvhercules.nl)
Wij wensen iedereen een plezierig en sportief seizoen toe. Tot snel in de zaal!
Met vriendelijke groet,
De jeugdcommissie van USV Hercules

