Netdropjes
Yonex Dutch Open 10-15 oktober in Almere

De jaarlijkse open Nederlandse kampioenschappen zijn in Almere. Het is onderdeel van het toernooicircuit van de wereldwijde badmintonfederatie.
Hier speelt de Nederlandse top. En de toppers uit
tientallen andere landen reizen hiervoor af naar de
Lage Landen. Naast enige honderden Europeanen
zullen ook zo’n vijftig Aziaten van de partij zijn.
Meer informatie via Yonex Dutch Open.
e

Start 43 seizoen van BCL

We zijn begonnen. En
het is gelijk een drukte
van belang. De gezamenlijke sportactie van
NOC*NSF en AH zorgt
elke vrijdagavond voor nieuwe sporters. Zij oriënteren zich aan het begin van het seizoen op een
sportieve vrijetijdbesteding. Daarvoor nemen ze
een kijkje bij onze club. Jan geeft hen les. In de
maand september hebben we al twintig nieuwe
gezichten gezien. We hopen natuurlijk dat het zozeer zal bevallen dat een paar nieuwelingen bij
ons blijven om het een tijdje te proberen. BCL
biedt hen nu een introductiecursus. De eerste cursus loopt van 22/09 tot 20/10. De tweede van
03/11 tot 01/12.
Competitiestart

De badmintoncompetitie in District Noord is gestart
halverwege september. Het resultaat van de wedstrijden kun je volgen op de competitiesite.
Team 1: Eerste klasse poule B 17/18. Dit team is
pas gepromoveerd en speelt nu in de eerste klasse. Tot grote verbazing staan ze daar vanaf het
begin al aan de kop. Ze spelen alsof ze al jaren
tegen veren shuttles slaan. Als ze dit vol kunnen
houden dan ligt opnieuw promotie op de loer…
Team 2 en 3: Derde klasse 17/18. In deze poule
spelen onze beide teams. Hopelijk lukt het dat één
van beide teams promoveert zodat we volgend
seizoen ook weer in de tweede klasse vertegenwoordigd zijn. Onze teams spelen a.s. zondag 8
oktober tegen elkaar in Sporthal De Brug.

Training geven is niet gemakkelijk. Je moet om
kunnen gaan met een diversiteit aan niveaus, leeftijden, beperkingen en andere kenmerken. Hoe
zorg je dat ieder toch aan zijn trekken komt en plezier beleeft in badminton? Ook een baantrainer
moet daartoe in staat zijn. Goede trainers maken
het verschil! Zij helpen bij de sportontwikkeling, bij
ledenbehoud en werving van nieuwe spelers.
De badmintonbond hoopt dat meer spelers zich in
willen zetten als baantrainer en biedt hiervoor een
cursus aan. Voor een groot deel door e-learning,
video’s, praktijkopdrachten en een praktijkcoach.
Heb je belangstelling? Laat het ons weten. Wees
er wel snel bij want het start in oktober.
Amelandweekend

Het Amelandweekend van 8 tot 10 september was
heerlijk. Ons onderkomen in de duinpannen van
Nes zag er gedateerd uit maar ademde daardoor
wel de sfeer van een relaxweekend. De organisatie van Anja en Tanja liep op rolletjes.
De verrassing zat hem dit jaar in de nachtwandeling. Op het strand donkerte om je heen. Een beetje branding hoorbaar. Duinen en wolken kruipen
van gitzwart naar antraciet. Een gouden flard rijst
aan het eind van het lege niets. Even een fel oranje bol. Maan speelt kiekeboe. Terug door het bos.
Een pad? Waar dan? “Kijk omhoog, niet omlaag”,
zegt de padvinder onder ons. Soms laat de lucht
een vaag silhouet van takken zien. Dat moet ons
baken zijn. We vinden onze duinpan. Maar eerst is
daar nog de kettingbrug. Die kan niet met z’n allen
tegelijk. Een kletspoot. Dan maar één voor één.
Gehaald. Naar binnen, aanschuiven bij ‘Pictionary’
of klaverjas. Met een Nobeltje.
Onze groep bestond uit vijftien spelers. Wat minder dan gebruikelijk. En die hebben ook nog gebadmintond. Zaterdag en zondagmorgen naar de
sporthal in Hollum. Een lekker eindje fietsen. En al
was het ditmaal natter dan we gewend zijn, op
Ameland klaart het altijd weer op. De foto’s staan
op de site.

Gratis cursus ‘baantrainer’

Bij de Nederlandse badmintonclubs zijn ongeveer
honderd gecertificeerde hoofdtrainers actief. Daarnaast zijn duizenden vrijwilligers als ‘baantrainer’
actief. Voorheen werd dit de ‘Sportleider-2’ genoemd (bij ons is Jan gecertificeerd als Sportleider-2; in 2018 hoopt hij zijn hoofdtrainer-certificaat
te halen). De badmintonsport heeft veel baantrainers nodig om de sport vooruit te helpen.
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