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Badminton  Vereniging  Doesburg 

Vakantie voorbij  :  We gaan weer van start , eerste speelmorgen  is  : 

dinsdag  7 september en de eerste speelavond is donderdag 9 september. 

 

Sportlocaties mogen per 26 juni weer honderd procent van hun capaciteit op 

anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten 

onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.  

Wedstrijden zijn voor iedereen toegestaan en publiek is bij amateurwedstrij-

den en -trainingen welkom, met inachtneming van de anderhalve meter af-

stand en met vaste zitplaatsen.  Echter :Het blijft bij de sportbeoefening be-

langrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelne-

mers ouder dan 12 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de 

hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet wor-

den voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of 

als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen


In september starten we weer met de Bondscom-

petitie. Voor het zover is hebben wij nog een be-

hoorlijke puzzel te leggen. Verenigingen hadden tot 

1 augustus jl. de tijd om eventuele wijzigingen in 

hun teams aan ons door te geven. De uitkomst is 

helaas dat ruim 100 teams zich hebben terugge-

trokken uit de Bondscompetitie. Dit heeft enorme 

gevolgen voor de indeling in de verschillende divi-

sies en afdelingen die wij op 15 mei jl. hebben ge-

publiceerd. Momenteel zijn wij druk bezig om alle 

wijzigingen door te voeren. Betrokken verenigingen 

worden door ons zo snel mogelijk op de hoogte 

gebracht. Wij begrijpen dat het zo kort voor de 

start van de competitie niet ideaal is om wijzigin-

gen aan te brengen, maar wij willen binnen de ge-

geven omstandigheden zoveel mogelijk voorkomen 

dat afdelingen te klein worden.  

 

 

 Nieuws van de Bond 
Badminton Nederland is voornemens om van 13 tot 
en met 17 oktober 2021 de Dutch Open te organise-
ren. Het organisatie comité heeft ons gevraagd of 
wij bereid zijn hierbij het Mixed-dubbel Recreanten 
Team Toernooi (MRTT) op te starten. Over het door-
gaan hebben wij tot nu toe nog geen besluit geno-
men. 

Uiteraard zijn er allerlei beperkingen die de gehele 
organisatie parten kunnen spelen, los van toekom-
stige besluiten van onze regering. In ieder geval wil-
len wij heel graag meer duidelijkheid hebben of er 
voldoende animo is onder de spelers om mee te 
doen. 

Daarom willen wij graag weten of 

1. jullie vereniging of groep van plan is in oktober 
2021 mee te doen met het MRTT in Almere en 

2. bij een positief bericht ook een indicatieve opga-
ve met het aantal teams. 
Natuurlijk is die opgave niet de definitieve in-
schrijving en is een wijziging daarna ook moge-
lijk. Mede op basis hiervan hopen wij dan een 
besluit te kunnen nemen over het wel of niet 
doorgaan van het toernooi. 

Aangezien we op korte termijn uitsluitsel willen 
geven ontvangen wij graag voor woensdag 1 
september een antwoord op bovenstaande vra-
gen. 

Wij beseffen dat deze vragen mogelijk lastig te 
beantwoorden zijn, maar dat geldt ook voor een 
door ons te nemen besluit. 

Met vriendelijke groeten 

Team MRTT 



Nog nooit namen er zoveel verenigingen deel aan het 

ledenwervingsprogramma Probeerbadminton.nu als 

dit jaar! Ruim 200 verenigingen hebben zich aange-

meld om gezamenlijk leden te werven via online, 

offline en lokale campagnes. De ledenwerfactie start 

1 september en de aangeboden cursussen starten 

medio oktober.  

Probeerbadminton.nu is ontstaan bij GBC Poona in 

de achterhoek. Na individueel succes met het aanbie-

den van een startcursus is bij een regionaal overleg 

besloten de actie met een groep verenigingen uit te 

zetten. Door samen te werken werd de impact van 

promotie vergroot en werden kosten en werk ver-

deeld.  

Na het twee keer succesvol uitvoeren van de actie is 

in samenwerking met Badminton Nederland een 

draaiboek opgesteld met als doel het opstarten van 

de actie in andere delen van Nederland. In 2019 is een 

groep van 35 verenigingen uit Noord Nederland 

(Friesland, Drenthe, Groningen) gestart en ook hier is 

het project een groot succes. In totaal zijn in 2019 bij 53 

deelnemende verenigingen meer dan 600 mensen ge-

start met badmintonnen!   

De website www.probeerbadminton.nu en de facebook-

pagina van probeerbadminton vormen het spil van de 

actie. Alle promotie verwijst naar deze kanalen. Op de 

website kunnen deelnemers een vereniging selecteren 

en zich direct inschrijven. 

Promotie vindt plaats door middel van huis en huis fly-

ers, social media en (regionale) pers. Iedere vereniging 

bepaalt voor zichzelf hoe veel flyers ze willen versprei-

den en bepaald hiermee ook zelf de kosten van deelna-

me. 

Probeerbadminton.nu 

We gaan weer badmintonnen!  Eindelijk. Nadat we eind 

vorig seizoen even mochten proeven gaan we nu van 

start voor het seizoen 2021 - 2022. Ik heb jullie de laat-

ste anderhalf jaar meermalen vervelende boodschap-

pen moeten overbrengen, dus ik ben dolblij dat we nu 

kunnen zeggen dat het erop lijkt dat we met relatief 

weinig beperkingen weer kunnen spelen. Elders in de 

nieuwsbrief lees je deze beperkingen. 

De opkomst aan het eind van het seizoen viel mij 

toch wat tegen, en nadat zich eerst liet aanzien dat 

we met net zoveel leden de coronacrisis uit zouden 

komen als toen de pandemie ontstond valt nu toch 

wat tegen. We hebben inmiddels toch wat afzeg-

gingen. Jammer, en uiteraard zijn er de laatste an-

derhalf jaar vrijwel geen nieuwe leden bij gekomen. 

Een uitdaging voor de komende periode dus! 

We gaan dus weer spelen, dinsdagochtend en don-

derdagavond zijn als vanouds onze speeltijden, en 

we zullen ons de komende periode toch wel moe-

ten richten op ledenwerving. Het bestuur kan dat 

niet alleen, daar hebben we jullie voor nodig. Ik 

hoop dat we op jullie kunnen rekenen, ook als er 

andere verantwoordelijkheden genomen moeten 

worden. We komen daar later uiteraard op terug. 

Voor nu eerst lekker het seizoen aftrappen, wees 

voorzichtig want je wil niet dat je bij de eerste 

speelminuten geblesseerd raakt. Rustig aan, dan 

blijven we gezond! 

Ik wens jullie, ook namens de andere bestuursle-

den, een heel fijn seizoen toe, zo fijn dat we de af-

gelopen twee seizoenen snel vergeten. Speel ze. 

 

Van de Voorzitter 

http://www.probeerbadminton.nu/
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