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Badminton  Vereniging  Doesburg 

Zo op het eind van weer een heel 

bijzonder jaar  toch even stilstaan bij 

een paar zaken. Wederom heeft co-

rona dit jaar een forse invloed op 

onze vereniging. Niet spelen, spelen 

met beperking, speelavonden zon-

der de mogelijkheid tot kantinebe-

zoek, spelen zonder publiek, QR con-

trole bij de ingang, kortom het was 

heftig. Ook op het moment dat ik dit 

schrijf mogen we op donderdag-

avond niet spelen. Ik hoop van harte 

dat we rond de kerst nog een paar 

keer de kans krijgen om wel op don-

derdag te spelen. Ik spreek, waar-

schijnlijk met velen van u, de hoop 

uit dat we volgend jaar verschoond 

blijven van meer van dit soort maat-

regelen, en weer gewoon kunnen 

spelen, de kantine bezoeken, kort-

om badminton spelen en beleven 

zoals het bedoeld is. 

Bestuurlijk was het ook een raar 

jaar. We zijn uiteindelijk niet in staat 

gebleken een ALV te organiseren. 

Waar we in 2020 nog een provisori-

sche ALV hielden is dat in 2021 niet 

gelukt.  

Volgend jaar is er nu één gepland, 

op woensdag 30 of donderdag 31 

maart. De vergadering zal bestaan 

uit drie blokken, verantwoording 

2020, verantwoording 2021 en voor-

uitkijkend naar 2022 en verder.  

Over dat laatste wil ik het wel even 

hebben. We hebben dan uiteraard ook 

bestuursverkiezingen, en er zijn twee 

vacatures die toch echt vervuld moe-

ten worden, namelijk die van voor-

zitter jeugdcommissie en die van voor-

zitter. René stopt er mee, hij bekleed-

de deze functie met verve sinds zijn 

eigen kinderen in de jeugd zaten, heeft 

veel gedaan en veel bereikt en we zoe-

ken nu opvolging. 

Daarnaast ga ik stoppen. Ik merk dat ik 

het enthousiasme niet meer volledig 

kan opbrengen om deze rol / functie te 

vervullen. Het is zeker niet de moeilijk-

ste rol in het bestuur, ook niet de 

meest tijdrovende,  maar het is een 

keer mooi geweest. Waarschijnlijk is 

nieuwe energie en nieuw elan ook 

goed voor de vereniging. Ik wilde dit al 

twee keer eerder doen, een fors aantal 

jaren geleden en net voor corona, 

maar de derde keer is scheepsrecht is 

het gezegde. 

Gelukkig krijgen we eerst de feestda-

gen, en ik hoop dat u heel fijne kerst-

dagen gaat beleven, en dat 2022 u 

vooral gezondheid en geluk zal bren-

gen, en dat het daarnaast een uitste-

kend badmintonjaar zal worden 

 

Hein den Hartog 

voorzitter 

Van de voorzitter. 



 Nieuws van de Bond 

• Op basis van het aantal leden ontvangt Bad-

minton Nederland subsidie. Dus hoe meer leden 
hoe meer subsidie, des te meer kan Badminton Ne-
derland doen voor haar leden! 
 
Niet alleen zijn er voordelen voor Badminton Neder-
land en haar verenigingen, ook voor leden zit er een 
voordeel aan om aangemeld te worden: 

• kinderen tot en met twaalf jaar doen mee met de 
racketactie en ontvangen een gratis racket (eindigt 
dit jaar); 
• alle leden kunnen met korting kaarten bestellen 
voor de FZ Forza NK; 
• alle leden kunnen gebruik maken van het aanbod 
van Zilveren Kruis (korting op de zorgpolis); 
• leden kunnen inschrijven voor de nieuwe dubbel-
competitie;  

• leden kunnen alvast inschrijven voor toernooien. 

Beste badmintonners 
  
Alhoewel het in eerste leek alsof er nagenoeg geen 
belangstelling voor het spelen op donderdagmid-
dag was lijkt er inmiddels toch net voldoende ani-
mo te zijn om een paar banen te vullen. Jullie zijn 
van harte welkom op donderdagmiddag van 14.30 
uur tot 16.30 uur. Er is geen training, geen begelei-

ding, wel QR controle, en uiteraard zijn alle basisre-
gels van toepassing. We hopen hiermee toch enigs-
zins de pijn te verzachten van de weggevallen don-
derdagavond. 
  
Namens het bestuur 
Hein den Hartog 

Houd vooral de basisregels in acht. Voor jezelf, en voor 

anderen  

Op donderdag 6 januari willen wij weer een 

nieuwjaarsreceptie houden.  Onder het genot 

van een oliebol even bijkletsen aan de bar en 

vooraf  met familie, vrienden of bekenden  

meespelen in de inmiddels wel bekende olie-

bollenmix waar het vooral om de gezelligheid 

gaat en niet om de scores.  Dit wel allemaal 

onder voorbehoud! 

De dan geldende coronaregels  zijn natuurlijk 

bepalend of het door kan gaan en zo ja in wel-

ke vorm. We houden je tegen die tijd op de 

hoogte. 

Nieuwjaarsreceptie 



We willen graag je aandacht vragen voor iets nieuws  
Wat? 
Vanaf volgend jaar lanceert Badminton Nederland een nieuwe competitievorm, namelijk de dubbelcompeti-
tie. Het gaat om een mannendubbel-, vrouwendubbel- en een gemengddubbelcompetitie. 
 

 
 

 

 
 
Voor wie? 
Voor badmintonners die dubbelen leuk vinden en dit graag tegen andere verenigingen willen doen in een 
competitie die weinig extra tijd kost, flexibel van opzet is en maximaal acht wedstrijden betreft. 
 
Format 
De dubbelcompetities bestaan uit drie partijen per wedstrijd. Teams bestaan dan ook uit minimaal drie spe-
lers. De wedstrijdduur van de wedstrijd is ongeveer anderhalf uur. De poules bestaan uit maximaal vijf 
teams waarbij de het de bedoeling is om de reisafstand zo kort mogelijk te houden. Hoe groter het aantal 
aanmeldingen in een gebied hoe korter de afstand. 
 

Kosten 
De kosten voor deze competitie bedragen €20 per team. 

 

Waarom? 

We hebben gemerkt dat er naast de huidige competities behoeft is aan een nieuwe vorm van competitie. 
Uit onderzoek is gebleken dat bepaald groepen mensen/badmintonners geen competitie (meer) spelen, 

-        er minder tijd is vanwege verandering in werk/gezin; 

-        het niveau te hoog is, waardoor wedstrijden niet (meer) leuk zijn; 

-        er te weinig/geen flexibiliteit is in het moment van spelen (weekend versus doordeweeks); 

-        men geen enkelspel meer wil of kan spelen; 

-        er onvoldoende spelers beschikbaar zijn. 

Uitgangspunt is dat de competitiewedstrijden op de reguliere trainings- en/of speelavond gespeeld gaan  
worden, waardoor het geen extra tijd in de toch al drukke agenda inneemt. 

Niveaus 
Er zijn drie verschillende niveaus: 
Niveau A - Doelgroep: voormalige en huidige Bondscompetitie spelers (niveau 4e t/m 6e divisie) 

Niveau B - Doelgroep: voormalige en huidige competitiespelers (niveau 7e t/m 9e divisie en mannen  
nylon Bondscompetitie + ervaren niet competitie spelende recreant) 

Niveau C - Doelgroep: startende competitie badmintonners (recreatieve spelers met niveau 9e divisie  
of lager) 

Wanneer? 
De competitie start vanaf 15 januari 2022 en eindigt uiterlijk 6 juni 2022. In deze periode speel je acht wedstrijden wat neerkomt op 

Reglement 

We hebben een aantal regels opgesteld die je in het Reglement voor de dubbelcompetities zijn opgenomen.  

 

https://www.badminton.nl/uploads/documents/Reglement-voor-Dubbelcompetities-2022.pdf


VERV0LG 

 

Inschrijven 
Teams kunnen door de deelnemers zelf worden aangemeld vanaf heden tot en met 21 december 2021  
via dit inschrijfformulier (op de website is een Word-versie van dit bestand te vinden). Zoals op het 
 inschrijfformulier duidelijk wordt moet men wel met de vereniging afstemmen over de beschikbaarheid  
van zaalruimte en de mogelijke speeldag/-tijd. 

Er is al 1 team ingeschreven : Olga , Jacques en Rene. 

Je kan ook via de competitieleider inschrijven. 

• rien.vanittersum@online.nl  Dan UITERLIJK 20 

DECEMBER !!! 

https://www.badminton.nl/uploads/documents/Inschrijfformulier-team-Dubbelcompetitie-2022.pdf
https://badminton.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYmFkbWludG9uLm5sJTJGdXBsb2FkcyUyRmRvY3VtZW50cyUyRkluc2NocmlqZmZvcm11bGllci10ZWFtLUR1YmJlbGNvbXBldGl0aWUtMjAyMi5wZGY=&sig=DBMoa8mK8ja6qsaBMpGnT43hkpo4gfrmo55xDGZ3aWfK&iat=16
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Competitieleider: 

Rien van Ittersum Telf: 0653711243 

Volgende uitgave : zsm 
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