nieuwsbrief augustus 2017

Ieperse Badminton Club vzw
De grote vakantie zit er voor velen op, wat meteen ook wil zeggen
dat de start van het nieuwe badmintonseizoen voor de deur staat.
Met deze eerste nieuwsbrief wil het bestuur dan ook meteen goed
van start gaan met heel wat info, belangrijke data en interessante
weetjes voor elk van jullie.
Sinds deze week zijn we terug overgeschakeld op de gewone uurregeling wat betreft
de speelmomenten. Er kan dus met andere woorden opnieuw gespeeld worden op dinsdag
van 20.30u tot 22.30u, op donderdag van 20.00u tot 22.00u en op zondag van 09.30u
tot 12.00u.
Met enige trots kunnen we ons allereerste eigen competitietornooi officieel bekend
maken: het International In Flanders Fields Tournament. Dit gaat door op 21-22
oktober van dit jaar. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om jullie massaal uit te
nodigen om dat weekend te supporteren, deel te nemen of misschien zelfs te helpen. Zin in
dat laatste? Neem dan zeker contact op met onze voorzitter Thijs (voorzitter@iepersebc.be).
Wil je posters uithangen of flyers uitdelen in andere sporthallen bijvoorbeeld? Neem dan zeker
ook contact op met iemand van het bestuur!
Graag willen we jullie uitnodigen om deel te nemen aan ons herfst-dubbeltoernooi op
donderdag 26 oktober. Dit toernooi voor volwassenen en jeugdleden van groep 4 gaat door
tijdens de normale speeluren van 20 tot 22u. Dit is een ideaal moment om kennis te maken
met andere leden van de club, want het lot bepaalt met of tegen wie er wordt gespeeld.
Hou alvast 16 december vrij in jullie agenda ! Dit wordt de datum van ons heerlijke
eindejaarsfeest. Na de succesvolle editie van vorig jaar is het opnieuw de bedoeling dit
etentje met een activiteit te combineren. Meer informatie hieromtrent volgt nog.
[JEUGD] Samen met de start van het nieuwe schooljaar start ook meteen het seizoen
2017-2018 wat de jeugdtrainingen betreft. Op zaterdag 2 september 2017 wordt het
startschot

van

de

eerste

training

gegeven.

Net

zoals

voorgaande

jaren,

gaan

de

jeugdtrainingen door op zaterdag in sporthal 2 van 10.30u tot 12.30u. Op 5 september
2017 gaat vervolgens de eerste dinsdagtraining door in sporthal 1 van 19.00u – 20.30u
(groep 2 en 3) of van 20.30u tot 22u (groep 4). Deze trainingen zijn er voor jongeren
geboren in 2007 of vroeger, waarin men onder leiding van gediplomeerde trainers de
kneepjes

van

het

vak

zal

leren.

Nieuwelingen

die geïnteresseerd

zijn

om

met de

badmintonsport kennis te maken, hoeven vooraf niet in te schrijven, maar kunnen zich
gewoon in sportkledij en met een badmintonracket in de hand aanmelden bij één van de
aanwezige trainers.
[JEUGD] Ook dit jaar gaan wij in de Ieperse Badmintonclub opnieuw verder met de
allerjongsten onder ons tijdens Minibad. Minibad is er voor kinderen geboren in 2008 of
later. Bij minibad gaat men het spel aanpassen aan de kinderen, dit wil zeggen dat er wordt
gespeeld op een kleiner veld, met verlaagd net en kleinere rackets (deze worden door de club
voorzien). Minibad gaat van start op zaterdag 2 september 2017, van 9.00u tot 10.30u in
sporthal 2.

[JEUGD] Dit jaar willen wij eveneens de jeugdspelers stimuleren om deel te nemen aan
de KW-cups. Dit zijn toernooien voor jeugdspelers van -9 tot en met -19 jaar. Vorig jaar
proefden reeds een groot aantal van onze jeugdspelers van dit circuit op onze eigen KW-cup te
Ieper, waar zeer mooie resultaten werden behaald. Opnieuw organiseren wij in Ieper een KWCup op zaterdag 27 januari 2018.
Nieuw vanaf dit jaar: spelers moeten zichzelf inschrijven via www.toernooi.nl. Tot en met
vorig jaar gebeurde dit via inschrijvinig naar jeugd@iepersebc.be. Een uitgebreide uitleg rond
de inschrijvingen wordt later nog via mail verstuurd naar de jeugdleden.
In september gaat ook opnieuw de interclubcompetitie voor gemengde ploegen van
start. Dit jaar wordt IBC vertegenwoordigd door 2 ploegen, die uitkomen in 4e Provinciale B en
5e Provinciale A. Wij wensen onze teams alvast heel veel succes toe!
Daarnaast start de dames- en herencompetitie ook opnieuw in januari 2018.
Spelers (jeugdspelers zijn ook welkom!) die kennis wensen te maken met het
competitiegebeuren of meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met Brecht
Veryser. Brecht is te bereiken via competitie@iepersebc.be of via het nummer
0477/65.41.63. De ploegen dienen uiterlijk op 15 september 2017 te worden ingeschreven,
voor geïnteresseerden is snel zijn dus de boodschap!

Bij deze wil het voltallige bestuur u een gezond,
sportief en deugddoend seizoen toewensen!

