Competitieverslag 2017 – 2018

Midden september 2017 was de jeugdcompetitie weer gestart, met 3 teams
onder de naam Swift ’64 en 1 team onder BV Dronten.
Jeugdteam 1 van Swift ’64 heeft gespeeld o19 in de mixed klasse 1-2, afdeling
1. Mixed houdt in dat dat er 8 partijen wordt gespeeld per wedstrijd; 4
enkelspelen, 2 dubbelspelen en 2 mixed (M/V) spelen. Team 1 bestond uit:
Donny Verschuren, Joël Zonnenberg, Nick Rienks, Esmee van Veenen en Tessa
Schrama. Als reservespelers hadden we Rianne leRoux en Robbert Bosch.
Daarnaast is een paar keer Lindsey van de Wakker ingevallen.
Dit team heeft het zeer goed gedaan in de hoogste leeftijdscategorie. In het
begin moesten de spelers aan elkaar wennen omdat het een nieuw
samengesteld team was. Bij dit team kon je goed zien dat ze coachend
vermogen hadden en de trainer of begeleiders niet altijd meer met advies of
tips hoefden te komen, dat deden ze onderling zelf. Team 1 is derde geworden
in klasse onder 19 met 9 gewonnen partijen, 1 gelijk gespeeld en 4 verloren.
Jeugdteam 2 van Swift ’64 heeft gespeeld o17gemengd klasse 3, afdeling 1.
Gemengd houdt in dat er minimaal met 3 personen in een team gespeeld kan
worden. Dat kan zijn 2 jongens + 1 meisje / 2 meisjes + 1 jongen. In totaal mag
een team uit meer spelers bestaan. Gespeeld 6 partijen: 3 enkelspelen en 3
dubbelspelen. Team 2 bestond uit: Lindsey van de Wakker, Dalida van Beem en
Ilse Buren.
In deze klasse waren de teams gewaagd aan elkaar op de twee laatste teams
na. Hierdoor kreeg je spannende partijen waarbij onze meiden lieten zien erg in
hun ontwikkeling vooruit te zijn gegaan. Een paar keer heeft Ingmar van
Busschbach ingevallen waardoor alle wedstrijden ook gespeeld konden
worden. Team 2 is in de middenmoot geëindigd op de 5e plaats van de 8 teams.

Jeugdteam 3 van Swift ’64 wat ons debutantenteam en speelde o11 – 13,
Gemengd afdeling 3. Zij speelden dus ook 6 partijen per keer. Dit team bestond
uit 5 spelers, te weten Aiden Vos, Ryan Zonnenberg, Bea Bakker, Imke Boers en
Jiska Blokker. Dit clubje verdient een grote pluim voor hun inzet en niet
aflatende moed. Waarom ik dit zeg? Elke keer weer moesten zij tegen teams
spelen die wel 2 koppen groter waren dan onze dappere spelers. Toch bleven
onze spelers positief ook al zag je dat ze zich danig geïntimideerd voelden. Het
plezier bleef en dat blijkt wel want ze willen allemaal blijven competitie spelen
(op 1 na). Dit team is laatste geworden maar met een groot hart.
Het team van BV Dronten speelde o15 jongens afdeling 2. Zij waren
samengesteld alleen met jongens, maar kon ook bestaan uit jongens/meisjes
gemengd. Alleen moet dan het merendeel uit jongens bestaan. Speel je in een
meisjesteam moet het merendeel uit meisjes bestaan. Team Dronten bestond
uit: Lars Claassen, Matthijs Polman, Joran van Olphen, Jort Hoekstra en Yoran
van Bruggen. Dit team heeft het goed gedaan en zijn het meest constante team
geweest die dinsdag en vrijdag trainden. Dronten 2 is 4e geworden met 7
gewonnen en 5 verloren partijen.
We zijn alweer volop aan het werven voor de aankomende jeugdcompetitie
2018 – 2019. Na een enquête van de Nederlandse Bond zijn er weer
veranderingen op komst. Dit met het doel om zoveel mogelijk spelers te laten
kennis maken met de competitie, komt er bijvoorbeeld een instap competitie.
Dit is mn voor spelers die net zijn begonnen of een jaartje badminton spelen
maar wel houden van competitie. Mixed, gemengd blijft, dus kunnen we weer
volop combineren om zoveel mogelijk spelers te laten meedoen. Ook zal
geëvalueerd worden of de combinatie met BV Dronten voor dit jaar weer door
kan gaan.
Erica Geenen
Ccp-er

Overzicht van behaalde punten in competitie/toernooien;
http://badmintonnederland.toernooi.nl/Home

