Competitie Verslag 2018-2019

Midden september 2018 was de jeugdcompetitie weer gestart, met 3 teams
onder de naam Swift ’64 en 2 teams onder BV Dronten.
Jeugdteam 1 van Swift ’64 heeft gespeeld o17 in de Mix klasse 1, afdeling 2.
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: Joël
Zonnenberg, Robbert Bosch, Maurits Pruis (invaller), Dalida van Beem, Lindsey
van de Wakker en Tessa Schrama (invalster).
Dit team heeft het prima gedaan in deze categorie. In het begin moesten de
spelers aan elkaar wennen omdat het weer 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 vierde geworden in klasse onder 17 met 7
gewonnen partijen, 3 gelijk gespeeld en 4 verloren.
Jeugdteam 2 van Swift ’64 heeft gespeeld o13 in de Mix klasse 1-2, afdeling 3.
Team 2 bestond uit: Ryan Zonnenberg, Michiel Polman, Bea Bakker, Jiska
Blokker, Imke Boers en Lisa Ter Maat. Michiel en Lisa deden voor de eerste
keer mee aan de competitie. Dit jaar was weer een zwaar jaar voor dit team, zij
zijn als laatsten geëindigd in hun klasse; toch hebben zij wel 4 keer gelijk
gespeeld en dat is met hard werken bereikt.
Jeugdteam 3 van Swift ‘64 heeft gespeeld o13 Opstap, afdeling 4. De Opstap
competitie was in het leven geroepen door de Nederlandse Bond om zoveel
mogelijk jeugdspelers met de competitie bekend te maken. Dit was voor
beginnende badminton spelertjes met ambitie om competitie te spelen, op
deze manier konden ze wennen aan de jeugdcompetitie. In totaal zaten er 5
teams in de poule. Team 3 bestond uit: Sven Jansen, Nathan Scholten (helaas
uitgevallen met een blessure), Nova van Beek, Anna van Grinsven, Java
Nottelman en Louise Parmentier.

In de Opstap competitie werden 6 partijen gespeeld, 3 enkelspelen en 3
dubbelspelen. Het was een spannende competitie en zij kwamen 3 keer als
winnende partij van het veld. Uiteindelijk zijn ze vierde geworden, wat een
groot compliment verdient.
Bij BV Dronten speelden twee teams. Team 1 speelde o15-13 Mix klasse 1-2,
afdeling 3. Dit team bestond uit; Lars Claassen, Matthijs Polman, Ilse Buren en
Anna Nottelman. Lars en Matthijs kwamen uit het jongensteam en Ilse uit het
meisjesteam, Anna was nieuw. Dit team heeft het heel goed gedaan, en is als
derde geëindigd in deze klasse met 8 gewonnen partijen, 1 gelijk gespeeld en 3
verloren. Top gedaan.
Team 2 was een jongensteam spelend onder 17-15, Gemengd, afdeling 3. 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 2 bestond uit: Joran van Olphen, Jort Hoekstra en Yoran van Bruggen.
Vroeg in de competitie is Jort uitgevallen met een blessure en zijn er steeds
invallers gezocht. Helaas was de Bond het niet eens met deze invallers, dit ivm
hun leeftijd, waardoor BV Dronten genoodzaakt was om dit team terug te
trekken.
We zijn alweer volop aan het werven voor de aankomende jeugdcompetitie
2019-2020. Komend jaar zal de combinatie met BV Dronten weer doorgang
vinden.
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