
Door Ted van der Meer

Recordkampioen Duinwijck 

heeft weer een 'cap' 

toegevoegd aan haar totaal. 

De teller staat na de 5-3 

overwinning op 

titelverdediger Van Zundert 

VELO op 24. De finale werd 

zaterdagmiddag gespeeld in 

de bombolle sporthal De 

Lagewei in Barendrecht, het 
Dicky en Dennis sterk

thuishonk van The Flying 
Vervolgens gingen de beide 

Shuttle, dat het evenement 
mannenpartijen in twee games naar 

uitstekend had 
Van Zundert VELO, via respectievelijk 

georganiseerd.
Dennis van Daalen de Jel (tegen Erik 

Meijs) en Dicky Palyama (tegen Koen 

Ridder). Vooral de jeugdige Meijs viel 
Duinwijck had een moeizame 

tegen. Hij leek niet goed bestand tegen 
start. Na de winst van het 

de spanningen die de finale met zich 
mannendubbel Ruud 

mee bracht. Anderzijds is het bekend 
Bosch/Koen Ridder werden 

dat Van Daalen de Jel kan pieken als 
drie achtereenvolgende 

het moet. De toegenomen 
nederlagen geleden. Het 

trainingsarbeid de laatste weken heeft 
vrouwendubbel verliep 

zeker ook een rol gespeeld.
dramatisch voor de 

De twee vrouwenenkels werden wel 
Haarlemmers. Eva Krab liep 

een prooi voor Duinwijck, maar 
na winst in de eerste game een ernstig ogende enkelblessure op. Een opgave leek 

gemakkelijk ging het bepaald niet. In beide gevallen moest er twee keer een derde game aan 
nabij. Maar na ruim tien minuten speelde ze met een zwaar ingetapete enkel 

te pas komen. Akvile Stapusaityte maakte haar favorietenrol waar tegen Lisa Malaihollo. En 
samen met haar partner Selena Piek toch door en het Duinwijckduo kwam na winst 

de jonge moeder Karina de Wit-Kool deed datzelfde tegen Ginny Severien.
in de eerste game zowaar op matchpoint. Maar het lukte Piek en Krab niet om bij 

20-19 in de tweede game het beslissende punt te maken en uiteindelijk ging het in 
Verrassende Soraya

een zeer spannende eindfase met 21-13 21-23 19-21 mis. Het Van Zundert VELO-
De laatste weken zong behoorlijk rond, dat Soraya de Visch Eijbergen niet erg blij was met haar 

duo Maartje Verheul en Ginny Severien bleek over iets sterkere zenuwen te 
reserverol in de play-offs. Maar de coaches wilden in de sterkste opstelling spelen en daarom 

beschikken.
ging in het enkelspel de voorkeur uit naar Karina in plaats van Soraya. Gezien de geschiedenis 

een logisch keus. Maar plotseling kreeg de talentvolle De Visch Eijbergen in de finale toch 

De juichende landskampioen 
Duinwijck. De spelers v.l.n.r.: liggend: 
Selena Piek, Koen Ridder. Midden: 
Karina de Wit-Kool, Akvile 
Stapusaityte. Boven: Eva Krab, Soraya 
de Visch Eijbergen, Jerry Natenstedt, 
Jacco Arends, Erik Meijs, Ruud Bosch. 
Foto: René Lagerwaard.

NUMMER 115  -2011     |  11-04 OFFICIEEL ONLINE MAGAZINE VAN BADMINTON NEDERLAND
!

W W W. B A D M I N TO N . N L

Inhoud

1

topbadminton
wedstrijden& 

|    NUMMER 115 4-2011   |   11-0   |

1 

2

3

4

6

7

11

14

Duinwijck niet te stuiten

Wedstrijdagenda

Oranje naar EJK in Finland

NK Aangepast Badminton 2011

Yonex Dutch International

HBV  Junior Mastertoernooi Hoorn

De Finale in beelden

Resultaten lezersonderzoek

DUINWIJCK NIET TE STUITEN

Ontmoet al jouw
badmintonvrienden 
         op Hyves

NK aangepast badminton

HBV Bouchier Sport Junior Master

!
klik hier om je aan te melden...



|    NUMMER 115 4-2011   |   11-0   |
2

! topbadminton
wedstrijden& 

|    NUMMER 115 4-2011   |   11-0   |

speeltijd. Krab werd vanwege haar enkelblessure uit de mixed gehaald. En naast 'reus' Ruud 
Bosch maakte Soraya een voortreffelijke en volwassen indruk. Er moesten hier en daar wel wat 
achterstanden worden weggewerkt – vooral in de tweede game – maar aan het einde van de 
rit was het Haarlemse tweetal toch aanzienlijk sterker gebleken dan Maartje Verheul en Dennis 
van Daalen de Jel. Dit was een fikse dreun voor Van Zundert VELO, want dit was een van de 
punten waarop ze (zeker nu Eva Krab afwezig was) gerekend hadden.
Hierdoor lag alle druk bij Lisa Malaihollo en Rikkert Suijkerland. Als ze zouden winnen van 
Selena Piek en Jacco Arends zou er een beslissende 'golden game' in de mixed worden 
gespeeld. Tegen de nummer 52 van de wereld (en daardoor de hoogstgenoteerde Nederlandse 
mixed) waren de VELO-spelers echter niet opgewassen. Degelijk spelend werd de 5-3 winst in 
twee games zeker gesteld. De titel was na 2009 weer in handen van Duinwijck, dat ook dit 
seizoen weer werd gecoacht door Rob Ridder en Wim Fisscher.

DUINWIJCK  - VAN ZUNDERT VELO 5-3
(uitslagen in volgorde van finish)
MD: Ruud Bosch/Koen Ridder w.v. Dicky Palyama/Rikkert Suijkerland 21-8 21-13 (1-0)
VD: Eva Krab/Selena Piek v.v. Ginny Severien/Maartje Verheul 21-13 21-23 19-21  (1-1)
ME2: Erik Meijs v.v. Dennis van Daalen de Jel 14-21 9-21 (1-2)
ME1: Koen Ridder v.v. Dicky Palyama 16-21 16-21 (1-3)
VE1: Akvile Stapusaityte w.v. Lisa Malaihollo 21-14 13-21 21-14 (2-3)
VE2: Karina de Wit-Kool w.v. Ginny Severien 15-21 21-11 21-15 (3-3)
GD2: Soraya de Visch Eijbergen/Ruud Bosch w.v. Maartje Verheul/Dennis van Daalen de Jel 21-
16 21-16 (4-3)
GD1: Selena Piek/Jacco Arends w.v. Lisa Malaihollo/Rikkert Suijkerland 21-15 21-17 (5-3)

Kampioenschappen 2011

Internationale evenementen in Nederland 2011

Satellite Circuit 2011

Badminton Business Netwerk Junior Master Circuit 2010/2011

Aangepast Badminton Circuit 2011

Carlton GT Cup 2011

www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/toernooien/evenementenkalender

21/22 mei: Nederlandse Jeugd Kampioenschappen, Almere
25/26 juni: Nederlandse Kampioenschappen voor regioteams, Almere

21 t/m 24 april: Yonex Dutch International (i.s.m. Velo/Van Zundert)
11 t/m 16 oktober: Yonex Dutch Open, Almere

16/17 april: Satellite Duinwijck, Haarlem
7/8 mei: Carlton GT SV Meteoor, Veendam
21/22 mei: MR Badminton Cooling Down Satellite, The Flying Shuttle '57 Bergen op Zoom
27/28 augustus: RSL Satellite Gorredijk, BC Drachten, Gorredijk
3/ 4 september: 36th Carlton GT International Tournament, Victoria, Hoensbroek

16/17 april: Junior Master BCRS, Spijkenisse
23/24 april: Junior Master BC Olympia '56, Tegelen
7/8 mei: BECA 2000 Junior Master, Arnhem
14/15 mei: Junior Master toernooi BC Tilburg, Tilburg
4 juni: Finale, Wijchen (i.s.m. BC Smashing)
15/16 oktober: Junior Master Cup, Almere (tijdens Yonex Dutch Open)

24 april: BC Drachten, Drachten
15 mei: Shuttle Up, Sliedrecht
24 juni: TTV Irene, Tilburg

12/13/14 april: tweede ronde
10/11/12 mei: derde ronde
11/12 juni: finale, Alpen aan de Rijn (i.s.m. BC Flair)

Ga voor de gehele evenementenkalender, inclusief regionale toernooien naar: 

Wil je meer weten? Mail dan naar info@badminton.nl.

Bekijk de fotoreportage op pagina11 t/m 13
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Afgelopen weekend organiseerde de Hoornse Badminton zon op. Hoewel de toernooileiding altijd strak is, probeert het ook niveau lag erg hoog, met name in de categorie -13. Verderop vindt 
Vereniging voor de derde maal een Junior Master toernooi. Maar een gezellig toernooi te bevorderen. Een jong team van HBV'ers u een nabeschouwing per categorie.
liefst 112 toptalenten uit heel Nederland kwamen naar Hoorn om leidt met veel plezier en humor het toernooi en dat geeft het hele 
de strijd met elkaar aan te gaan. toernooi een gezellige en relaxte sfeer. Uiteraard mag de Wisselbeker
Naast de spelers van de Badminton Schools Amstelveen, HBV'hond, een oude mascotte, niet ontbreken. Bij het HBV Junior Master hoort tevens een wisselbeker voor best 
Barendrecht, USBV en Drachten, die verplicht waren mee te doen, presterende club. In alle finales zijn punten te verdienen. In 2009 
waren er veel spelers van Van ging de eer naar Almere, in 2010 
Zijderveld en HBV zelf. Daarnaast naar Van Zijderveld. Ook dit jaar 
opvallend veel spelers uit Friesland en was Van Zijderveld 
Zuid-Holland. Veel nieuwe gezichten in oppermachtig. De nummer 3, BC 
Hoorn en dat is natuurlijk altijd leuk. Drachten (10 punten), en 
Het toernooi kreeg zelfs een nummer 2 HBV zelf (18 punten), 
internationaal tintje door de kwamen niet in de buurt van het 
deelname van twee Belgische ongenaakbare Van Zijderveld: 35 
kampioenen. Vanwege de vele punten. Mocht Van Zijderveld 
inschrijvingen van buiten Noord- volgend jaar weer met sterke 
Holland, had de toernooileiding ploeg komen, dan kan HBV 
besloten om op beide dagen om 10.00 alvast gaan sparen voor een 
uur te beginnen. Voor allen die van nieuwe wisselbeker, want na 
ver moesten komen was dit een fijne driemaal achter elkaar winnen 
tegemoetkoming. Op zaterdagochtend zal de beker in Amstelveen 
zat de sfeer er al snel in, onder lekkere blijven.
muziek sloegen de kinderen zich 
warm, tot de muziek uit ging en de Speeches
partijen van start gingen. Het toernooi Toernooiwinaar Steef van 
was begonnen. Wooning (ME-17) had al zo vaak 

gespeecht als winnaar bij een 
Professioneel en gezellig HBV-toernooi, dat de 
Het Hoornse Junior Master onderscheidt zich op een aantal toernooileiding dit keer de eer liet aan de winnares van het VE-17, 
manieren van andere toernooien. Enerzijds was het toernooi Vera Kampman, om het laatste woord te doen. Vera bedankte met 
professioneel georganiseerd: de toernooileiding zat scherp op de name alle andere spelers om de grote sportiviteit tijdens dit 

Spanning en verrassingen
wedstrijden en probeerde zo snel mogelijk alle wedstrijden te weekend en dit leverde haar een groot applaus op. Een mooi 

Terug naar de wedstrijden: op zaterdag waren er gelijk al veel 
laten spelen. Bij aanvang van het toernooi ontvingen alle spelers compliment, welke helemaal op zijn plaats was: er was geen enkel 

spannende wedstrijden en aantal verrassingen te zien. Wel liep 
een toernooiboekje, hun wedstrijden op een apart blad en lekker onvertogen woord te horen in Hoorn dit weekend, ondanks dat er 

het toernooi door de vele driesetters en spannende partijen wat 
fruit. Een leuke toevoeging was bijvoorbeeld ook de naamborden op het scherpst van de snede werd gespeeld.

uit. De toernooileiding wist de schade beperkt de houden tot 
die langs de kant van de baan staan: op deze manier ziet iedereen Het overslaan van Steef als speecher bleek wel een klein 'foutje', 

maximaal een half uur en de laatste wedstrijd ging slechts een 
wie er op dat moment op de baan speelt. Ook was in de kantine want de Duinwijcker had graag wat willen zeggen over zijn trainer 

kwartier later dan gepland de baan op. 
een Toernooi-TV aanwezig. Hoewel in wat kleine lettertjes, waren Rinse Donsu, tevens voormalig trainer bij HBV. Rinse heeft het de 

Op zondag eerst dubbel poulewedstrijden en daarna werd 
hier onder andere uitslagen en het programma te zien. MR laatste tijd erg zwaar, maar is gelukkig afgelopen week uit het 

begonnen met de halve finales en finales. Speciaal voor de halve 
Badminton was aanwezig om de nodige badmintonkleding, ziekenhuis ontslagen. Namens Steef willen wij Rinse op deze wijze 

finales en finales waren twee scheidsrechters van Badminton 
rackets en hebbedingetjes te verkopen. nog van harte beterschap wensen en we hopen hem gauw weer 

Nederland aanwezig om een aantal wedstrijden officieel te 
Maar naast een goede organisatie is het bij HBV vooral gezellig. De te zien in de badmintonhal.

begeleiden. Een mooie toevoeging, vooral voor de jongere spelers 
kinderen kunnen zich vermaken op een groot aantal dikke matten De toernooileiding kijkt, ondanks de kleine uitloop op beide 

voor wie dat allemaal toch wel erg spannend was.
die speciaal voor hen zijn neergelegd. De ouders kunnen op dagen, terug op een ontzettend geslaagd toernooi. Er waren geen 

Ook de finales waren weer een genot om naar te kijken. Het 
bankjes of op het terras zitten. Velen zochten ook even buiten de incidenten en gelukkig zijn er geen ernstige blessures 

De prijswinnaars bijeen. Fotografie: Alex van Zaanen.

HBV Bouchier Sport Junior Master biedt veel extra's
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voorgekomen. HBV kijkt al uit naar volgend jaar en hoopt dan nog Madouc Linders en Puck Minnebo na een gelijkopgaande strijd. In 
meer spelers te mogen verwelkomen in Hoorn. de finale troffen zij Debora Jille en Jessela van Soerland, die 

daarvoor hadden gewonnen van het gelegenheidsduo Armel Visje 
NABESCHOUWING en Marit Willemsen. Marleen en Els stapten uiteindelijk na 3 sets 

als winnaressen van de baan af: met 21-17, 19-21 en 21-16 
Onder 11 verloegen zij Debora en Jessela in een prachtige partij.
Bij de meisjes onder 11 jaar domineerde de Belgische Joke de Het GD-13 was een prooi voor Tomas en Els, die beiden dus ook al 
Langhe het toernooi. In het enkelspel rekende zij in de halve finale de titel in het dubbelspel op hun naam hadden geschreven. In de 
af met Daisy Pietersz van Van Zijderveld. In de andere halve finale halve finale wonnen ze van Dennis Koppen en Marleen Kuipers. In 
haalde Chloe Mayer van HBV de finale ten koste van Fah Naeotan. de finale wonnen ze in twee sets van Mauro Kepel en Debora Jille, 
In de finale bewees Joke haar klasse door met 21-14 en 21-15 van die de finale hadden bereikt door Kevin de Waal en Madouc 
Chloe te winnen. Linders te verslaan.
In het vrouwendubbel speelde Joke met Maike Juffermans van 
HBV. Hierin moest ze na een spannende driesetter wel de winst Onder 15
laten aan Chloe, die samen speelde met Marit Brouwer van Swish. In het enkelspel werd Tamara van der Hoeven in de halve finale 
In het gemengddubbel pakte Joke toch nog een tweede ereplaats. geklopt door Dafne Linders. De HBV-speelster was in de eindstrijd 
Samen met Stein Bondroit, ook uit België, was ze in de finale te vervolgens niet opgewassen tegen Tamara's zusje Susanne. De 
sterk voor haar dubbelpartner Maike en Denzell van Soerland. beide zussen wonnen wel het dubbelspel.
Bij de jongens bereikte HBV'er Finn Achthoven verrassend de De nummers 2 Loes Rijpma en Lisette Stam konden het zelfs niet 
halve finale, maar moest het afleggen tegen Mahendra Suartana bolwerken tegen de zusjes van Van Zijderveld, zij verloren met 
van Slotermeer. Brian Wassink bereikte de finale ten koste van ruime cijfers.
Wilco van Houwelingen. In een spannende finale ging de winst in Ook in het gemengddubbel werd Tamara eerste . Samen met 
drie sets naar de nog jonge Mahendra. In het dubbelspel haalde Jonathan Velder won zij eerst van Koen van der Zwan en Loes 
Brian revanche: hierin won hij samen met Denzell van Soerland Roepma. Joran Kweekel en Marit Willemsen wonnen aan de 
van Mahendra en diens partner First Wongsrila, ook in drie andere kant van het schema van Damian Veerman en Lisette 
spannende sets. Stam. De finale had bijna een -13 partij kunnen zijn. Joran, Marit 

en Tamara kunnen alledrie nog -13 spelen en Jonathan is pas 
Onder 13 eerstejaars -15. Ondanks de jonge leeftijden werd het een zeer 
Bij de mannen onder 13 jaar werd Jerdi '3-setter' de Goeij aantrekkelijke partij. In drie sets ging de winst naar de Van 

Het mannendubbel onder 13 jaar was erg spannend. Winnaar van kampioen. De kwartfinale, de halve finale en uiteindelijk ook de Zijervelders Jonathan en Tamara.
het enkelspel Jerdi de Goeij behaalde met zijn partner Sunny finale won hij allen in drie sets. De derde won hij steeds met ruim Het mannenenkelspel kende een verrassende en jonge winnaar. 
Hsieh de finale ten koste van Barend Tuinenburg en Niels verschil. In de kwartfinale rekende hij af met Mauro Kepel en in de Joran Kweekel van BCRS ging eerst in drie sets langs Brian Kwee. 
Veenstra, die zich in de tweede set niet zomaar gewonnen gaven halve finale met Kevin de Waal. Tomas Spanbroek haalde wat Jonathan Velder, die eenvoudiger de finale behaalde door Thijs 
maar toch de winst aan Jerdi en Sunny moesten laten met 22-24. eenvoudiger de finale door achtereensvolgens Niels Veenstra en van der Zwaan opzij te zetten, werd zijn tegenstander. In een 
De andere halve finale werd nipt gewonnen door Mauro Kepel en Sander Suartana te verslaan. In de finale moest hij met 21-17, 15- zinderende finale was het Joran die uiteindelijk de eerste prijs 
Tomas Spanbroek van Stein Bondroit en Ties van der Lecq. In de 21 en 11-21 de overwinning aan Jerdi laten. binnensleepte. 
beslissende derde set wonnen Mauro en Tomas met 21-19. Bij de meisjes een ontzettend hoog niveau. De nog jonge HBV'er Tot slot ging het mannendubbel in een spannende finalepoule 
Tijdens de prijsuitreiking ontstond er wat verwarring: wie had nou Madouc Linders maakte het de eerste geplaatste Marit Willemsen naar Michael van Ingen en Raul Verhallen. Zij versloegen zowel 
het mannendubbel onder 13 gewonnen? Er was blijkbaar een met name in de eerste set nog erg lastig, maar Marit bereikte toch het koppel Damian Veerman/Thijs van der Zwaan als het koppel 
verkeerde eindstand ingevuld door de teller, maar uiteindelijk de finale. Debora Jille had helaas een walk-over in de halve finale Deon Ha/Koen van der Zwan in twee sets. Deon en Koen 
kwam de goede winnaar naar boven: Mauro en Tomas wonnen in en kwam zo in de finale tegenover Marit te staan. Als laatste versloegen met 22-20 in de 3e set Damian en Thijs en werden zo 
een zeer spannende driesetter van Jerdy en Sunny.wedstrijd van het toernooi mochten de meiden de baan op. Marit tweede.
Het vrouwenenkel onder 13 was al een spannende trok de eerste set met 21-18 naar zich toe, maar daarna bepaalde 
aangelegenheid en wat te denken van het vrouwendubbel. Debora het spel: met 21-13, 21-13 werd zij knap kampioene van 
Marleen Kuipers en Els Romen bereikten de finale ten koste van het toernooi.

Debora Jille wist knap te winnen van Marit Willemsen
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Onder 17
Bij de hoogste categorie konden we smullen van prachtig 
badminton. Bij de heren twee troeven van HBV: Roy Mulder, vorig 
jaar driemaal kampioen -15, werd ditmaal in de halve finale 
uitgeschakeld door Steef van Wooning, waarbij de tweede set erg 
close was: 23-21. De andere HBV'er, Nick Veerman, wist knap de 
finale te halen door Marco van den Bosch en Brandon Wassink te 
verslaan. In de finale verdeelden Steef en Nick de eerste twee 
sets, maar de derde set ging resoluut naar de Duinwijcker met 21-
14.
Bij de dames bereikte Marjolein Stam als beste tweede de halve 
finale. Hét toernooimoment van dit weekend was het moment dat 
Marjolein hoorde dat zij naar de halve finale mocht en helemaal 
uit haar dak ging van blijdschap. In de halve finale vocht ze voor 
wat ze waard was tegen Moniek den Broeder, maar moest in de 
derde set het onderspit delven. Moniek trof in de finale Vera 
Kampman, die in drie sets afrekende met clubgenote Renée 
Velder. In de finale won Vera met 21-17 en 21-16 van Moniek en 
mocht zich zo kampioene van het toernooi kronen. 
In het vrouwendubbel werd Moniek wel eerste: samen met 
Marjolein won zij in de finalepoule onder andere van Vera 
Kampman en Asmara de Vries. Vera en Asmara mochten wel een 
tweede prijs ophalen, want zij wonnen in drie sets van Renee 
Velder en Paivi Reckman.
Marjolein werd in het gemengddubbel ook eerste: samen met 
Nick Veerman van HBV won zij eerst de halve finale van Moniek 
en Teun Yntema in twee spannende sets. In de andere halve finale 
gingen Dominic Remery en Kelly de Leeuw ten onder tegen Steef 
van Wooning en Liselotte van Balen. In de finale waren Nick en 
Marjolein te goed voor Steef en Liselotte: 21-10 en 21-16.
Tot slot het mannendubbel onder 17: Nick Veerman en Marijn 
Dokter schakelden in de poule verrassend Marco van den Bosch 
en Dominic Remery uit. In de halve finale wonnen ze nipt van Tim 
Merckens en Brandon Wassink met 22-20 in de derde set. Roy 
Mulder en Teun Yntema bereikten de finale ten koste van Steef 
van Wooning en Jonathan Velder in drie sets. In de finale wonnen 
Roy en Teun nog de eerste set, maar daarna gingen Marijn en Nick 
er met de overwinning vandoor met 21-17 en 21-14.

Naschrift
Foto's zullen komen te staan op www.jij-in-actie.nl. Uitslagen zijn 
te vinden op www.badmintonnederland.toernooi.nl.

Op 14 en 15 mei organiseert BC Tilburg het laatste Junior Master 
toernooi van dit seizoen, voordat de finale gespeeld wordt op 4 
juni in Wijchen. Het maakt deel uit van het Badminton Business 
Netwerk Junior Master Circuit. Het toernooi zal ongetwijfeld veel 
spannende wedstrijden opleveren, omdat de spelers van de 
badminton schools verplicht zijn deel te nemen. Spelers van de 
academy's zijn natuurlijk ook welkom.
Na publicatie op badmintonnederland.toernooi.nl heeft zich al 
een twintigtal spelers uit België aangemeld. De connectie met 
Duitsland is er ook, dus misschien komen daar ook nog wat 
spelers vandaan.

Categorieen
U9, U11, U13, U15 en U17
Uitsluitend in de laatste drie categorieën zijn punten te behalen 
voor de Junior Master Ranglijst. Er kan zowel met veren als een 
synthetische shuttle worden gespeeld.

Locatie
Topsporthal T-Kwadraat
Olympiaplein 382
5022 DX Tilburg

Inschrijven
Tot  25 april via htpp://badmintonnederland.toernooi.nl

Loting
Deze zal na de plaatsing door de Landelijke Commissie 
Wedstrijdwezen (LCW) gebeuren door de lotingsreferee in de 
week van 2 mei. Het resultaat  zal na 7 mei (met aanvang van de 
wedstrijden) te zien zijn op de website 
htpp://badmintonnederland.toernooi.nl.

Badminton Business Netwerk 
BCRS Junior Master

Op 16 april zal bij BC Ritte-Spijkenisse het Badminton Business 
Netwerk Junior Master 2011 geworden houden. Dit evenement 
vindt plaats in sporthal De Ring van Putten in Spijkenisse. Op dit 
toernooi zullen veel talentvolle kinderen actief zijn. Het is het 
eerste JM-toernooi onder deze naam. Maar een primeur is het 
niet, want hiervóór werd het al achttien keer onder de naam BV 
De Ritte gorganiseerd. Het toernooi stond vaak bovenaan bij de 
jeugdspelers die het circuit aflopen vanwege de uitstekende 
organisatie. Nu is dat niet anders, alleen zijn sinds dit seizoen 
twee verenigingen één geworden. BC Spijkenisse heeft moeten 
toezien dat een brand hun sporthal heeft doen wegvagen. Helaas 
kregen zij hier geen nieuwe voor terug. Vervolgens besloten BV 
De Ritte en BC Spijkenisse de handen ineen te slaan: Badminton 
Centrum Ritte Spijkenisse. Onder de nieuwe verenigingsnaam 
streeft de club ernaar weer een prachtig toernooi neer te zetten.
Er wordt gespeeld in U13 t/m U17. In de ME U13 zullen de ogen 
gericht zijn op Jerdi de Goeij, Niels Veenstra en Sunny Hsieh. In de 
VE U13 zullen voornamelijk Melisa Alkan en Corine Breukers in de 
gaten worden gehouden voor de titels. In de ME U15 zal de eerste 
geplaatste Belg Rover Jay Babatido zijn plaatsing meer dan waar 
willen maken. Maar er liggen meer kapers op de kust. Denk maar 
aan Michael van Ingen en Ravin Jhinkoe Rai. In de ME U17 zal 
Ruben Kweekel er alles aan doen om de titel binnen te slepen. 
Tom Blinde zal het hem als tweede geplaatste zeker niet cadeau 
willen geven. In de VE wil topfavoriet Michelle Middelburg laten 
zien wat zij kan. Het zal een open strijd worden waarbij de tweede 
geplaatste Hilleen Smeets, Evelien Witten (BCRS), Sarina Lapré en 
Marjan de Jong wel eens voor een verrassing zouden kunnen gaan 
zorgen.Het wordt vooral een open strijd. De organisatie verwacht 
dat er sprake is van veel 'close' partijen en misschien wel 
verrassende podiumplaatsen. BCRS verheugt zich elk jaar op haar 
Junior Master en dat is ook dit keer weer het geval. Alles staat 
deze weken in het teken van dit toernooi en dat wil de club aan 
iedereen laten zien.

Informatie
Naam: Badminton Business Netwerk BCRS Junior Master
Datum: 16-4-2011
Locatie: Sporthal De Ring van Putten, Groenewoudlaan 25, 3200 
AT Spijkenisse

JUNIOR MASTER BC TILBURGHBV Bouchier Sport Junior Master biedt veel extra's
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Resultaten lezersonderzoek CLEAR! Topbadminton en Wedstrijden

Onlangs hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder de lezers van CLEAR! Topbadminton en Wedstrijden en CLEAR! Verenigingen. In totaal hebben 246 

lezers deze enquête ingevuld, wat een respons betekent van 32%. Voor een online enquête is dit bijzonder hoog en via deze weg willen wij dan ook 

iedereen danken die de tijd en moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen.

Uit de vragen die wij specifiek over CLEAR! Topbadminton en Wedstrijden hebben gesteld zijn diverse conclusies te trekken. Wij zetten een aantal van 

deze resultaten voor u op een rij:

- Mensen komen voornamelijk in aanraking met Clear! Topbadminton en Wedstrijden doordat Badminton Nederland het magazine automatisch 

toestuurt of via de website van Badminton Nederland

- Het grootste deel van de lezers vindt de huidige frequentie ideaal, namelijk eens per week

- De lengte van Clear! Topbadminton en Wedstrijden wordt door bijna 90% van de lezers als goed beoordeeld

- De meest interessante artikelen vinden de lezers de nieuwsartikelen over (inter)nationale wedstrijden. Het minst interessant vindt men de 

Wedstrijdagenda

- Een nog te verbeteren aspect van deze Clear! vindt men de relevantie van de artikelen voor verenigingen. Hierbij  moet wel meteen worden 

opgemerkt dat er tevens Clear! Verenigingen wordt uitgegeven, waarin juist voor verenigingen relevante artikelen worden geplaatst. 

De aspecten van CLEAR! Topbadminton en Wedstrijden die goed worden beoordeeld zijn: de relevantie van de artikelen om op de hoogte te blijven van 

wedstrijdbadminton en de nieuwswaarde van de artikelen.

Tot slot hebben wij de lezers gevraagd deze CLEAR! in zijn algemeenheid te beoordelen door een cijfer van 1 t/m 10 te geven. Het resultaat is dat men 

het magazine gemiddeld met een 7,4 waardeert, hetgeen geïnterpreteerd mag worden als ruim voldoende tot goed. 

Wat gebeurt er nu?

Met behulp van de resultaten van het onderzoek zullen wij ons inzetten CLEAR! Topbadminton en Wedstrijden en de wijze waarop we u van informatie 

voorzien beter te laten aansluiten op uw wensen. Het lezersonderzoek heeft namelijk veel bruikbare informatie opgeleverd en de suggesties voor 

verbeteringen zullen waar mogelijk worden doorgevoerd.

Wilt u alsnog suggesties of tips doorgeven? Dan kunt u dit altijd doen via clear@badminton.nl. 

Bent u ook benieuwd naar de resultaten van het lezersonderzoek over CLEAR! Verenigingen? De conclusies hierover vindt u deze week in CLEAR! 

Verenigingen.
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