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Speelavond jeugd
Woensdag 18.00 - 19.30 uur Sporthal Schuttersveld
Vrijdag
18.00 - 19.30 uur Sporthal Kralingen
Speelavonden senioren
Woensdag 19.00 - 22.30 uur Sporthal Schuttersveld
Vrijdag
19.30 - 23.00 uur Sporthal Kralingen
Speelavond G-sporters
Dinsdag
18.30 - 20.00 uur Gymzaal Korne
Trainingsavond competitieteams
Maandag 20.00-23.00 uur Wijkgebouw Pier 80

A C C O M M O D AT I ES
Sporthal Schuttersveld
Crooswijksestraat 93
010 - 206 50 60
Sporthal Kralingen
Slaak 15
010 - 414 22 90
Wijkgebouw Pier 80
Rosener Manzstraat 80
010 - 4777676
Gymzaal Korne
Korne 180
010 - 202 67 03

KALENDER
5 juli t/m 16 augustus

Zomerbadminton @ Sporthal kralingen van 20.00 tot 23.00 uur

vrijdag 23 augustus

1e speelavond Sporthal Kralingen

maandag 26 augustus

1e training competitiespelers

woensdag 4 september

1e speelavond Sporthal Schuttersveld

dinsdag 3 september

1e Gehandicapten-sport avond Sporthal Korné

vrijdag 6 september

1e jeugdtraining Sporthal Kralingen

vrijdag 25 oktober

Familietoernooi

Voor alle actuele informatie, zie de website www.badmintonrotterdam.nl.
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Van de redactie
Aan al het goede komt een eind, zo ook aan dit seizoen, waarin zowel in
na– als voorjaarscompetities door Asterix goed werd gepresteerd! Het is
de laatste Asternoot van het seizoen, wederom een exclusieve digitale
versie. We kunnen dus de balans opmaken. Dit gebeurde letterlijk tijdens de ALV van eind juni, waarvan een verslag te vinden is in de bijlage
aan het eind van deze editie. Ook onze voorzitster praat ons bij over wat
er afgelopen jaar zoal is gebeurd en—misschien zelfs belangrijker—wat
de plannen zijn voor volgend jaar... Het blijkt dat we nog steeds een vitale club zijn en daar past wat trots bij!
De jeugd en begeleiders doen verslag van hun successen in de competitie en ook het ‘ladies’-team—of was het nu Asterix-chickies?— zijn van
de partij. Ook de dames hebben een mooi seizoen achter de rug. Verder
een terugblik naar alweer de 3e editie van het Open Toernooi, ooit begonnen ter ere van ons 8e lustrum, maar inmiddels een vertrouwd evenement op de toernooikalender waar veel badmintonners met plezier
naar toe komen.
Chiel legt de lat voor barbecue’end Nederland wat hoger en vergeet ook
de drank niet. Moet het wel weer een beetje gaan zomeren… Hoewel,
er is altijd nog het BC Asterix Zomerbadminton, ook zo’n gebeuren dat
steeds populairder is geworden en inmiddels niet meer weg te denken
is uit badmintonnend Rotterdam.
Wij gaan met vakantie, we zien jullie in september weer, of eerder op de
baan bij het zomerbadminton. Fijne tijd dus, en vergeet de jaarkalender
niet, daar staat wanneer we weer beginnen… (23 augustus ;))
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Van de voorzitter
We hebben het goed gedaan!
Opluchting, want het was best spannend vorig jaar. We
hebben van alles bedacht om de club financieel gezond
te houden, maar het is altijd de vraag of het ook goed
uitpakt. Komen er wel genoeg nieuwe leden dit jaar met
die crisis? Gaan mensen opzeggen? We huren de hal
korter, gaan de leden niet klagen?
Gelukkig kan ik nu zeggen, dat het goed is gegaan. We
kunnen trots zijn op onze mooi club!
Als voorzitter wil ik jullie inlichten over wat zich afgelopen jaar voor en achter de schermen heeft afgespeeld
en een tipje van de sluier oplichten over de plannen
voor het nieuwe seizoen.

in sporthal Schuttersveld moeten aanpassen. De jeugd
zal van 18:00- 19:30 gaan trainen. Op de avonden dat er
selectietraining is zal de hal tot 23:00 gehuurd worden.
Daar tegenover staat dat op de overige avonden de hal
maar tot 22:00 gehuurd wordt. Er zal een schema in de
hal komen om dit duidelijk van tevoren aan te geven.
Belangrijk!
Ik wil dat jullie beseffen, dat we erg afhankelijk zijn van
de sporthallen waarin we spelen. We zijn al jaren op
zoek naar andere halruimte, maar dat is ondanks de inspanningen van het bestuur in Rotterdam tot nu toe nog
steeds niet te vinden. Geen hal betekent, geen speelavond, geen Asterix. Daarom is het van belang dat we
een goede verstandshouding hebben met de halbeheerders en het barpersoneel. Ik wil jullie dan ook allemaal
vragen rekening te houden met de nieuwe regels. Dus:
stop op tijd met spelen op vrijdagavond en help met het
opruimen van de hal. Neem geen glazen mee onder de
douche (giet het even over in een plastic beker etc.) en
ga op tijd douchen. Op zondag is het een kwestie van
timing. Niet te vroeg de hal in gaan, maar zorg wel dat
je op tijd aanwezig bent voor de competitie en vooral
dat je op tijd begint. Bovenstaande is een hoop gezeur,
maar wel heel belangrijk.

Spannende tijden en sporthallen
Vorig jaar waren er spannende tijden, we moesten onverwacht veel meer huur gaan betalen en de regels van
de sporthallen werden strenger. Als bestuur hebben we
direct maatregelen genomen om Asterix financieel gezond te houden en daarmee de toekomst veilig te stellen. De contributie werd verhoogd en het aantal uren
verminderd. Zo werd er vanaf januari als proef op de
vrijdagavond tot 22:45 gespeeld i.p.v. de vertrouwde
23:00. Hoewel het wel wennen was, is het toch goed
gegaan. Komend seizoen zullen we dan ook alle vrijdagavonden maar tot 22:45 spelen. Op zondag tijdens de
competitie werd de hal ook een kwartier korter gehuurd,
maar dit bleek niet haalbaar. Telkens moest er op de
zondag tijd worden bij gevraagd en dit gaf spanningen
met het barpersoneel en de halbeheerders. Om deze
reden en omdat we komend jaar een extra team hebben, zullen we de hal weer vier uur huren op zondag.
Gelukkig waren alle aanpassingen niet voor niets en hebben we dankzij deze maatregelen en andere meevallers
toch een mooi resultaat neer kunnen zetten en staat
onze club er nog steeds goed voor. Verderop in deze
Asternoot gaat Sander hier verder op in bij (zie notulen
ALV). Voor het nieuwe seizoen hebben we ook de uren

Zomerbadminton
Na het grote succes van vorig jaar, gaat ook dit jaar het
zomerbadminton weer door. We hebben ervoor gekozen om het deze keer weer in de sporthal Kralingen te
organiseren i.p.v. in sportcomplex West. Het is wel duurder, maar de gezelligere sfeer en betere locatie gaven de
doorslag. Tijdens het zomerbadminton huren we de hal
en mogen zowel Asterix leden, als mensen van andere
clubs komen spelen. Het is vrijspelen, dus je moet zelf je
partijen samenstellen. Het zomerbadminton valt niet
onder de contributie, deelname kost 5 euro pp per
avond. Het zomerbadminton is voor iedereen, elke vrij4

dagavond dus van 20:00 -23:00 in sporthal Kralingen
vanaf 5 juli.

vooral erg blij om te zien dat het clubtoernooi en clubfeest zo goed bezocht waren.

De leuke dingen en de geweldige mensen bedankt!
Hallen en financiën zijn wel dingen die je nodig hebt om
als club te bestaan, maar het belangrijkste zijn jullie allemaal, de leden. Velen van jullie hebben zich weer ingezet voor de club en daardoor is ook afgelopen seizoen
weer erg geslaagd met veel hoogtepunten. Namens het
bestuur wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie bijdrage, maar dan niet op papier of digitaal. Het bestuur wil
daarom alle commissieleden in het zonnetje zetten tijdens de 1e borrel van het nieuwe seizoen, dus zorg dat
je er bij bent! Hoewel ik niet iedereen kan bedanken in
dit stukje, heb ik een kleine verzameling van nieuwe
aanwinsten gedaan uit de diverse commissies. Barbara
en Aran hebben zich bij de TC gevoegd om aan een van
de moeilijkste taken van de club te werken, de teamindeling. Britt versterkte de jeugdcommissie. Dennis, Albert, Bram en Wouter hebben de PR-commissie nieuw
leven in geblazen, de sponsor brochure ziet er echt top
uit! Onno heeft diverse commissies versterkt en gaat
komend jaar ook voor Asterix de scheidsrechters opleiding doen, zodat we veel boetes kunnen voorkomen.
Dankjewel dat je dit voor de club wilt doen! Willem
blijkt een geduldige en enthousiaste trainer, waar de
recreanten met veel plezier komen en hij ontwikkelt zich
verder door de trainersopleiding te doen. Arthur is vorig
jaar bij het bestuur gekomen als algemeen bestuurslid
en heeft inmiddels het beheer van de sporthallen overgenomen. Last but not least, onze Leo. Leo was al wedstrijdfunctionaris, dit betekent dat hij alle (voorjaars,
najaars, jeugd) competitiewedstrijden en communicatie
daarom heen regelt het hele jaar. Hij is voorzitter van
de TC, zit in de toernooicommissie, beheert de shuttle
voorraad, stelt zijn huis open voor alle bestuursvergaderingen en alsof dat nog niet genoeg was, is hij dit jaar
ook bij de jeugd gaan helpen en maakt nu officieel ook
deel uit van de jeugdcommissie. Dan kan ik alleen maar
namens de hele club zeggen: Leo bedankt! Naast bovenstaande leden, zijn we als club trots op alle commissies, want ze lopen goed en hebben ieder iets moois
neergezet het afgelopen jaar. Een digitale Asternoot in
kleur, een goed bezocht recreanten- en open toernooi.
Leuke borrels, een top feest! Een leuk uitje voor de
jeugd, jeugdleden die goed doorstromen naar de senioren, een goed lopende recreantentraining, een nieuwe
mooie website, facebookpagina en twitter. Zelf was ik

Het bestuur gaat door
Als bestuur stonden we ook voor uitdagingen dit jaar.
Telkens bleek dat het lastig was om vergaderingen te
plannen met zoveel drukbezette agenda’s. Alle bestuursleden hebben een drukke baan en een aantal van
ons, waaronder ik, vroegen ons af of we wel genoeg bijdragen aan de club door het chronisch tijdsgebrek. We
hebben dit met elkaar besproken en zijn uiteindelijk tot
de conclusie gekomen dat ondanks alles, het goed werkt
zoals het nu gaat. Alles wat moet gebeuren gebeurt en
samen komen we er wel uit, we zijn een team. Een bestuur met veel verschillende denkwijzen, dat toch stabiel
is, is veel waard. Daarom ben ik blij om te melden dat
we als voltallig bestuur door willen gaan en dit ook door
de ALV is goedgekeurd. Het bestuur bestaat komend
seizoen uit: Michel, Arthur, Menno, Sander, Leo, Wouter en ik.
Het ontvangscomité, ook jij kan helpen!
Veel dingen gaan goed, maar er is altijd ruimte voor verbetering en nieuwe ideeën. We willen de ledenopvang
tussen 19:30 – 20:00 op de woensdag- en vrijdagavond
verbeteren. Het komt nu eigenlijk altijd op Wouter aan.
Als hij er niet is, missen we nieuwe leden en inkomsten.
We zoeken hiervoor nog leden die het leuk vinden of
ons graag willen helpen door bijvoorbeeld eenmaal per
maand dienst te hebben van 19:30 -20:00 en in dat half
uurtje binnenlopende nieuwe leden aan te spreken en
wegwijs te maken. Wil je de club helpen? Meldt je dan
bij een van de bestuursleden. Ook als je geen dienst
hebt, is het belangrijk om nieuwe leden of
‘binnenlopers’ aan te spreken, zodat mensen zich snel
bij Asterix thuis voelen. Vanaf 20:00 is de recreantencommissie er om het eventueel van je over te nemen.
Mooie plannen voor het nieuwe seizoen
Wat een lang verhaal en ik kan nog wel even doorgaan,
maar dat zal ik jullie niet aan doen. Er zijn weer mooie
plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen, maar die
nieuwtjes kun je lezen in de commissieverslagen verderop in deze asternoot.
Voor nu een fijne vakantie gewenst en tot ziens op het
zomerbadminton of in het nieuwe seizoen!
Alice ter Haar
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Succesvol
Open BC Asterix
Badmintontoernooi
Zaterdag 13 april werd in Sporthal Kralingen het derde Open Badminton Toernooi
van Asterix gespeeld. Meer dan 165 deelnemers uit het hele land streden tussen
9:00 en 22:00 uur om de prijzen. Meer dan
180 partijen werden gespeeld om uiteindelijk in 14 onderdelen de winnaars te bepalen. Het toernooi is bijzonder succesvol, op
tijd en blessurevrij verlopen. Wij, de toernooiorganisatie, kijken terug op een geslaagd evenement! Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben!

door in 2 onderdelen, mannensingle en
mannendubbel, de eerste prijs te winnen.
De mannendubbel won hij samen met Kevin Baak van BC Dropshot. De beste dame
van het toernooi was Pauline Keemink van
BC Flair. Zij won de vrouwensingle in de finale van Henna Zulfiqar van BC Iduna, de
titelverdedigster. Pauline werd tevens eerste in de vrouwendubbel, samen met Anita
Verstrate. Asterix pakte dankzij Albert en
Tak Wai in de hoogste categorie ook een
eerste prijs: de gemengd dubbeltitel werd
door hen binnengehaald. Sander ter H.
werd tweede in de mannendubbels, zo ook
Claudia en Monica in de vrouwendubbels.

In de hoogste categorie was Kevin Esmeijer
van BV Conquesto het meest succesvol
6

In de tweede categorie werden Aran en
Dave derde in de mannendubbel. Ook in
de vrouwendubbel eindigden verschillende Asterix-dames in de top 4: Marcella (&
Sharon van Geffen), Marieke & Tamara en
Sophie & Marianne. Marcella en Marieke
lieten zich tevens zien in de gemengd dubbels, net als Dave en Oscar.
In de derde categorie eindigden Asterixers
ook in de hoogste regionen van alle onderdelen, onder andere Michael in de
mannensingle, Sander D. & Vincent en
Dedi & Joop in de mannendubbel, het
koppel Tanja & Britt in de vrouwendubbel
en Iris & Arthur in de gemengd dubbel.
De prijs voor best presenterende vereniging ging dit jaar naar BC Iduna. Runnerup voor deze prijs was BV Erasmus. Beide
clubs kregen een mand gevuld met heerlijke versnaperingen om te delen met de
thuisblijvers.
Volgend jaar wordt het vierde Open BC
Asterix Badminton Toernooi gespeeld op
zaterdag 12 april 2014, schrijf dit evenement alvast op in je agenda!
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Asterix - jeugd rules!
Jeugdteam 1

team was deze uitslag niet nodig , de return
zou zeker een overwinning voor B.C. Asterix
worden.

In het eerste jeugdteam speelde dit jaar
Celeke, Lisa, Danny, Jochem en Nikita. Vorig
jaar was het team op de vierde plaats geëindigd en was voor sommige spelers de klasse
U17 een maatje te groot. We waren benieuwd hoe het dit jaar zou gaan zonder
Harman en Jeroen, met de nieuwkomers
Jochem en Lisa.

Tijdens de returns bleef het team met grote
cijfers winnen, maar ook Velo deed het niet
slecht.
Op 26 mei was de thuiswedstrijd tegen Velo, helaas was ik op vakantie en hoopte op
een overwinning. Maar… Jeroen (omgekocht
door Velo?) nodigde de spelers van team 1
uit voor een feestje. Na een nacht doorzakken werd de wedstrijd tegen Velo gespeeld
en weer werd de uitslag 4 – 4. De laatste

De stemming was optimistisch en met de
begeleiders Michael en Rob werd de ene
overwinning na de andere binnengehaald
met grote uitslagen. Gelukkig zorgde Velo
voor meer tegenstand en werd de uitslag 4
– 4 in plaats van 8 – 0 of 7 – 1 . Volgens het
8

chalant gesjok tussen de rally's door.
Waarmee hij lijkt te zeggen “loop zelf
maar”, om vervolgens de shuttle met een
snoeiharde backhand terug te meppen.
Daar had de tegenstander niet op gerekend!
Yue Wang - Mrs. Tac-Thiec-Winh - is ons
talent, mits ze niet te vroeg speelt. Want
om 9 uur op de baan is ze echt nog niet
wakker. Maar ook in halfslaaptoestand laat
ze haar tegenstander alle hoeken van de
baan zien. Vooral herkenbaar buiten de
baan: met haar neus eeuwig in de Chinese
boeken. En dol op snoep. Neem een blik
winegums mee en het is gegarandeerd
leeg na de wedstrijd. Of eerder.

partij hadden we 3 punten nodig en werd
het team kampioen.
Het team was gedreven, moedigde elkaar
aan en waren binnen en buiten de baan
een team. Ook Michael en Rob stonden
altijd klaar om te coachen en te rijden
hiervoor hartelijk dank!

En dan is daar Meike, onze Mrs. Killing
Drop. Goed te herkennen aan de fanatieke
killersblik, compleet met duivelshoorntjes.
Gevreesd om haar loeischerpe drops en
zorgvuldige gespreide slagen, waarmee ze
haar tegenstanders tot wanhoop én de
baan af dreef.

Jeugdteam 2 presenteert: Asterix de onoverwinnelijke!

Tot slot Sabine, Mrs. Steadyshot Smile.
Onze rots in de branding en het zonnetje
van het team. Herkenbaar aan haar grijns
van oor tot oor als ze de shuttle mist. En
ook als ze hem niet mist. Waarmee ze
zichzelf lachend naar de overwinning
sloeg.

Mogen we jullie voorstellen aan de spelers… De eerste gast is Merlijn, Mr. Jumping Jack Smash. Te herkennen aan zijn
springerige speelstijl. Stilstaan is hem
vreemd en hij heeft veel weg van een stuk
elastiek. En omdat hij eeuwig in beweging
is, komt geen shuttle op de grond terecht.
Wel bij de tegenstander. Want smashen
kan hij als de beste.

Vorig jaar in de U11 werd dit hechte team
met redelijk gemak kampioen. Een tandje
hoger in de U13 zou wel eens pittige wedstrijden kunnen opleveren, zo dachten we.

Dan hebben we de tweede gast, Floris,
oftewel Mr. Boring Backhand. Te herkennen aan een ietwat verveelde blik en non-

Niets bleek minder waar. Met slechts 1
verliespartij (de eerste singel van Floris,
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wat hem de hele competitie achtervolgd
heeft) mag dit team zich terecht de onoverwinnelijke noemen. Een zwakke poule,
of is dit team écht goed? De tegenstanders
dropen wanhopig de baan af, soms met
slechts enkele puntjes ... zag ik daar 21-0?

werd naar de uitslagen van de andere clubs
en ook iedere keer werd er verslag gedaan
van onze eigen positie in de ranglijst. Het
streven om kampioen te worden werd uiteraard nog sterker toen halverwege de tekenen daar waren dat we zelfs wel eens
eerste van onze poule zouden konden worden. En toegegeven, we hebben van twee
clubs nog wel wat tegenstand gehad maar
we waren gewoon goed! Het team begint
ook echt als een team te spelen. Elkaar
steunen, aanwijzingen geven en zelfs naar
elkaars wedstrijden kijken. Levi, de oudste
van het span, heeft zich in menig wedstrijd
in moeten houden om onze tegenstander
niet huilend van de baan te krijgen. Alhoewel, zelfs dat is een keer gebeurd maar ja,
dan moet je maar niet tegen ons willen
spelen, toch? Michael en Rebecca, samen
sterk in de mix. Michael steeds sterker spelend en Rebecca die ging van ‘nee, ik geen
single (vorig jaar) tot JA, ik wil graag single
spelen. Haar zelfvertrouwen op de baan
straalde af op iedereen. En onze nieuweling in het team, Christina! Wat kan zij toch
al mooi de shuttle plaatsen. Klein als ze is
liet ze haar tegenstanders lekker lopen met
mooie schuine slagen en kort over het net.

Zo niet de regiokampioenschappen. Daar
moesten onze helden fors aan de bak tegen medetalenten! Onze ooit zo zekere
winstpartijen wankelden en de eerste verliezen werden geïncasseerd. En zo verloren we - na een aantal zeer spannende partijen - nét aan van BC Flair met 2-3. Maar
met een vette 4-1 overwinning op Dropshot bewijzen deze helden tussen de kampioenen thuis te horen. Een ijzersterk
team!
De trotse coaches,
Sandra en Ferry.

Jeugdteam 3: En dan is het weer zover!
De competitie, elk jaar weer de kers op de
taart voor alle spelertjes. Ook nu had ik
weer de eer om, en bescheiden als ik ben
zeg ik, het beste team van onze vereniging
te mogen begeleiden. Onze kanjers van kerels, Levi en Michael en natuurlijk “our
dream team” de powergirls, Roos, Rebecca, Christina en mijn eigen sterspeelster
Noor.
Hoewel ze natuurlijk vorig jaar al een eerste competitie achter de rug hadden begon
nu toch meer het besef te groeien van
waar het om gaat… de punten. Leuk was
het om te zien dat er nu ook actief gekeken
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En dan natuurlijk ons machinegeweertje
Roos. Slag na slag blijft ze de shuttles terugslaan zodat de tegenstanders vaak niet
meer wisten waar ze nu de shuttles naartoe moesten spelen. Sluiten we af met
Noor, ook zij begint al echt een sterspeler
te worden. Sterk aan het net, slaat ze elke
shuttle die niet iets te hoog erover heen
komt terug naar de grond, haar tegenstanders kansloos achterlatend.

Jeugdteam 4
Het meisjesteam speelde voor het tweede
jaar jeugdcompetitie. Vorig jaar speelden
de meeste speelsters nog geen jaar, waardoor we op één wedstrijd na alles met 8 –
0 of 7 -1 verloren.
Dit jaar bestond het team uit Irma, Jing
Jing, Lucy, Raishna, Shivani en Yufei.
De eerste twee wedstrijden werden net als
vorig jaar met 8 – 0 en 7- 1 verloren, maar
er werden veel 3 setters gespeeld. Onder
begeleiding van Hans werd naar iedere
wedstrijd enthousiast toegeleefd.
Toen kwam de wedstrijd tegen Swindregt
die vorig jaar met 8 – 0 verloren, nu wonnen we met 6 – 2 van dezelfde dames. De
dames uit Maasdam (spelen allen seniorencompetitie) wonnen alle wedstrijden
met 8 – 0, maar tegen onze meisjes wonnen ze met 7 – 1 en een aantal 3 setters,
wat een prestatie!
Het team werd derde in de competitie. De
club mag trots zijn op de inzet van deze
meisjes!
Hans bedankt voor je inzet, we waren blij
met je!

En of het nog niet genoeg was: we werden
eerste!! Mochten we ook nog meedoen
aan de regiocompetitie finale! Gespannen
kwam mijn team op de baan, slecht geslapen en nerveus over wat ze te wachten
stond. Maar die vrees was snel over! De
eerste tegenstanders waren net een jasje
te groot en naar later bleek, de winnaars!
Maar verder hebben we ons kranig geweerd en uiteindelijk hebben we dit seizoen afgesloten als tweede team van de
hele regio!!
Dit team kan niet wachten op de nieuwe
competitie en ik hoop dat ze weer net zoveel lol zullen hebben als dit jaar!, ik vond
het in ieder geval een feestje…….!
De teambegeleider, Marco
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Damessterrenteam
Na jarenlange afwezigheid was BC Asterix dit jaar
wél vertegenwoordigd in de damescompetitie, en
hoe! De combinatie van Asterix-rotten: Kim, Iris en
Carolien, samen met de ‘nieuwe’ dames van dit
seizoen: Marcella, Marieke, Tamara en Marianne
bleek een gouden formule. Deze zeven Asterixchickies waren zeer gemotiveerd om hoog in de
poule te eindigen en het liefst kampioen te worden, MAAR er vooral een heel gezellig seizoen van
te maken. En dat lukte met verve!

wedstrijd op een vroege zondagochtend een stuk
vrolijker wordt met een scheutje rum in de koffie,
en dat het wonderen doet voor de lachspieren
van iedereen op en naast de baan. Of wat te denken van hilarische momenten bij het vertalen van
het Nederlandse ‘ben je al warm?’ (na het inspelen) naar het Engels vanwege onze tegenstanders
uit Rusland? Kortom, een seizoen in het damesteam staat garant voor geweldige nieuwe ervaringen!

Dit bleek al tijdens de aftrap tegen de uiteindelijke
nummer 3: we konden een 6-2 zege aantekenen
en de toon voor het hele seizoen was daarmee
gezet. Alle daaropvolgende wedstrijden werden
met 6-2 of meer gewonnen. Wat al deze wedstrijden gemeen hebben? Het was een dolle boel aan
de zijlijn, waarbij we kunnen stellen dat de gesprekken naast de baan zeker voor extra inspiratie
tijdens de wedstrijden zorgden. Zo kunnen we bijvoorbeeld uit eigen ervaring vertellen dat een uit-

Als laatste zijn er ook nog 2 mensen die we graag
in het zonnetje willen zetten: pechvogel Carolien
die helaas dit seizoen niet mee kon spelen door
een blessure, maar die ons als trouwe supporter
en coach altijd mentaal heeft bijgestaan, dan wel
door haar aanwezigheid of via de whatsapp groep.
En natuurlijk ook Rianne, op wie we konden rekenen als er iemand in moest vallen. Thanks meiden!
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Aan den Dunnen…
BBQ Bierkarbonade

Eindelijk! We hebben weer wat zonnige en warme dagen achter de rug, en als het enigszins
mee zit, nog veel meer voor de boeg! Voor die
zonnige dagen dat de mannen gaan koken, hierbij een recept voor de vlees en bier liefhebbers!
Let op: dus niet zo’n lastminute hamburgers uit
de supermarkt actie, maar een echt stuk vlees
van de slager…

Bereidingswijze
Neem om te beginnen een grote schaal en pers
hierin de knoflook. Doe er de blaadjes van de
rozemarijn bij en voeg de suiker en het flesje
bier toe. Heb je dorst, neem dan zelf een tweede
biertje want al het bier is nodig voor de marinade van dit recept.
Zoals gezegd, soort bier maakt niet uit, kies vooral iets wat je lekker vindt!
Karbonades van de slager zijn het lekkerst, vraag
even of ze vers voor je gesneden kunnen worden. Leg de karbonades in de marinade en laat
ze minstens een uur liggen om zo de smaak van
de kruiden en het bier op te nemen, 2-3 uur is
nog beter.
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Steek terwijl de karbonades liggen te marineren
de barbecue aan en stook hem goed heet. Rooster de karbonades kort boven het heetste gedeelte van de bbq en verplaats ze dan naar de
zijkant om ze daar lekker mals te garen. In ongeveer 15 tot 20 minuten is je maaltijd klaar!
Serveren zonder saus (dus niet laten verbranden), maar mét een lekker koud biertje!
Proost! (eh…, eet smakelijk!)
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Zomerbadminton @
Badmintonclub
Asterix Rotterdam
Vanaf vrijdag 5 juli 20.00-23.00
Het is weer zover: de legendarische zomerbadmintonavonden van
Badmintonclub Asterix gaan vanaf 5 juli 2013 van start. Toegankelijk
voor iedereen (leden, niet-leden, kind, volwassen, man, vrouw, competitiespeler, beginner) en voor slechts 5 euro kan je tussen 20.00 en
23.00 komen spelen!
Dit jaar spelen we weer in onze vertrouwde in Sporthal Kralingen
(Slaak 15, Rotterdam), vlakbij het centrum van Rotterdam.
Er zijn komende zomer in totaal zeven zomerbadmintonavonden:
Juli: 5, 12, 19, 26
Augustus: 2, 9, 16
Aanmelding van te voren is niet nodig, betalen doe je (het liefst gepast) contant bij de ingang van de sporthal. Wekelijks zal een evenement op Facebook worden aangemaakt waarmee je al een beeld
krijgt van wie er komen spelen.

Hopelijk tot 5 juli allemaal! En de vrijdagavonden daarna!
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Wist U dat...
… wij van vrijdagmiddag 5 juli t/m zondag 7
juli op jeugdkamp gaan naar Reek. De kinderen hebben er zin in en de kampcommissie natuurlijk ook.

… De finale van de vrouwendubbel op het PIPtoernooi een Asterix onderonsje was. Esther en Kaling in 3 games wonnen van Marianne en Marieke. Gefeliciteerd met jullie
1ste en 2de plaats!

… de jeugdteams 1, 2 en 3 kampioen zijn geworden, allemaal gefeliciteerd! Jeugdteam
4 heeft een knappe 3de plaats behaald.
Jeugdteam 1, 2 en 3 hebben ook aan de
Regiokampioenschappen deelgenomen, de
teams zijn allemaal op de 2de plaats geëindigd daardoor konden zij niet deelnemen
aan het Nederlands kampioenschap. Wij
alle begeleiders en supporters hartelijk bedanken voor het coachen, rijden en aanmoedigen.

… 78 leden hebben deelgenomen aan het
lentetoernooi. Juliet de Groot lentekoningin is geworden en Cees Horstman lentekoning.
… vrijdag 28 juni de laatste speelavond van dit
seizoen is. Vanaf 5 juli start het zomerbadminton van 20:00 – 23:00 uur in sporthal
Kralingen, de kosten bedragen 5 euro per
avond. Nodig je vrienden en familie uit, iedereen is welkom! Voor meer informatie
zie elders in de Asternoot.

… wij Arjan en Marlou feliciteren met de geboorte van hun dochter Dana.

… wij Bart succes toewensen in de eredivisie.
Wij trots op je zijn!

… Kaling en Marcel gezinsuitbreiding verwachten. Van harte gefeliciteerd en een fijne
zwangerschap toegewenst!

… wij Harman en Lisa feliciteren met het behalen van hun diploma… u de uitreiking
nog!

… wij Manon en Christiaan veel geluk toewensen in hun nieuwe woning. Manon al twee
keer een bruidsboeket heeft gevangen, wij
nieuwsgierig zijn wanneer Christiaan op zijn
knietjes gaat?

… wij Joost feliciteren met zijn nieuwe baan
en het afstuderen van zijn studie bedrijfskunde. Een fijne vakantie toegewenst, je
hebt het verdiend!

… Roos Huizinga de Alpe d’HuZes heeft beklommen. Zij samen met haar school 2500
euro bij elkaar heeft gefietst. Wij dit een
topprestatie vinden en heel trots zijn op
Roos!

… Asterix weer een arts rijker is. Dat wij Sophie feliciteren met het behalen van haar
bul.

… het damesteam kampioen is geworden. Wij
de dames van harte feliciteren!
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Bijlage: Notulen ALV
Datum:
Aanvang:
Locatie:

woensdag 26 juni
20:00
Schuttersveld

jaarlijkse contributie. Van Rotterdampas krijgen
wij hiervoor 20 euro terug, 5 euro betaalt de club.
Verslag penningmeester o.a. begroting 2013-2014
De penningmeester licht de realisatie van afgelopen seizoen en de begroting voor volgend seizoen
toe. Zie verslag van de penningmeester.
De kascommissie zal komend seizoen bestaan uit
Joop Kokje en Rene Schrammeijer.

Afgemeld: Tamara Quist, Menno van Gameren,
Arjen Smith, Onno van Gameren
Aanwezig: Alice ter Haar, Sander ter Haar, Leo
Bus, Michel Klaassen, Wouter Wadman, Arthur
Verkaik, Joke Hofman, Tak Wai Lam, Albert van
der Meer, Joop Kokje, Helmuth Tjemmes, WaiLam Wong, Britt Wadman, Sophie Korenhof, Rene
Schrammeijer, Stefan van Marle, Carolien de
Vries, Thomas van Hoorn, Roy Sewbaks, Maurice
van Bourgonje, Kirsten Beniest, Maarten Tijhof,
Aran Haeken, Arnoud van Amersfoort, Zu Xiang
Chang en Soeris Gharbharan

Commissies, terugblik en plannen voor komend
jaar
- Jeugdcommissie (Joke, Britt, Wouter, Willem)
Zie commissieverslag
Rondvraag
Sophie: eventueel van 18.15 tot 19.45 uur op vrijdag jeugd laten spelen om senioren van 19.45 tot
23.00 uur te kunnen laten spelen. Joke: we nemen
het mee met de jeugdcie vergadering.

Opening en welkom
Alice opent de vergadering om 20:00 en heet alle
aanwezigen welkom.

- Recreantencommissie (Vanja, René, Michel, Roy
S., Evi, Mark W.)
Succesvol Open Toernooi georganiseerd in november. Komend seizoen wordt het toernooi gesponsord door Bouwbedrijf Dekkers. Doelstelling
voor komend seizoen is om vaker te vergaderen
en voor een heldere takenverdeling te zorgen.

Vaststelling en goedkeuring notulen ALV 2012
Notulen wordt goedgekeurd door alle aanwezigen
Verslag secretaris
Afgelopen seizoen zijn ongeveer 33 nieuwe
(jeugd)leden lid geworden. Daar stonden in totaal
32 opzeggingen ultimo seizoen 2011-2012 tegenover. Per vandaag hebben reeds 18 (jeugd)leden
opgezegd.
Middels e-mails en Facebook heeft de secretaris
de leden regelmatig op de hoogte willen houden
van de laatste nieuwtjes.
Met de Rotterdampas is opnieuw een contract
getekend waarmee alle Asterix-leden een korting
(achteraf) kunnen ontvangen van 25 euro op de

- Borrelcommissie (Juliët, Manon, Carolien)
De borrelcommissie gaat door in deze samenstelling en zal weer voor een aantal gezellige borrels
zorgen komend jaar.
- Feestcommissie (Menno, Gerard, Onno en Jeroen P.)
Zie commissieverslag
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Stefan K.)
Zie commissieverslag

- Technische Commissie (Jeroen vd L, Aran, Leo en
Barbara)
Zie commissieverslag
Rondvraag
Wai Lam: hoe wordt de keuze voor plastic shuttles
bepaald? Leo: jeugdspelers en senioren worden
gevraagd om tijdens een speelavond verschillende
modellen te testen.
Joke: komend seizoen beter nakijken wat de kwaliteit is van de plastic shuttles op woensdag en vrijdag.
Arnoud: verantwoordelijkheid om gebruikte shuttles van competitie naar maandag en woensdag
training mee te brengen. Zou dit nogmaals gecommuniceerd kunnen worden om ervoor te zorgen
dat we met goede (gebruikte) shuttles kunnen
trainen? Reactie Leo: goed idee, teams inlichten.
Albert: hoe gaan de selectietrainingen op woensdag eruit te zien? Leo: 2 selectiegroepen, allebei 1
uur.
Arnoud: kritisch kijken naar mensen die niet opkomen dagen naar selectietraining. Wellicht aanvulling met fanatieke spelers uit team 5 en 6? Late
groep selectie iets voller maken omdat van 10 tot
11 de hal leger is dus meer trainingsmogelijkheid.
Leo: goed idee, wordt meegenomen naar de vergadering.
Wai-Lam: beter aangeven wanneer de baan vrij
komt na training. Schema maken met trainingen
en ophangen op het vord.
Sophie: bij wie kan je shuttles kopen, waar geen
verkooppunt in de hal? Leo: eigen verantwoordelijkheid. Als je vraagt, neemt hij mee. Maurice: ik
vind dat het een minimale service is om shuttles te
kunnen kopen bij de club.
Albert: worden er nieuwe telmappen aangeschaft? Leo: jazeker, komend seizoen schaffen we
9 nieuwe telborden of telmappen aan.
Stemming van aanwezigen tijdens ALV: shuttles
dienen te koop te zijn in de sporthal.

- Kledingcommissie (Michel en Arthur)
Komend seizoen nog zelfde kledinglijn. Begin seizoen 2014-2015 krijgen alle competitiespelers
weer een nieuw shirt. Niet-competitiespelers krijgen dan 10 euro korting op hun shirt. Nog onzeker
of het een eigen (uniek) ontworpen shirt wordt of
een shirt van een bestaand merk.
Moeilijkheden met de levering van Tactic shirts
van komende seizoen, hopelijk zijn er bij andere
leveranciers nog restanten shirts te krijgen.
- Toernooicommissie (Arnoud, Barbara, Dennis,
Leo, Maarten, Stefan vM en Tak Wai)
Zie commissieverslag
- PR/Sponsor-commissie (Dennis, Albert, Wouter
en Bram)
Zie commissieverslag
Rondvraag
Helmuth: mogelijkheden van sponsoring Rabobank onderzoeken. Helmuth zal contactgegevens
mailen naar de commissie.
- Internetcommissie (Menno en Onno)
Zie commissieverslag
Rondvraag
Maurice en overige aanwezigen: forum verwijderen van website, aangezien het niet aantrekkelijk
staat wanneer er staat dat het forum zo weinig
gebruikt wordt. Iedereen stemt hiermee in.
Zomerbadminton
Komende zomer georganiseerd in Sporthal Kralingen omdat het onze eigen hal is, dichtbij het centrum is en de kantine langer open is. Opnieuw
voor 5 euro en van 20.00 tot 23.00 uur.
Rondvraag
Roy S.: bekendheid onder recreanten vergroten,
extra informatiemail versturen. Wouter: een extra
e-mail zal worden verstuurd.

- Asternootcommissie (Chiel, Michael, Onno en
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Sporthallen
Afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met halhuurverhoging In Sporthal Kralingen was de verhoging maarliefst 33% door wegvallen kortingen.
Arthur en Maurice zijn in gesprek met halbeheerders en gemeente over de onredelijkheid van het
besluit om de kortingen in één keer te stoppen.
Badmintonners betalen meer voor de hal dan andere sporten. Belangrijk punt voor Arthur en Maurice om aan te kaarten bij de gemeente.
Veranderingen in speeltijden omdat in Schuttersveld niet meer per kwartier mag worden gehuurd:
op woensdag half jaar tot 23.00 uur uren, half jaar
tot 22.00 uur.
Op vrijdag standaard tot 22.45 uur huren, eventueel bij drukte in de loop van het seizoen doorhuren tot 23.00 uur.
Rondvraag
Maarten: zijn er andere sporthallen overwogen?
Arthur: jazeker, Sporthal Schenkel heeft helaas
geen ruimte voor ons. Vast rondje langs diverse
sporthallen gedaan maar geen mogelijkheden
voor Asterix gevonden.
Joop: blijft Pier 80 open? Arnoud: ja, Pier 80 blijft
in ieder geval t/m 2015 open.
Wai-Lam: nog in nieuwsbrief vermelden dat
Sporthal Kralingen om 22.45 al opgeruimd dient
te zijn, niet na 22.45 pas gaan opruimen.

mer een plan maken om het opvangen van nieuwe leden een verantwoordelijkheid van ieder lid
te maken en ervoor zorgen dat er een poul van
vaste mensen komt om voor ledenopvang te zorgen.
Helmuth: heeft last van zijn spieren en gaat daarom een jaartje stoppen met badminton. Hoopt in
de toekomst weer terug te komen.
Joke: hebben we nog G-sporters? Sander: ik ben
langs geweest. Trainers hebben gevraagd om
nieuwe begeleiders. Inventarisatie onder ALV aanwezigen levert nog geen respons op.
Wouter: om Badmintonclub Asterix Rotterdam zo
makkelijk en veel mogelijk te promoten zou het
fijn zijn als iedereen Asterix liked op Facebook via
www.facebook.com/bcasterix en zelf berichten,
verslagen en foto’s plaatst en zoveel mogelijk de
berichten liked en erop reageert. Het levert Asterix enorm veel gratis positieve aandacht op!
Sluiting
Om 22.00 uur sluit Alice de vergadering, bedankt
alle aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een
drankje aan de bar.
***
Verslag Penningmeester 2012 – 2013
Realisatie 2012-2013
Begroot verlies: EUR 1.138
Werkelijk resultaat: EUR 176 verlies, ca EUR 950
beter dan begroot
Tegenvallers:

EUR 1600 minder contributie inkomsten

EUR 300 hogere netto uitgave aan shuttles

EUR 500 hogere uitgave aan jeugdkamp
door hogere accomodatiekosten

EUR 550 hogere kledinguitgaven, waarvan
EUR 400 kosten is genomen voor opbouw
reserve

EUR 200 hogere uitgaven aan diverse toernooien

Totaal EUR 3.350
Meevallers:

Bestuursverkiezing
Herkiesbare bestuurleden: Michel Klaassen en Alice ter Haar
Het huidige bestuur wordt in dezelfde samenstelling unaniem goedgekeurd voor komend seizoen.
Rondvraag
Britt: mag het licht tijdens de jeugd even hard aan
als bij de senioren. Actiepunt: benadrukken bij de
halbeheerders om licht vol aan te zetten.
Thomas: zouden de stukken voor de ALV voortaan
van te voren rondgestuurd kunnen worden? Wouter zorgt hiervoor.
Roy: hoe gaan we ledenopvang verbeteren? De
recreantencie en het bestuur gaan komende zo18





EUR 750 minder uitgegeven aan training en
NBB kosten

EUR 300 hogere opbrengst training- en competitiebijdrage

EUR 700 winst zomerbadminton

EUR 150 winst clubtoernooi

EUR 550 winst open toernooi

EUR 130 minder kosten clubfeest

EUR 240 winst GCA

EUR 350 lagere secretariaatskosten, diversen

EUR 580 minder uitgegeven aan Asternoot

EUR 200 diverse baten (Dropshot)

EUR 350 overige meevallers
Totaal EUR 4.300
Per saldo EUR 950 beter dan begroot

EUR 450 hogere verenbijdrage door verhoging bijdrage voorjaarscompetitie van EUR
10 naar EUR 15 pp (najaar = EUR 20pp), en
meer verenspelers

EUR 300 winst uit zomerbadminton

EUR 550 minder uitgave aan Asternoot

EUR 250 minder uitgave aan diverse kosten

EUR 100 overig
Totaal EUR 3.100 (+)
Per saldo EUR 150 beter resultaat dan begroting
2012-2013
Asternoot Redactie 2012 – 2013
Ook komend seizoen verschijnen er vier asternoten, waarvan de laatste nog in de maak is. Deze zal
vlak na de ALV verschijnen.
De Asternoot heeft dit seizoen meerdere primeurs
meegemaakt. Zo was er een editie in kleur, die
werd gevolgd door edities die alleen digitaal verschenen. Dit was mede om de kosten te drukken,
maar ook om de Asternoot nog sneller bij alle leden te krijgen.
Het blijft altijd een punt om de Asternoot op handige data uit te brengen, zodat er bijvoorbeeld
toernooiverslagen in kunnen verschijnen die dan
nog recent zijn. Hierom zullen we volgend jaar
proberen die afstemming nog beter te regelen.
Een laatste punt is dat er meestal weinig kopij
door leden wordt aangeleverd. Het is onze intentie om de leden meer te stimuleren om iets in te
leveren. We gaan (met het bestuur) overleggen
hoe dit het beste kan gebeuren.

Begroting 2013-2014
De NBB heeft de competitiebijdrages verhoogd
met bedragen variërend van EUR 20 – EUR 40 per
team.
Begroot resultaat 2013-2014: EUR 894 verlies, ca
EUR 150 beter resultaat dan begroting 2012-2013
Slechter:

EUR 750 minder contributie inkomsten begroot, door minder nieuwe leden te begroten.

EUR 500 hogere zaalhuur, waarvan EUR 250
komt door zomerbadminton in Kralingenhal

EUR 450 hogere uitgave aan shuttles (meer
teams en verbruik)

EUR 350 hogere uitgave aan training
(langere jeugdtraining en meer uren door
Erik)

EUR 350 hogere NBB en competitiebijdrage

EUR 550 hogere uitgave aan kleding (nieuwe
spelers), waarvan EUR 400 wordt verklaard
door toevoeging aan kledingreserve
Totaal EUR 2.950 (-)
Beter:

EUR 1.450 meer opbrengst door verhoging
competitiebijdrages met EUR 2,50 pp, en
jeugd met EUR 5,00 pp

Feestcommissie 2012 – 2013
Dit jaar vond het clubfeest plaats op 16 februari.
De feestlocatie was gevestigd in het Berg- en
Broekpark te Schiebroek. De locatie beschikte niet
over een uitbater van horeca, waardoor we zelf de
versnaperingen moesten verzorgen. Dit is naar
tevredenheid gebeurd; er was voldoende drank in
voorraad en we zijn niet over het budget heen gegaan.
Het eten werd dit jaar verzorgd door Papaya en
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hier hebben wij alleen maar positieve geluiden
over gehoord. Wel is het zo dat dit eten meer
kostte dan de tien euro die per persoon is betaald.
Dit is echter verrekend met de winst die met de
verkoop van de drank is gemaakt. Hierdoor is er in
totaal minder winst gemaakt dan verwacht.
Het thema van dit jaar was Venetiaans Carnaval,
wat ook een succes bleek te zijn. Door het laagdrempelige thema was het voor iedereen mogelijk
zich te verkleden. De opkomst van leden op het
feest was ook erg groot, ondanks de enigszins afgelegen feestlocatie. Het zou alleen nóg leuker
zijn als we volgende keer nog meer recreanten
over weten te halen om naar het clubfeest te komen.
Volgend jaar zullen we proberen een andere locatie af te huren, die wat dichter bij de sporthal aan
de Slaak is, zodat de bereikbaarheid in ieder geval
qua O.V. zal verbeteren. Hier zullen we weer de
studentenvereniging RSG benaderen, waar we in
2012 ook het clubfeest hebben gehouden. Zij hadden in 2013 op de datum van het clubfeest helaas
zelf een gala georganiseerd.

Commissieleden
Gelijk aan 2011/2012: Arnoud, Barbara, Dennis,
Leo (toernooileider), Maarten, Stefan M, Tak-Wai
(commissievoorzitter);
Gaan op 12 april 2014 het 4e Open BC Asterix
Toernooi organiseren.
Jeugdcommissie 2012 – 2013
We zijn het seizoen 2012 – 2013 geëindigd met 45
jeugdleden, waarvan 28 jeugd+ leden. De jeugd
speelt op de vrijdagavond en de jeugd+ traint na
de herfstvakantie ook extra op de woensdagavond.
Op zondag 11 november werd het Jeugdclubtoernooi gespeeld in sportcentrum West. Er namen 32
jeugdleden deel aan het toernooi, er werd fanatiek en sportief gestreden om de medailles.
We namen met 4 teams deel aan de jeugdcompetitie. Jeugd 1, 2 en 3 en werden kampioen waar
we heel blij mee waren, maar we wel op wat meer
tegenstand hadden gehoopt. Jeugd 4, het meisjesteam eindigde op de 3de plaats een knappe prestatie omdat ze in een sterke poule zaten. De kampioensteams speelden om het kampioenschap
van Zuid-Holland en werden allemaal tweede.
We gaan van 5 t/m 7 juli met 29 jeugdleden op
jeugdkamp naar Reek. De kinderen en de kampcommissie hopen op droog weer en verheugen
ons op het kamp met als thema: Asterix, Obelix en
de Romeinen.
Tijdens het komende seizoen gaan zes jeugdleden
deelnemen aan de seniorencompetitie.
We konden dit jaar weer op veel ouders rekenen
voor het begeleiden van de wedstrijden. Het rijden naar de wedstrijden en het jeugdkamp. We
waren hier heel blij mee!
Ook voor de begeleiding van de jeugd konden we
altijd op Marco, Leo en Soeris rekenen. Voor het
jeugdkamp zorgen Barbara, Sophie, Jeroen, Menno en Zeger voor de extra handjes.
De jeugdcommissie bestond dit jaar uit: Britt, Willem, Wouter en Joke. Iedereen bedankt die zijn
steentje heeft bijgedragen aan de jeugd.

Toernooicommissie 2012 – 2013
Historie
In 2010/2011 opgericht om als lustrumactiviteit
een Open Toernooi te organiseren: groot succes
met positieve feedback van deelnemers en ook
financieel positief;
Besluit om jaarlijks een Open Toernooi te organiseren.
3e Open BC Asterix Toernooi
8 weken voor sluiting inschrijftermijn was maximaal aantal inschrijvingen al bereikt;
Veel gebruik gemaakt van sociale media, d.m.v.
persberichten zijn ook traditionele media bereikt;
Enkele nieuwe sponsors maar ook afhaken van
een supermarkt (sponsoring in natura), nog geen
één grote sponsor gevonden;
Toernooi is wederom volgens planning verlopen
(op tijd klaar!);
En opnieuw financieel positief resultaat.
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Technische Commissie 2012 – 2013
Commissieleden
Aran (nieuw in 2013), Barbara, Cor (tot 1 febr
2013), Jeroen L, Stefan M (tot 1 febr 2013), Leo
(ccp)
Competitie en Beker
12 gemengde competitieteams van 2e divisie t/m
6e klasse en 1 mannenteam in najaarscompetitie
(aantal competitieteams gelijk aan seizoen
2011/2012)
4 teams gepromoveerd en 1 teams gedegradeerd
Competitie-etentje met hoge opkomst
3 mannenteams en 1 vrouwenteam in voorjaarscompetitie (dubbele van 2011/2012), waarvan
vrouwenteam kampioen is geworden in A-klasse
3 bekerteams (meer dan in 2011/2012), die helaas
vroegtijdig werden uitgeschakeld
Wedstrijdsecretariaat najaars- en voorjaarscompetitie zonder boetes of problemen
In 2013/2014 meer competitieteams: 13 gemengde competitieteams en 1 mannenteam, administratieve promotie voor team 11 t/m 13
Teamindeling 2013/2014 nog niet afgerond vanwege enkele terugtrekkingen (zwangerschap, blessure)
Trainingen
Maandagtrainingen voor veren teams (verzorgd
door Erik Bokhorst) kenden in loop van seizoen
wederom afnemende trainingsopkomst
Woensdagtrainingen verliepen rommelig door
afhaken Wim Toutenberg, in 2013/2014 gaat Erik
Bokhorst ook woensdagtraining verzorgen
Vanwege groter aantal spelers zal in 2013/2014
een iets gewijzigde opzet/indeling van de trainingen nodig zijn
Clubkampioenschappen
28 deelnemers mannenenkel, 20 deelnemers
vrouwenenkel, 24 mannendubbels, 12 vrouwendubbels en 33 gemengd dubbels
Aanzienlijk meer deelnemers dan in 2012 (toen
respectievelijk 18, 10, 16, 9 en 20)
Shuttles en materialen
Inkoop van 300 dozijn veren shuttle voor competi-

tie, trainingen, interne toernooien en vrij spelen
(vrije verkoop aan leden)
Verbruik veren shuttles tijdens competitie, trainingen en clubtoernooi Iets groter dan in 2011/2012
In voorjaar RSL Classic Tourney vergeleken met
RSL Tourney no.1: RSL Classic Tourney aanzienlijk
duurzamer, rechtvaardigt prijsverschil van 1 € per
koker
Inkoop van 30 dozijn Yonex mavis 300 (plastic
shuttle) voor competitie, trainingen, interne toernooien en vrij spelen, gelijk verbruik als in
2011/2012
In 2013/2014 op verzoek van competitiespelers
mogelijk overstap naar Yonex Mavis 500 of Yonex
Mavis 2000
In 2013/2014 aanschaf van nieuwe telmappen of
telborden
Webmasters 2012 – 2013
Doel is om meer content door derden (bestuur,
commissieleden) zelf in te laten voeren. Vindt
steeds meer doorgang. Nieuw design goed ontvangen. Geen noemenswaardige zaken dit jaar.
Afgelopen jaar 150 tot 300 unieke bezoekers per
dag en 5000 tot 11000 unieke bezoekers per
maand.
PR- en Sponsorcommissie 2012 – 2013
Afgelopen seizoen is nieuw leven geblazen in de
pr- en sponsorcommissie van Asterix. Wouter, Albert, Dennis en Bram namen tezamen de opdracht en uitdaging aan om enerzijds meer leden
te werven en anderzijds sponsoren voor de club te
interesseren. Kort zullen wij vertellen wat de commissie heeft uitgevoerd en wat is bereikt in afgelopen jaar.
Afgelopen seizoen is de commissie circa vijf keer
bij elkaar geweest om te brainstormen over ledenen sponsorwerving. In deze sessies is een groot
aantal ideeën geopperd om de naamsbekendheid
en interesse voor Asterix te vergroten, van het
uitdelen van flyers tot aan actief gebruik van
twitter en van het opstellen van profielschetsen
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tot aan het aanbieden van clinics. Hieronder volgen een aantal concrete zaken waar wij ons mee
bezig hebben gehouden:
- Facebook pagina: tijdens de eerste sessie hebben we afgesproken om via de social media de
naamsbekendheid van de club te vergroten. Wouter heeft een facebookpagina (en ook twitter account) opgezet en zich, zoals iedereen vast heeft
kunnen merken, ingezet om deze pagina in heel
Rotterdam en omstreken bekend te maken. Het
aantal likes en visits groeide in korte tijd enorm en
iedereen van binnen- en buitenaf ziet hoe onze
leden met elkaar omgaan en wat er leeft binnen
de club.
- Sponsorplan: De commissie heeft zich ingezet
om het beleid omtrent sponsoring vast te stellen
en een professioneel sponsorpakket aan potentiële sponsoren te kunnen bieden. We hebben een
sponsorplan opgesteld, waarin onder andere de
club wordt voorgesteld, de voordelen van sponsoring voor een specifieke partij en alle sponsormogelijkheden (pakketten) worden beschreven. Dit
sponsorplan passen wij bij alle contacten met
sponsoren op maat aan, zodat in een vroeg stadium een goede en professionele relatie met de
eventuele sponsor wordt aangegaan.
- Contacten met sponsoren: de aanleiding voor
het opstellen van een sponsorplan was het contact met het bedrijf Facet Accountants, dat in 1e
instantie geïnteresseerd leek te zijn in het sponsoren van het Open Asterix Toernooi. Toen het
sponsorplan gereed was, bleek de 2013 versie van
het toernooi te snel te komen en hebben we gepeild of het bedrijf op structurele basis de club wil
sponsoren. Hier was echter geen interesse voor.
Bij de 2014 editie van het toernooi zullen we Facet nogmaals benaderen.
Er is ook contact geweest met een aantal andere
sponsoren, waarvan sommige contacten nog lopen. Leuk om te kunnen noemen is dat we in een
vergevorderd stadium contact hebben met Apacs,
een sportmerk dat zich wil profileren binnen de
Nederlandse badmintonwereld. Samen met de

kledingcommissie van Asterix zullen we de mogelijkheden tot sponsoring met deze partij verkennen.
- Rotterdampas en bekendheid in Rotterdam: met
de Rotterdampas krijgen leden korting op het lidmaatschap van Asterix. De sponsorcommissie zet
zich in om via het informatiemateriaal van de
Rotterdampas nieuwe leden te werven.
Tevens is het in het nieuwe seizoen ook de intentie meer bekendheid in de regio te verkrijgen middels verslagen of stukjes in de regionale dagbladen en nieuwsbrieven.
Na de inspanningen van de pr- en sponsorcommissie in afgelopen jaar te hebben beschreven,
rest ons natuurlijk alleen nog alle leden op te roepen om hun ideeën en suggesties voor de werving
van nieuwe leden en sponsors bij ons te melden.
Al is het alleen maar een naam of telefoonnummer, alles is welkom!
Je kan ons aanspreken in de hal of e-mailen naar
secretaris@badmintonrotterdam.nl
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ACHTERKANT
www.regeersport.nl

Bezoek ook onze groothandel/winkel. Wij verkopen ook
aan particulieren.
Geopend: ma t/m vr van 9.00-19.00
(za-zo op afspraak)
VERKOOPSTAND op uw toernooi/clinic/open dag!
SPONSORING van uw toernooi en levering van prijzen
Informeer naar de mogelijkheden.
Regeer Sport biedt ook de mogelijkheid om zelf onze
artikelen te verkopen op uw toernooi. Tevens zoeken
wij agenten en eventueel liefhebbers die tegen een vergoeding voor ons op een toernooi willen gaan staan.

Zuidwijkstraat 12
2729 KD ZOETERMEER
Tel. 079 - 3290869
Mob. 0653568098
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Jaarplanner
Alle hoogtepunten van komend seizoen op een rijtje (onder voorbehoud)
5 juli t/m 16 augustus

Zomerbadminton @ Sporthal kralingen van 20.00 tot 23.00 uur

vrijdag 23 augustus

1e speelavond Sporthal Kralingen

maandag 26 augustus

1e training competitiespelers

woensdag 4 september 1e speelavond Sporthal Schuttersveld
dinsdag 3 september

1e Gehandicapten-sport avond Sporthal Korné

vrijdag 6 september

1e jeugdtraining Sporthal Kralingen

vrijdag 25 oktober

Familietoernooi

woensdag 30 oktober

1e jeugdtraining Sporthal Schuttersveld

zaterdag 9 november

Badmintonclub Asterix Open Recreanten Toernooi 2013

zondag 10 november

Jeugdclubkampioenschappen

vrijdag 29 november

Pepernotentoernooi jeugd

woensdag 18 december Kersttoernooi
zondag 2 en
zaterdag 8 februari

Clubkampioenschappen

zaterdag 8 februari

Clubfeest

vrijdag 21 maart

Lentetoernooi

zaterdag 12 april

Badmintonclub Asterix Open Toernooi 2014

BORRELS
vrijdag 6 september borrel (na vrijspeelavond)
vrijdag 25 oktober borrel (na familietoernooi)
vrijdag 3 januari borrel (Nieuwjaarsborrel)
vrijdag 21 maart borrel (na lentetoernooi)
Voor alle actuele informatie, zie de website www.badmintonrotterdam.nl.
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COLOFON
Secretariaat en bestuur

Commissies

Adres Secretariaat:
Weigelialaan 33
3053 PN Rotterdam
secretaris@badmintonrotterdam.nl
Gironummer 399 6765
t.n.v. BC Asterix, Rotterdam

Jeugdcommissie
jeugd@badmintonrotterdam.nl
Joke Hofman, 010 2202206
Britt, Marco, Willem, Wouter, Leo
Technische commissie
tc@badmintonrotterdam.nl
Leo Bus, 06 -5160 9724
Jeroen van der Linden, Aran Haeken, Barbara Thuss

Secretaris en jeugdzaken
Wouter Wadman
secretaris@badmintonrotterdam.nl

Toernooicommissie
Arnoud van Amersfoort, Leo Bus, Stefan van Marle,
Barbara Thuss, Dennis van Leeuwen, Tak Wai Lam

Voorzitter
Alice ter Haar
voorzitter@badmintonrotterdam.nl
Penningmeester
Sander ter Haar
penningmeester@badmintonrotterdam.nl

Recreantencommissie
recreanten@badmintonrotterdam.nl
Michel Klaassen, Vanja de Weerd, René Schrammeijer en Roy Sewbaks

Recreantenzaken
Michel Klaassen

Borrelcommissie
Juliët de Groot, Carolien de Vries, Manon Stam

Competitieleider
Leo Bus
06 -5160 9724
leo@badmintonrotterdam.nl

Feestcommissie
Gerard Draisma, Menno van Gameren, Onno van
Gameren, Jeroen Prins
Kledingcommissie
kleding@badmintonrotterdam.nl
Arthur Verkaik, Michel Klaassen

Algemeen bestuursleden
Menno van Gameren
Arthur Verkaik

Promotie- & sponsoring
pr@badmintonrotterdam.nl
Albert van der Meer, Bram van Leeuwen, Dennis
van der Meulen en Wouter Wadman

Adreswijzigingen
Schriftelijk doorgeven aan het secretariaat

Kascommissie
Joop Kokje, René Schrammeijer

Opzegging lidmaatschap
Schriftelijke opzegging sturen naar het secretariaat
vóór 31 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen

Asternoot
asternoot@gmail.com
Onno van Gameren, Stefan Kool, Michael Polder en
Chiel den Dunnen
Ontwerp: Michael Polder

Advertenties en sponsoring
Informatie bij de PR commissie via
secretaris@badmintonrotterdam.nl

Internet
webmaster@badmintonrotterdam.nl
www.badmintonrotterdam.nl
Luc Strijbosch, Menno van Gameren, Onno van Gameren

G-badminton
Ferry Jacob (06-21681703)
Rene Diederiks (06-54645588)
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