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AG E N DA 2 0 1 4 - 2015
5 december

Geen badminton (Sinterklaas)

3 april			

Geen badminton (goede vrijdag)

17 december

Kersttoernooi

11 april		

Open toernooi 2015

22 dec t/m 2 jan Geen badminton (kerstvakantie)

20 april		

Laatste maandagtraining

9 januari

Nieuwjaarsborrel

1 en 8 mei

Geen jeugdtraining (meivakantie)

19 januari

Geen training

27 mei			

Laatste woensdagjeugdtraining

25 januari

Competitie-etentje

29 mei			

Laatste vrijdagjeugdtraining

8 en 14 februari Clubkampioenschappen

29 mei			

Laatste speelavond woensdag

14 februari

Clubfeest

26 juni			

Laatste speelavond vrijdag

27 februari

Geen jeugdtraining (voorjaars

3, 4 en 5 juli

Jeugdkamp

Asternooit

En ja daar istie dan! De Asternoot in een nieuw jasje, wellicht
was eenieder al bang dat het een Asternooit werd, maar het is toch echt gelukt.
Bij deze willen we nogmaals onze voorgangers Onno, Michael, Stefan en Chiel
bedanken, die onder andere de Asternoot sterk gemoderniseerd hebben.
Dit keer dus voor het eerst geschreven door een nieuwe redactie, te weten Sandra
Beekveld en Sophie Korenhof. Wellicht onbekend, edoch bij de meesten berucht en
beroemd. Maar om onze werkzaamheden met betrekking tot de Asternoot toch nog
even in te leiden:
Sandra zal met name haar creatieve handjes laten wapperen op de gebieden: achter
de vodden aanzitten en alles samenstellen met behulp van nodeloos ingewikkelde
programma’s. Dan aan Sophie de schone taak om her en der een stukje vol te schrijven
en het geheel nog even met de rode pen te bewerken.
De Asternoot zal voor het eerst ook weer op papier verschijnen (voor de senioren als
inkijkexemplaar), om onder andere dat authentieke gevoel weer terug te krijgen tijdens
de vrijdagavond. (‘Haha, zeker jeugdkamp al die frikadel-etende kinderen op de voorkant?’)
Maarrr een Asternoot zonder jouw input is natuurlijk als een shuttle zonder veren (of
nylon). Dus heb je leuke ideeën, verhalen, anekdotes en anders waarvan je vindt dat
het Asterix niet mag ontgaan, lever het in en wie weet komt het door de ballotage
commissie.
Tot de volgende! En alvast een heel fijn 2015 gewenst!
Groet,

Sophie en Sandra
Jeugdclubtoernooi 2014

vakantie)
27 maart

Lentetoenooi & borrel!

Kijk voor de meeste actuele informatie op onze website www.badmintonrotterdam.nl en onze
Facebookpagina https://www.facebook.com/bcasterix. Of volg @BCAsterix op Twitter.
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voorzitter

Van de

Het seizoen van de
nieuwe dingen

Een prachtige nieuwe Asternoot ligt voor jullie met dank aan de nieuwe redactie!
Waar de vorige redactie werd gevormd door een volledige gentlemensclub is het
nu tijd voor wat girlpower bij de Asternoot. Sandra en Sophie geven hun eigen
draai aan ons clubblad en dat is bij hun in zeer goede en vertrouwde handen. Als
bestuur zijn we erg blij dat de Asternoot blijft bestaan en hopen dat zoveel mogelijk leden een creatieve bijdrage zullen doen de komende tijd. Heb je iets leuks
wat je wilt delen met de andere leden? Schrijf het op en stuur het naar de r edactie.
Iedereen mag iets schrijven, ons clubblad is voor alle leden van jong tot oud.
Mooie nieuwe clubkleding! De kledingcommissie heeft hard gewerkt om de nieuwe
kleding op tijd bij alle leden te krijgen. Arthur en Michel heel goed gedaan! Het
is geweldig om op zondag in de hal iedereen in de nieuwe kleding te zien spelen.
De heren van de PR/sponsorcommissie hebben hier ook aan bijgedragen, ze
hebben zo hard gewerkt dat het nog passen en meten was om een vrij plekje te
vinden op ons mooie clubshirt. Dit jaar zijn er maar liefst drie sponsors op ons
shirt, die allen ook een financiële bijdrage hebben gedaan aan onze club. Albert,
Dennis en Wouter heel erg bedankt. Één van de sponsors werd geregeld door
een van onze eigen leden. Een speciaal bedankje gaat dan ook uit naar Patrick
Hoffers.
Een nieuw ere-lid. Het was een mooie avond op 19 september, toen we
Leo Bus ere-lid hebben gemaakt. Leo was erg verrast en met een
heerlijke taart en borrel hebben we het goed gevierd. Leo heeft zich
al 15 jaar op zoveel manieren ingezet voor B.C. Asterix dat het tijd
werd om hem eens goed in het zonnetje te zetten en voor altijd aan
Asterix te verbinden. Verderop in de Asternoot mijn speech van
tijdens de huldiging.
Een nieuwe Asterix baby. Nikki onze lieve dochter is alweer bijna 8 maanden. Ze is
een geweldige mascotte van team 2 en voelt zich al helemaal thuis bij Asterix.
Lekker naar iedereen lachen in de hal, ze geniet van alle aandacht. Er waren nog
meer nieuwe trotse ouders dit jaar o.a. Arjenne, Gerard en Justien, Tanja, Kaling,
Thomas en Maaike. Inmiddels gaat de baby boom bij Asterix door en zullen we
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ook de komende maanden nog vaak beschuit met muisjes eten! Met nog minstens
7 baby’s op komst raakt de jeugdafdeling voor seizoen 2021-2022 al aardig vol!
Natuurlijk is niet alles nieuw, maar heeft B.C. Asterix ook veel gouwe ouwen. Zorg
dat je er bij bent op het meest sfeervolle toernooi van het jaar, het kersttoernooi.
Kerstvrouw Joke zal iedereen weer indelen in leuke potjes, zodat je ook eens met
clubgenoten speelt die je misschien nog niet zo goed kent. Altijd gezellig! Daarna
begin januari door naar de nieuwjaarsborrel om het nieuwe jaar goed te beginnen!
Op 14 februari is dit jaar het Valentijn clubfeest, dit wil je niet missen. Zet het vast
in je agenda! Het feest is voor alle leden, partners zijn ook welkom. Of wellicht
de perfecte gelegenheid om je eigen Asterixpartner te scoren, zodat de baby
boom nog even aanhoudt. Aan het thema zal het niet liggen...
Sinterklaas moet zijn pakjes nog uitdelen, maar ik wil jullie namens het hele
bestuur toch alvast fijne feestdagen wensen en een sportief en gezond 2015!

Alice ter Haar
Voorzitter B.C. Asterix

d
a de Weer
Vanj
(Competitiespeler team 10)

Maak kennis met . . .

Hallo allemaal,
Mijn naam is Vanja de Weerd. Ik ben alweer zo’n vijf jaar lid van
BC Asterix.
In het dagelijks leven werk ik als research analist op het laboratorium in het Erasmus MC. Ik werk mee aan onderzoek naar
biologische en genetische markers die belangrijk zijn in de behandeling van
borstkanker. Samen met mijn vriend Maurice woon ik alweer ruim 5 jaar in
Rotterdam op de Lloydpier en we hebben samen een dochtertje, Daphne, die
deze maand 2 jaar wordt.
Vóór Asterix heb ik 6 jaar bij een kleine club in Brabant gespeeld. Ik speel nu bij
elkaar al zo’n 10 tot 12 jaar competitie. Dit jaar probeer ik me met mijn team te
handhaven in de derde klasse. Kampioenschap zit er helaas niet meer in. We doen
hard ons best om niet te degraderen. Aan de teamspirit ligt het in ieder geval
niet, die is top!
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secretaris

Van de

Tradities
Beste Asterix-leden,

Tradities zijn mooi, tradities zijn fijn en tradities zijn er in vele soorten en maten.
Tradities zijn waardevol om groepen mensen te verbinden, een identiteit te geven
en eenheid te bevorderen. Kenmerkend aan tradities is, dat ze al jarenlang
hetzelfde zijn, men weet waar men aan toe is, ze gaan hoogstens met de tijd mee.
De Asternoot is één van de iconische tradities van Badmintonclub Asterix die door
het aanpakken van de enthousiaste nieuwe redactie niet verloren gaat, hij gaat
alleen met de tijd mee. De Asternoot evolueerde/veranderde in de loop der jaren
in een fraai full-colour blad dat alleen nog digitaal werd uitgegeven. Toch word
ik zelf stiekem bijzonder gelukkig van het voornemen van de nieuwe redactie om
het blad deels ook weer in hardcopy te drukken en bovendien qua inhoud weer
vertrouwde columns uit het verleden nieuw leven inblaast. Hopelijk zijn de leden
die al wat langer aan de club verbonden, positief verrast door de vernieuwde
herkenbaarheid van het blad en krijgen de nieuwe leden een goede indruk van
hoe leuk de vereniging is waar ze sinds kort lid van zijn.
Sinds de start van het nieuwe seizoen hebben we over nieuwe enthousiaste
badmintonners niet te klagen. Al 28 nieuwe Asterixers heb ik mogen inschrijven,
waarvan vier jeugdspelers en één G-speler. Waar andere grote badminton
verenigingen staan te springen om nieuwe leden, zitten wij op rozen en is Asterix
hot! Nieuwe leden het gevoel geven dat ze bij een mooie club terecht zijn gekomen
is ontzettend belangrijk en deze Asternoot draagt hieraan zeker een flinke steen
bij. Welkom (terug) bij de club allemaal en veel badminton plezier!
Groeten,

Wouter Wadman
Secretaris Badmintonclub Asterix Rotterdam
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Leo, ere wie

erelidmaatschap toekomt!

Leo zet zich al jaren in voor de club, als bestuurslid en TC-duizendpoot. Na 15 jaar
heeft hij besloten om met het bestuur te stoppen en afgelopen juni heeft hij het
bestuur verlaten. 15 jaar TC en bestuur is niet niks en daarom hebben we Leo op
vrijdag 19 september in het zonnetje gezet en gehuldigd als ere-lid. Voor degenen
die het gemist hebben, hieronder mijn speech van die avond.
Beste Leo,
Ik zal kort wat over je vertellen aan de
hand van woorden die beginnen met de
letter T.

TC
TC is je meest zichtbare rol binnen Asterix
en dat doe je ook al een hele tijd. In 1997
begon je als algemeen TC lid. Twee jaar
later nam je het wedstrijdsecretariaat
over en ging je in het bestuur. 15 jaar
speelsleutels regelen , tegenstanders uitnodigen en puzzelen hoe alle teams in de
hal passen. Als Tc lid ben je ook altijd op

zoek, naar trainers, maar vooral naar
dames, want daaraan is altijd een tekort.
Uiteindelijk was je het zat en heb je er
gewoon zelf twee dames bijgemaakt en
met badmintonsucces. Meike slaat al een
aardig shuttletje en Celeke is onderweg
naar de Asterix top.

Teamindeling
Een onmogelijke taak, want je kunt nooit
iedereen tevreden stellen. In het begin
hoefde je maar acht teams in te delen
inmiddels zijn het er 15 en het gezeur na
afloop is helaas ook verdubbeld. Ik heb er
bewondering voor hoe je hiermee omgaat
7
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Hoe is het nu met . . .
 erden heel wat Asterix zaken beslist aan
w
jullie eettafel. Onder het genot van een
heerlijke uit Italië meegebrachte wijn en
koffie van verse bonen. Leo je bent een
geweldige gastheer en dit zullen wij als
bestuur ook heel erg missen, de TC boft
maar. Gelukkig is er nog genoeg Asterix
bij jullie thuis, want inmiddels badmintont
het hele gezin weer.

Trots
en dat je elk jaar toch weer vol enthousiasme aan deze zware taak begint. En met
succes, want het niveau ging van 4e klasse
landelijk naar 1e divisie.

Toernooien
Zijn jouw specialiteit en je gaat er helemaal in op. De tafel is je territorium en met
de druppels zweet op je voorhoofd leid je
alles in goede banen. Het begon met het
clubtoernooi, het toernooi voor alle leden,
waarbij je altijd je best doet om voor iedereen een leuke partner te vinden. Hoofdpijn krijg je van de schema’s, gelukkig
maakte de prijsuitreiking veel goed, want
er is bijna geen dame op de club die je niet
gezoend hebt. Maar jij wilde meer en met
andere leden zetten jij in het lustrumjaar
het open toernooi op. Dit zette B.C.
Asterix op de landelijke badmintonkaart
en het was zo’n succes dat jullie elk jaar
weer kunnen toasten op een succesvol
toernooi.

Thuis
Alles is bij jou thuis. Bijna alle bestuurs
vergaderingen, TC-vergaderingen. Er

Je bent een van onze actiefste leden. We
hebben al veel besproken wat je als TC-lid
hebt gedaan. In het bestuur zat je voor
alle leden, niet alleen de competitie
spelers. Je inbreng bij alle zaken die
besproken werden, zullen we missen. Jij
was altijd de eerste die reageerde als
iemand een oplossing zocht, of het nou
over de jeugd, recreanten of sporthallen
ging, je had altijd een ijzersterke visie.
Soms eigenwijs, maar ik zou eerder zeggen, een sterk karakter. Jij bent trots op
Asterix en wij zijn trots op jou. Ook help
je de laatste jaren bij de jeugd, je bent dus
een echte Asterix allrounder.

Vroeguh . . .

Rond 1980 gingen Ronald en ik de badmintonbaan op, samen met
Arjan en Trudy van Eck. Er waren nog meer nieuwelingen o.a. Paul van
der Meer en Tineke Bokhout. Clubicoon Joke Hofman nam ons onder
haar hoede en we proefden al gauw de gezellige sfeer. We hadden al snel door dat er
heel wat stelletjes/families /relaties rondliepen: de families Zwaaneveld, Vellekoop,
Voorsluys, Hartman, Mandersloot, Carla en Viktor, Frans Kuikman, Annemarie en Oscar.
Ronald heeft genoeg van badminton; vorig jaar dacht hij nog wel even de blits te maken
bij het familietoernooi door met Sandra te spelen, maar zijn achillespees dacht daar
anders over.
Nu speel ik al heel wat jaren bij BC Sluyk Lekkerkerk, ook een club met zo’n icoon, onze
trainer Jan Timmer. En ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan want onze jongste
(alweer 23) speelt in ons eerste team en mag uitkomen tegen jullie vierde team.
Tot zondag 11 januari: BC Asterix 4 – BC Sluyk Lekkerkerk 1!

Mission Freight Rotterdam BV is a neutral worldwide forwarding company, providing complete
transportation services to all international trade
lanes.
We take pride in our commitment to developing
long-term relationships with our clients and go
the extra distance to ensure we meet their
expectations and demands.

Leo, we organiseren dit natuurlijk niet
voor niets. De reden dat we je op deze
speelavond in de aanwezigheid van Liesbeth, je vrouw en je dochters ,Celeke en
Meike ,in het zonnetje willen zetten, is dat
we zó trots zijn op jou, dat we jou erelid
van BC Asterix gaan maken.
Dan komen we bij de laatste T,
van T
 oasten!
Alice ter Haar
Voorzitter

(Oud-Asterixer)

Mission Freight Rotterdam BV
www.missionfreight-rotterdam.nl
T 0031-(0)10-4385471
F 0031-(0)10-4387140
info@missionfreight-rotterdam.nl

Our company is large enough to meet the
competitive pricing demands of today’s marketplace. However we are ALSO small enough to
provide our clients with personalized service.
Let us show you what worry-free transportation
is all about!
Enough about us, let’s talk about (what we can
do for) YOU!

Foto's: Stefan Kool
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telkens een kwartier rust heeft tussen zijn
zes of zeven partijen. De sfeer is goed en
we zien veel bekende gezichten van de
eerste drie edities van dit toernooi.
We zijn benieuwd wat deelnemers van
deze dag vinden en vragen om reacties.

4e Open recreantentoernooi
groot succes
Zaterdag 15 november is weer een onvergetelijke dag geworden. In onze eigen
Kralingenhal speelden rond de honderd deelnemers in vier verschillende sterkten.
Van beginnende recreanten met weinig wedstrijdervaring tot competitiespelers
uit derde en vierde klasse NBB. In de ochtend werden mannendubbels en
vrouwendubbels gespeeld. De middag was bestemd voor het gemengd dubbel.
BC Asterix kreeg als organisator van deze dag vele complimenten.
Het is half negen in de ochtend als de
eerste spelers aankomen. Zij schrijven
zich voor acht euro in voor één onderdeel
of betalen dertien euro voor de hele dag.
Daarvoor krijgen ze één of twee consumptiebonnen en een zakje met daarin:
een flesje water, een pakje sultana en een
mandarijn.
Alle netten zijn al opgezet en iedereen
begint met inspelen. Terwijl Vanja, Maria
en Roy de inschrijftafel beheren, organi-

seren Michel, René, Marieke en Iris de
wedstrijdtafel. Alle benodigde apparatuur wordt aangesloten en de laatste
wijzigingen worden verwerkt.
Om kwart over negen opent het toernooi
met een hartelijk welkom, enige uitleg en
dank aan de sponsors.
Dankzij een doorlopend wedstrijdschema
van twaalf minuten spelen en drie minuten wisselen zit er een vlot tempo in. De
indeling is zo gemaakt dat bijna iedereen

Patrick en Tanja uit Ridderkerk hebben al
zes en acht jaar gespeeld en zijn hier voor
de derde keer. Ze spelen lange rally's in
het gemengd dubbel. Ze zijn tevreden
over de indeling en speeltijd.
Sarah en Richard uit Heinenoord hebben
ongeveer vijf jaar speelervaring en zijn
hier voor de tweede keer. Ze spelen nu
een niveau hoger dan de vorige keer. Wat
hen zo goed bevalt is de gezellige sfeer
en dat iedereen welkom is en mag zijn hoe
hij is. Als tip gaven ze aan dat er eerder
tevoren gemeld mag worden dat er op
zaterdag gratis parkeren is in de buurt van
de sporthal.
Patcharee is hier voor de tweede keer
dankzij het zomerbadminton en reclame
door Cees. Zij vond Joke gelijk heel aardig
en vindt de sfeer hier veel fijner en meer
open dan zij daarvoor bij volleybal had
ervaren.
Alof ziet ook veel bekende gezichten. Hij
vindt de niveaus goed. De speeltijd van
twaalf minuten vindt hij beter dan de tien
minuten van vorig jaar. Als tip voor extra
inkomsten geeft hij aan dat we lootjes
zouden kunnen verkopen.
Odmar en Lianne uit Zoetermeer en
Hellevoetsluis spelen al tien en zestien
jaar. Dit is zijn derde keer en haar eerste

Patrick en Tanja: "Hey een camera!"

Giovanni, Donny en Liesbeth met jonge dochter

Alof en Patcharee, aren't they cute?
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Odmar en Lianne

keer hier. Zij spelen met veren shuttles en
zijn blij met de vrije keuze in veren danwel
plastic shuttles in de hoogste klasse/
niveau. Het spelen tot de dertig punten
zijn bereikt vinden zij ook prima.
Donny en Liesbeth uit Geertruidenberg
hebben acht en nul jaar ervaring. Donny
speelt met zijn zoon Giovanni van 14 ook
het mannendubbel. Zij vinden de indeling

en organisatie erg goed. Met name het
welkomstzakje en de vrije baan om in te
kunnen spelen vinden zij prettig.
Annemarie en Ruud spelen elf en zestien
jaar.Dit is voor hen de eerste keer op dit
toernooi. Zij komen via BC Schollevaar en
kennen al meer mensen hier die vaker
meedoen. Zij spelen vandaag lekker veel,
namelijk tien partijen.
Razia en Elisabeth zijn twee keer proef
komen spelen op een Asterix-avond en
hebben zich bij Roy ingeschreven voor dit
toernooi. Zij vinden het vrouwendubbel
VD4 fijn omdat het zo gemoedelijk is.
We kijken nu al uit naar het eerste lustrum
van volgend jaar . . .
Rene Schrammeijer

Jeugdzondenn
Jeugd
plaatje

Elke Asternoot legt de
redactie een paar vragen
voor aan een jeugdspeler.
Deze keer:

g (13)
Yufei Wan

1.

Ik vind mezelf (omcirkel): enorm grappig / megaslim / supersterk /
stoer / de beste jeugdspeler van BC Asterix / lief / zo aardig / heel
sexy / onweerstaanbaar / onuitstaanbaar / een akelige pestkop /

		
			

2.

			wedstrijden
Dit
vind ik leuk aan badminton 			

3.

			
En
dit vind ik minder leuk aan badminton

(niets)

4.

Mijn andere favo sporten en hobby's zijn

5.

Ik zou dolgraag een keertje willen dubbelen of mixen met

6.

En deze persoon zou ik graag een keertje van de baan meppen

7.

Is er iemand die je bewondert binnen Asterix, en zo ja waarom?

		
volleyballen en tekenen
			
		
Ariana Grande
			

mijn gymleraar (Meneer van
			

der Weide)

Joke , ze doet alles voor iedereen
				
8.

9.

10.

en ze geeft je tips voor
de wedstrijden en daarmee win ik ook meestal mijn w
 edstrijd.
			
			
Wat
is jouw geheime wapen op de baan?
		
Ik denk een onverwachte drop
			
			
Na
een zware wedstrijd eet ik het liefst mijn lievelings-chocolade
		
Ferrero Rocher of winegums
			
Dit vind ik het leukst aan BC Asterix de sfeer

11. Wat is het gekste avontuur of meest bijzondere moment wat je tot nu
toe hebt meegemaakt bij Asterix? 			

Ik denk toen ik mijn eerste competitiewedstrijd
			
gewonnen samen met Shivani.
			

had

		
wil ik iets met
12. Als
ik later groot ben 			

techniek doen en natuurlijk nog steeds badmintonnen bij Asterix
			
			

12

13

Nieuwe leden Nieuwe lede
Nieuwe leden stellen zich voor

Hallo! Mijn naam is Michelle Swaanen en ik ben 20 jaar. Samen
met Eline ben ik sinds kort lid bij BC Asterix. Ik kom uit Zeeland
waar we dan ook competitie 1e klasse Zuid-West spelen bij
BCRS.. Naast dubbelpartners zijn wij ook huisgenootjes hier in
Rotterdam! Wij zijn hierheen verhuisd in verband met school
en stage. Voorlopig komen we gezellig mee trainen en wie
weet ook competitie spelen volgend jaar!
Mijn naam is Gilbert Hoek van Dijke, ik heb me dit
seizoen als recreant aangemeld bij BC Asterix. Ik
speel op de woensdagavonden in Crooswijk, even
een avond in de week het lijf flink laten werken.
Op vrijdag kan ik (bijna) nooit in verband met
andere activiteiten. Ruim 20 jaar geleden heb ik
ook als recreant badminton gespeeld, daarna
een tijd zaalvoetbal. Nu dus weer terug bij het
oude!

Beste Asterixleden, mijn naam is Loràn Klerk. Ik ben 11 jaar
oud en zit in groep 8. In september ben ik begonnen bij BC
Asterix. B
 admintonnen leek mij al heel lang erg leuk, maar het
is er nu pas van gekomen. Hiervoor heb ik namelijk diverse
cursussen bij de SKVR Kunstklas gevolgd. Dat is een hele grote
hobby van mij, tekenen! Naast tekenen maak ik ook graag video
filmpjes voor mijn eigen youtube kanaal. Het badmintonnen vind
ik erg leuk en ik ga graag naar de lessen!
Hoi! Ik ben Ayla, 24 jaar en ik ben een half jaar geleden
begonnen met spelen bij Asterix. Hiervoor heb ik bij een
studentenvereniging in Utrecht en bij een mini-clubje in
Mijdrecht gespeeld dus ik heb al best wat badminton jaartjes
achter de rug. Verder ben ik aan het promoveren op het
Erasmus MC, loop ik (af en toe :p) hard en houd ik heel veel
van reizen!
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Hallo allemaal, ik ben Luuk Fluitsma, 28 jaar en ben sinds september
lid bij Asterix. Badmintonnen is echter niet nieuw voor mij: ik badminton al sinds 2000 bij BC Drunen en daar speel ik nu ook nog
steeds competitie in de 1e klasse. Ik werk als process engineer bij
de raffinaderij van BP in Rotterdam-Europoort en ben om die
reden ook vanuit Noord-Brabant naar Rotterdam verhuisd.
Hoi, ik ben Marc François. Ik ben 34 jaar en woon in Rotterdam.
Na vroeger veel getennist te hebben, wilde ik nu eens een
andere sport doen. Mijn vriendin speelt al jaren badminton
in Barendrecht en na een keer meegedaan te hebben, kreeg
ik daar ook de smaak van te pakken. Ik werk als IT adviseur
bij een verzekeraar. In mijn vrije tijd hou ik van films, games
en stedentrips.

Kersttoernooi
Woensdag 17 december is het weer zover, dan wordt in sporthal
Schuttersveld het jaarlijkse Kersttoernooi gespeeld van 19:30 – 22:30
uur. Een heel gezellig toernooi, in een kerstsfeer versierde hal, waar de
kerstvrouw alle deelnemers per speelronde indeelt.
Wil je meedoen aan het toernooi dan mag je inschrijven bij Joke op de
speelavond of via de e-mail naar secretaris@badmintonrotterdam.nl.
Kom jij ook de ballen uit de kerstboom spelen? Schrijf je dan in voor
maandag 15 december.
S.O.S. Wij zoeken nog leden die mee willen helpen om de hal vanaf 18:00
uur te versieren. A.U.B. aanmelden bij Joke op de speelavond of via de
e-mail naar secretaris@badmintonrotterdam.nl. Wij zijn blij met alle hulp!
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De avonturen van team 1
					 in de eerste divisie
Asterix 1 speelt dit jaar voor het eerst in de eerste divisie na het historische
kampioenschap in de tweede divisie vorig jaar. Het team bestaat net als vorig jaar
uit Albert, Arjen, Arnoud, Saida en Tak Ling. Na goede voorbereidingen in de zomer
was het team klaar voor de dubbele confrontatie met negen opponenten. In de
eerste divisie spelen namelijk tien teams en begint de competitie twee weken
eerder. Daarnaast volgt er nog een extra speelronde en een dubbelweekend
waarin zowel op zaterdag als zondag wedstrijden gespeeld worden.
Bij het spelen van de wedstrijden komen
aardig wat extra verplichtingen; continue
beschikbaarheid over 2 banen, scheidsrechtersstoelen (op de juiste hoogte),
bakjes voor kleding en shuttles, schrijfbordjes voor de scheidsrechters, stoelen
voor de coaches en lijnrechters, lijnrechters, zwabbers, wedstrijdformulieren,
tafels en stoelen voor de scheidsrechter,
(veel) shuttles etc.
De aftrap van het seizoen was waar vorig
seizoen eindigde; tegen TFS in Baren16

drecht. Voor een flink aantal meegereisde
supporters werd een klinkende 6-2
overwinning behaald. Tegen Amersfoort
thuis werd vervolgens met 5-3 gewonnen.
Het goede begin van de competitie werd,
mede door blessureleed bij Arjen geen
vervolg gegeven uit tegen Duinwijck; 3-5
verlies. De volgende wedstrijd thuis tegen
DKC werd wel weer met 5-3 gewonnen.
Bij Almere uit werd in elke partij een ware
titanenstrijd uitgevochten. Tegen oud
Nederlands en Europees kampioenen
werd helaas wel verloren met 2-6. Over

het vertoonde spel en geboden tegenstand waren we zeer tevreden. Vanwege
een vervroegde wedstrijd volgde een
dubbele confrontatie met Elo United uit
Hengelo. Dit team heeft een zeer internationaal karakter met spelers uit
Griekenland (2), Letland (2) en Indonesië
(1). Thuis werd gelijkgespeeld, later
gecorrigeerd naar 6-2 winst, uit werd met
5-3 gewonnen. Thuis tegen het tweede
team van Velo met veel bekende gezichten werd met 4-4 gelijkgespeeld. In de
verre uitwedstrijd tegen koploper Roosterse (Roosteren, Limburg) werd flink
verloren met 6-2. Tegen laagvlieger TFS
57 werd thuis juist weer met dezelfde
cijfers gewonnen.

Halverwege de competitie is de balans
positief met vier keer winst, twee gelijke
spelen en drie verliespartijen. Team 1
staat hierdoor op een gedeelde vierde
plaats. De twee andere eerste teams in
de poule staan ver achter ons. Promotie/
degradatie-wedstrijden naar het hoogste
badmintonniveau van Nederland behoren
zeker nog tot de mogelijkheden. Vanwege de zomerse werkzaamheden en
operatie aan de amandelen van Saida
hebben ook Barbara, Esther, Marcella,
Sarina en Tak Wai hun debuut gemaakt in
de eerste divisie, daarvoor dank. Tot slot
bedanken wij ook de vele enthousiastelingen die als lijnrechter gefungeerd hebben bij onze wedstrijden.
Arnoud

www.regeersport.nl
Op zoek naar rackets, schoenen, tassen, kleding of ander badmintonmateriaal?
Ga dan naar www.regeersport.nl voor een compleet overzicht van de beste
badmintonartikelen tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Bezoek ook onze groothandel/winkel. Wij verkopen ook aan particulieren.
Geopend: ma t/m vr van 9.00-19.00 (za-zo op afspraak).
Informeer naar de mogelijkheden van sponsoring en/of een stand op clinics,
toernooien en open dagen!

Zuidwijkstraat 12 | 2729 KD ZOETERMEER
T 079 - 3290869 | M 06 - 53568098

Jingjing en Cindy tegen Yue en Raishna

Net begonnen en nu al een beker: Amez

Time to chill: Raishna, Heleen, Bart, Nikita, Alex, Fons, Meike en Sabine
Rebecca
Raishna en Yue

Shivani, Yufei en Noor

Jeugdclubtoernooi 2014
Zondag 16 november werd in Sporthal Kralingen het jeugdclubtoernooi gespeeld. Zoals ieder jaar een hoogtepunt voor
onze jeugd. Helaas moesten enkele jeugdleden zich afmelden omdat zij verplichtingen elders hadden, wat wij erg
jammer vonden. Er werd in verschillende categorieën
gespeeld; ingedeeld naar sterkte en jongens en meisjes.
Het toernooi begon heel vrolijk, want Yina
was jarig! Als je op je verjaardag komt
spelen, dan ben je een kanjer! De baan
was versierd, ze werd toegezongen en er
was een cadeautje.
Bij de meisjes A kon Yue Wang haar titel
niet prolongeren, Jing Jing won in drie
spannende games. Bij de jongens A was
Nikita nog een maatje te groot voor
Merlijn, Nikita won in twee games.
Bij de meisjes B won Yara in drie games
van Amez, de jongens B werd door Alex
in twee games gewonnen van Daan.
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Sem en Daan zo trots als een pauw!

Na afloop van deze leuke dag werden de
winnaars gehuldigd en kreeg iedere deelnemer een vaantje als aandenken. Het
was een super toernooi waar heel sportief
werd gespeeld, een voorbeeld voor alle
Asterixleden.

Service van Floris

Yara en Christina

Meike

Ik wil Aran, Marco, Sandra en Wouter
bedanken voor het mede organiseren van
het toernooi.
Joke
Foto's: Ronald Briedé

Jacob en Nikita

Op de achterzijde vind je nog meer leuke foto's van het jeugdclubtoernooi!
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Uitslagen jeugdclubtoernooi 2014
Meisjes A

Meisjes B

Jongens A

Jongens B

1

Jing Jing

Yara

Nikita

Alex

2

Yue

Amez

Merlijn

Daan

3

Meike

Floris

Sem

4

Yufei

Michael

Bart

5

Yina

Fons

6

Shivani

Jakob

7

Roos

Jiaming

8

Christina

9

Sabine

10

Raishna

11

Cindy

1

12

Gemengd
dubbel B

Sabine - Nikita

Christine - Yara

Noor

2 Roos - Merlijn

Rebecca - Daan

13

Rebecca

3

Cindy - Bart

14

Heleen

4 Meike - Fons
5

Wist u dat... het kersttoernooi op woensdag 17 december in sporthal

Wat is...
Wist u dat...

Shivani - Floris

Amez - Yina

6 Raishna - S
 ander

Noor - Sem

Wist u dat...
Wist u dat...

8 Yufei - Michael

Noor, Shivani en Yufei

Wist u dat...

Meisjes
dubbel A

Meisjes
dubbel B

Jongens 
dubbel A

Jongens 
dubbel B

1

Christina - Meike

Heleen - Yina

Merlijn - Michael

Daan - Sem

2

Raishna - Yue

Sabine - Yara

Jakob - Nikita

Alex - Bart

3

Cindy - Jing Jing

Amez - Roos

Floris - Fons

4

Shivani - Yufei

Noor - Rebecca

Jiaming - Sander

De glanzende bekers!
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door Joke

Heleen - Alex

7 Yue - Jakob

Aanmoedigingsprijzen

Wist u dat...

Wist u dat...

Gemengd 
dubbel A

Jing Jing - Jiaming

Wist u dat...

Wist u dat...
Wist u dat...

Wist u dat...

Wist u dat...

 chuttersveld wordt gespeeld. Alle senioren kunnen inschrijven
S
in de hal bij Joke of per mail bij secretaris@badmintonrotterdam.nl
Voor meer info, zie het inschrijfformulier elders in de Asternoot.
je je vanaf heden kunt inschrijven voor het Clubtoernooi 2015! Dit
seizoen vinden de clubkampioenschappen plaats op zondag 8 en
zaterdag 14 februari 2015 (met aansluitend op 14 februari het
Clubfeest!).
er dit jaar nieuw? Eigenlijk niets, behalve dat iedereen zich dient
in te schrijven via badmintonnederland.toernooi.nl
Barbara en Zeger, Esther en Sabar, Fiona en Martin, Manon en
Christiaan, Marcella en Thijs, Sander en Irene gezinsuitbreiding
verwachten. Van harte gefeliciteerd en een fijne zwangerschap
toegewenst!
Maaike en Erik de trotse ouders zijn geworden van Stein. Gefeliciteerd met jullie mooie zoon!
Juliët en John, Lisa en Dennis in het huwelijksbootje zijn gestapt.
Gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst!
Bianca, Cor, Fiona, Jennifer, Kaling, Liesbeth, Luuk, Nitte en Stefan
van Marle geblesseerd zijn. Heel veel sterkte en beterschap!
Asterix een erelid rijker is. Wij Leo Bus van harte feliciteren!
er 124 Asterix/familieleden hebben deelgenomen aan het familie
-toernooi.
René Schrammeijer de Rudi-cup kreeg uitgereikt voor zijn verdiensten in de recreanten- en kascommissie. Gefeliciteerd René, we
zijn blij met je.
Emma Korenhof een nieuwe baan in Zürich heeft gekregen.
Gefeliciteerd en we wensen je veel succes toe! Hopelijk tot snel,
maar in ieder geval tot 14 februari op het Asterixfeest.
wij Arjan van Cappellen weer van harte welkom heten bij de club.
Onze oud voorzitter, secretaris en penningmeester wel moet
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genieten van zijn lidmaatschap, misschien wat vaker komen? Ik heel
benieuwd ben naar zijn stukje in de volgende Asternoot.
Wist u dat... wij van vrijdagmiddag 3 juli t/m zondag 5 juli op jeugdkamp naar
Reek gaan. Zet deze data alvast in jullie agenda!
Wist u dat... tijdens de Dutch Open, Willem Lindeman zijn diploma is uitgereikt
voor het afronden van zijn cursus Sportleider 2. Van harte gefeliciteerd Willem!
Wist u dat... ik de nieuwe Asternootredactie heel veel succes toewens.

Colofon
Secretariaat en bestuur

Commissies

Adres Secretariaat:
Goudsesingel 16D
3011 KB Rotterdam
secretaris@badmintonrotterdam.nl
Gironummer 399 6765
t.n.v. BC Asterix, Rotterdam

Jeugdcommissie
jeugd@badmintonrotterdam.nl
Joke Hofman, 010 2202206
Britt Wadman, Wouter Wadman, Marco
Bogaard, Aran Haeken, Sandra Beekveld

Secretaris en jeugdzaken
Wouter Wadman
secretaris@badmintonrotterdam.nl

Jaarplanner

Voorzitter
Alice ter Haar
voorzitter@badmintonrotterdam.nl

Alle hoogtepunten van komend seizoen op een rijtje (data onder
voorbehoud).

Penningmeester
Sander ter Haar
penningmeester@badmintonrotterdam.nl

Voor actuele informatie, kijk op www.badmintonrotterdam.nl

Recreantenzaken
Michel Klaassen

Kersttoernooi

17 december

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

Competitie etentje

25 januari

Clubkampioenschappen

8 en 14 februari

Clubfeest

14 februari

Lentetoernooi + borrel

27 maart

Open Toernooi 2015

11 april

Jeugdkamp

3,4,5 juli

Algemeen bestuursleden
Menno van Gameren
Arthur Verkaik
Marieke de Heus
Adreswijzigingen
Schriftelijk doorgeven aan het secretariaat
Opzegging lidmaatschap
Schriftelijke opzegging sturen naar het
secretariaat vóór 31 juli voorafgaand aan het
nieuwe seizoen
Advertenties en sponsoring
Informatie bij de PR-commissie via
secretaris@badmintonrotterdam.nl

BORRELS
Nieuwjaarsborrel

9 januari

Lenteborrel

27 maart

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

Technische commissie
tc@badmintonrotterdam.nl
Marieke de Heus (voorzitter), Leo Bus (competitieleider), Jeroen van der Linden, Aran Haeken,
Barbara Thuss, Marianne van Rosmalen
Toernooicommissie
John de Kroon, Marianne van Rosmalen,
Marcella Giessen, Leo Bus, Stefan van Marle,
Carolien de Vries, Maarten Tijhof
Recreantencommissie
recreanten@badmintonrotterdam.nl
Michel Klaassen, Vanja de Weerd, René
Schrammeijer, Roy Sewbaks
Borrelcommissie
Carolien de Vries, Barbara Thuss
Feestcommissie
Menno van Gameren, Onno van Gameren,
Jeroen Prins, Dennis van der Meulen
Kledingcommissie
kleding@badmintonrotterdam.nl
Arthur Verkaik, Michel Klaassen
Promotie & Sponsoring
pr@badmintonrotterdam.nl
Albert van der Meer, Dennis van der Meulen,
Wouter Wadman
Kascommissie
Joop Kokje, René Schrammeijer
Jeugdkampcommissie
Joke Hofman, Britt Wadman, Barbara Thuss,
Zeger de Groot, Menno van Gameren, Wouter
Wadman, Jeroen Prins, Willem Lindeman en
Sophie Korenhof
Asternoot
asternoot@gmail.com
Sophie Korenhof
Sandra Beekveld
Internet
webmaster@badmintonrotterdam.nl
www.badmintonrotterdam.nl
Menno van Gameren, Onno van Gameren
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Nummer 1 van de dames: Jingjing

Heleen en Yina

Altijd vrolijk: Merlijn en Michael

Roos

Jiaming in actie

Fons legt uit

Cindy

Bart en Alex

BC Asterix Rotterdam
Secretariaat
Goudsesingel 16D
3011 KB Rotterdam
secretaris@badmintonrotterdam.nl
www.badmintonrotterdam.nl
www.facebook.com/bcasterix
@BCAsterix
”Wanneer spelen wij weer Joke? ” Christina en Yara

