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Zomer. Er zijn weinig woorden die zoveel belofte in zich verenigen als zomer. Associaties allerhande;
u denkt warm, strand, coctails, festivals, ... En zoals dat gaat wanneer we iets eigenschappen
toedichten – zonder weinig harde bewijzen – is dat je bedrogen uitkomt. De temperatuur is
gemiddeld wel wat hoger tijdens deze maanden, maar niemand die daar een getal op kleeft, zelfs
Deboosere houdt het liever op “niet abnormaal voor de tijd van het jaar”. Wel is het langer licht en
het aanbod van drank en spelen tijdens deze periode is afgetekend exotischer dan tijdens die andere
seizoenen. Van Euro2016 liep het naadloos (met uitzondering van de Tafel) over in de Olympische en
dan de Paraolympische Spelen. En toen, zonder donderslag deze keer, brak alsnog de zomer door!
En werden zelfs verlengingen gespeeld. Alles smaakt net dat ietsje zoeter wanneer je er lang naar
verlangt. En zo ook voor het nieuwe badmintonseizoen. Antverpino bestuur – in de ban van de
Indian Summer die onze contreien momenteel teistert – komt met heel wat lekkers voor seizoen
2016-2017. We verwachten jullie, op woensdag, of op één van onze nevenactiviteiten, en wensen
iedereen een goede start van het nieuwe seizoen met mooie matchen en een goede apresbadminton-babbel.

Agenda

Sportieve groeten, het bestuur.
Jaarvergadering

Zat 21 okt 2016;
19.30u (bar open
vanaf 19u)
Oudejaarsdrink
Woe 28 dec 2016
Nieuwjaarsdrink & Woe 11 jan 2017
Verloren woensdag

Sib’s 3x3

Nacht van
Antverpino

Zomerfeest

Komen eten overgoten met lokale stand-up comedy;
gevolgd door een woordje (of een paar meer) van de
penningmeester en voorzitter.
De laatste van het jaar...Smaakt naar meer...
De worstenbroden of appelbollen zijn nog nooit
verloren geraakt – maar tijdig bestellen is een must!
Uiteraard dient dit doorgespoeld te worden met een
drankje ter gelegenheid van het nieuwe jaar.
18 jan 2017
Ondertussen een traditie bij aanvang van het nieuwe
jaar – een avondje badminton maar net dat ietsje
anders.
Zat 18 maart 2017
Badminton –all-night-long! Of tenminste tot 1uur en
daarna – een feestje! Ideaal moment om bij te praten
met nieuwe en oude leden: iedereen welkom.
Zat 13 mei 2017; TBC Verdronken Land (nee geen trip naar Engeland) van
Saeftinghe – Niet te missen editie!
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Avondverantwoordelijke
Ook dit jaar houden we vast aan het principe van participatie van onze leden in het vlotte
verloop van de woensdagavond speltijd. September werd door het bestuur opgenomen; hierna
vragen we onze leden om één of mogelijks twee keer per seizoen de taken gelinkt aan onze
speelavond op te nemen. Indien er een periode is dat je niet beschikbaar bent, gelieve dit door
te geven via info@antverpino.be zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij het opstellen
van de lijst. We begrijpen dat het niet voor iedereen haalbaar is om onbeschikbaarheid voor het
ganse seizoen nu reeds over te maken. Mogen we daarom vragen om je taak over te dragen aan
iemand anders indien je alsnog niet beschikbaar bent? Bij vragen en of problemen – het bestuur
is beschikbaar op woensdag tijdens of na het badmtinon of stuur ons je vraag per mail.

Verslag 39ste tornooi 2016 27 - 28 augustus 2016
Een intense periode van voorbereiding die in januari
reeds start met de aanvraag van het tornooi bij
Badminton Vlaanderen (even verstoord door een
melding van de stad Antwerpen dat de aangevraagde
en goedgekeurde zaal plots niet meer beschikbaar is)
nadert zijn einde.
In een voor ons onbekende zaal maken we ons
omstreeks 7.30u wegwijs met de speciale sleutels en
zetten we de wedstrijdtafel op. We testen de
geluidsinstallatie, koppelen deze met ons eigen
materiaal, verzetten de basketbalringen, spannen de netten en zetten de terreinnummers.
Strakke timing want om 8.30u ontvangen we reeds de eerste spelers.
Met 205 individuele deelnemers, voor 257 wedstrijden lag de opkomst iets lager dan
verwachting. Voor een zaal met 9 velden kunnen er maximaal 350 wedstrijden gespeeld
worden indien er gepland wordt met wedstijden van 35 min. Er is dus nog ruimte voor een
50-tal wedstrijden.

In diverse disciplines van B1 tot en met C2 werd gestreden voor de titel. Dankzij een strikte
opvolging van de planning aan de wedstrijdtafel (Johan, Manu, Guy) wisten we de
wedstrijden volgens planning af te werken.
Jammer genoeg wist geen enkele van onze leden een trofee in de wacht te slepen. Enkele oud
leden o.a. Olivier Van de Vlier met Louis Verheyden (HDB1) en Willem Huys met Kristine De
Cuyper (GDB2) wisten de titel te verzilveren. Een vierde plaats voor medeorganisator Bob en
Leentje in de GDC zijn zeker ook een vermelding waard.
Een speciaal woord van dank voor onze referee Reggy De Clercq die het geheel superviseerde
en ook tijdens de voorbereiding met enkele nuttige tips voor de dag kwam.
Het tornooi-team van deze editie (Manu en Bob) heeft al te kennen gegeven uit te zien naar
de 40ste editie die normaal gezien zal doorgaan op 26 en 27 augustus 2017.
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Jaarvergadering
Dit item hoeft waarschijnlijk weining tot geen introductie – lokatie en gastronomische invulling
hebben we behouden - hoewel het bestuur nooit helemaal zeker is waar Peppi & Kokki het publiek
mee zullen inpakken (nee, wij krijgen geen script – en het zou ons verbazen dat die twee kornuiten
daar uberhaupt aan mee doen). Nu de keuken van Pascal onder vuur ligt zullen de heren misschien
elders de mosterd halen; edoch, nogmaals, een beetje controverse misstaat onze huiskoks niet me
dunkt.
Wij hopen – zoals elk jaar – op een goede opkomst. Antverpino is een club van en voor zijn leden.
Er staan een aantal belangrijke elementen op het programma en we willen graag jullie mening
horen. Juist ja – de jaarlijkse algemene vergadering is een belangrijk instrument voor een bestuur
om zijn leden te polsen alvorens belangrijke beslissingen te nemen. Zo ook dit jaar.
Waar we vorig jaar een stevige brok reglementering aan jullie hebben voorgelegd zijn er dit jaar
twee andere onderwerpen die we bij jullie willen aftoetsen. Hierbij alvast een korte inleiding.
Inschrijven kan via de website: www.antverpino.be

Shuttle kosten
De kosten voor shuttles van het afgelopen seizoen bedroegen: €4365.30. De inkomsten van het
smashgeld bedroegen €1637.20. De cijfers mogen voor jullie geen geheim zijn (alles wordt telkens
op de JV voorgelegd); we zetten ze hier toch even onder elkaar:
•
•
•
•
•

2011-2012: € -3477.65 waarna het smashgeld verhoogd werd naar €1
2012-2013: € -1957.61
2013-2014: € -2022.48
2014-2015: € -1218.94
2015-2016: € -2728.10

Tot op heden past de club deze kosten bij. Echter, met een jaarlijks verlies van €2000 of meer
kunnen we al in ongezonde papieren verzeild geraken. Een aantal mogelijkheden dienen zich aan:
• Lidgeld verhogen (iedereen betaalt mee/r)
• Smashgeld verhogen (spelers betalen meer)
De bijdrage van de club blijft draagbaar en in verhouding met de gemiddelde opleg 2010-2015
• Leden brengen eigen shuttles mee. Hierbij bekijkt de club de optie om shuttles aan
democratisch prijzen aan te bieden op speelavonden.
Plastic shuttles zullen steeds beschikbaar blijven.

Fotomateriaal
Het is wettelijk verplicht om toestemming te hebben van iedereen op de foto wanneer we deze
gebruiken op de website of publiekelijk beschikbaar promotiemateriaal. In het RIO zal worden
opgenomen dat wanneer u zich lid maakt van de club, u toestemming geeft dat we beeldmateriaal
mogen gebruiken.
Het bestuur zal deze materie voorleggen aan de leden tijdens de jaarlijkse algemene vergadering
(zie vorig puntje). Nogmaals, wij hopen op een talrijke opkomst: uw mening is belangrijk.
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Ter herinnering: AVVV lidmaatschap online te vervolledigen
We vonden een belangrijke mededeling in de nieuwsbrief van het AVVV waarop we u graag
attent maken. Elke sportfederatie wordt in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties
verplicht van overheidswege opgedragen om over alle rijksregisternummers van haar leden te
beschikken. Antverpino kan deze gegevens niet vrijgeven aan het AVVV - omdat we ze zelf ook
niet hebben.
Gelieve zelf uw rijksregisternummer op te laden in het databestand van het AVVV.
Uw AVVV lidmaatschap omvat
oa een sportverzekering – zorg
dus dat dit in orde is voor de
start van het seizoen. Klik op:

http://registratie.kavvv.be/
zodat u op scherm zoals
hiernaast afgebeeld scherm
terechtkomt.

Nieuw bestuur KAVVV
Jullie hebben het vermoedelijk al wel ergens gehoord maar vorig jaar had de secretaris van
het KAVVV afdeling Badminton, reeds te kennen gegeven zijn funtie neer te leggen en
andere oorden op te zoeken. Op de jaarvergadering van het AVVV-afdeling Badminton werd
Walter Van Mele door Antverpino dan ook bedankt met een kleine attentie voor zijn
jarenlange inzet voor het secretariaat en competitie.
Gelukking zijn er binnen de afdeling badminton twee nieuwe bestuursleden bijgekomen
zodat ze nu een team van vier hebben voor meer dan 1100 leden en een aparte competitie.
We wensen de nieuwe bestuursleden, veel succes in deze uitdaging die voor hen ligt.
Het AVVV bestuur is nu als volgt samengesteld:
• Voorzitter/penningmeester: Rudi Van Heuckelom
• Secretaris: Andy Anderson
• Competitieverantwoordelije : Bruno Vanherck
• Seniorentornooi: Pierre Cleemput.

www.antverpino.be
info|@antverpino.be
KBC 735-0139133-23

Competitie
Vanaf dit seizoen neemt Bob de draad weer
op als competitieverantwoordelijke. Dit wil
zeggen dat hij voornamelijk de officiële
spreekbuis is naar PBA, KAVVV, én de
sportdienst van Stad Antwerpen.

De ploegkapitein is verantwoordelijk voor
• De directe communicatie met alle spelers van zijn ploeg :
 kan iedereen spelen ?
 kan iedereen er (tijdig) geraken ?
(PBA-thuiswedstrijd 17:45 !!)
 is er nood aan een invaller ?
• Het goede verloop van de wedstrijden
 ontmoetingsblad ingevuld
 opstelling volgens aktuele ranking
 het wedstrijdformulier bij thuiswedstrijden
• Een goeie regel is om op het einde van een ontmoeting, met de spelers af te spreken voor de
volgende wedstrijd (datum van match, locatie, wie speelt, vervoer?).
Ten einde raad kunnen de kapiteins bij Bob terecht voor ondersteuning.
In PBA-competitie ligt de kalender vast en kan er niet afgeweken worden.
Welke ploegen treden dit seizoen aan voor Antverpino (K= kapitein, RK = Reserve Kapitein):
PBA:
 H1: Amish (K), Gaurav, Bipin, Deepak, Hendrik, Rupesh, Bob (RK, Res)
 G1: Julie (K), Preet, Sakshi, Haris, Jolan, Bob (RK), Gaurav (Res)
KAVVV – H1
 Antverpino 1: Dave (K), Dirk, Dré, Gunther (Res), Manu (Res)
 Antverpino 2: Thomas, Kris (RK), Sib (K), Joris, Johan P (Res)
We wensen alle ploegen een succesvol seizoen toe !

Lief en leed…
•
•

Bart Dufour en Ann mochten iets vroeger dan gepland hun zoon Lennert verwelkomen op
4 juni 2016. Proficiat!
Met droefheid melden we het overlijden van Ronny, uitbater van cafe ‘t Centrum. Het
bestuur zal uit naam van de club en zijn leden zijn steun betuigen aan de familie.
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