
ALV JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2016 
 
Training 
Voor het seizoen 2015/2016 hebben we een nieuwe trainer gevonden: Ronald Wetzel. Hij geeft op 
donderdag en zaterdag training aan alle competitie spelers. Op donderdag wordt hij daarbij geholpen 
door Jasper.  
Patrick en Veerle geven op zaterdag training aan de startende en recreanten spelers. 
 
Competitie 
Het competitie seizoen 2015/2016 is gespeeld met zes jeugdteams.  
Een overzicht van de teams en de resultaten: 
Team 1 – O17-Mix-1 
Merijn de Brouwer 
Thijmen de Brouwer 
Roy Kwint 
Sanne van Krieken 
Lindsey Oranje  
 
5e plaats 

Team 2 – O17-Mix-1 

Neal Bontan 

Constantijn Obbink 

Michelle de Hoop 

Mariah Copier 

 
 
4e plaats 

Team 3 – O17-Mix-2 

Sven Ebben 
Yorrick an Haack 
Annick van Laar 
Amy van Eeuwijk 
Anouk de Hoop 
 
7e plaats 

Team 4 – O15-Mix-1 
Jordi Mathijssen 
Joost Meeter 
Stijn Otten 
Melle Rieuwers  
Eline Schuurman 
 
 
8e plaats 

Team 5 – O14-Gemengd-2 
Marjolijn Postma 
Lisa Smit 
Indra van Huenen 
Sofie van de Geijn 
 
 
 
8e plaats 

Team 6 – O13-Mix-1 
Robert Romijn 
Mark Schuurman 
Bram van Zandvoort 
Aimée Bakhuizen 
Julia van de Geijn 
Britt de Kruiff 
 
6e plaats 

 
We kijken terug op een sportief en gezellig competitie seizoen. Er is fanatiek gestreden voor de 
punten, maar ook zeker veel plezier gemaakt. Allemaal bedankt voor jullie inzet tijdens de 
competitie. En ook bedankt aan alle invallers die dit jaar hebben meegespeeld! 
 
Activiteiten 
Zoals elk jaar zijn er veel verschillende activiteiten geweest in 2016.  
De competitie hebben we afgesloten met alle spelers en invallers, door gezellig te gaan glowgolfen.  
 
Om niet alleen zelf veel plezier te hebben in het badminton, maar dit plezier ook door te geven aan 
anderen, organiseerde we dit jaar ook weer het vriendjes en vriendinnetjes toernooi. Bijna iedereen 
had iemand mee genomen om deze kennis te laten maken met het badmintonnen. Het was een zeer 
geslaagde ochtend.  
 
Het dagje uit ging dit jaar naar het Rosarium in Doorn. Hier hebben we een tocht gemaakt op de step, 
met veel modder aan het eind. Hierna hebben de kinderen vrij kunnen spelen in het park.  
 
Een terugkerende activiteit is de Diploma uitreiking aan het einde van het seizoen, zoals alle jaren 
weer een groot succes met veel spanning voor de spelers, ouders en niet te vergeten de trainers. 
Maar gelukkig is iedereen geslaagd! 
 
Dit jaar zijn wij met de oudere jeugd op kamp geweest. We hebben op zaterdag ochtend de tenten 
opgezet op camping de Maasterp in Appeltern. Het waren twee erg gezellige en zonnige dagen. Met 
bowlen, bonte avond en veel zwemmen. 



 
Maar laten we vooral ook de inzet van de jeugd niet vergeten om Thiela een extra zakcentje te laten 
verdienen met de Grote Club Actie. Bedankt voor jullie inzet, met een opbrengst van 623,13 euro 
hebben wij dit jaar een super resultaat neergezet. 
 
En natuurlijk ook de komst van onze Sinterklaas en Pieten, die toch ieder jaar weer de weg weten te 
vinden naar onze sporthal.  
 
Clubkampioenschappen 
Op zaterdag 30 januari waren de clubkampioenschappen voor de jeugd. De allerjongste jeugd heeft 
een eigen competitie. Hieronder de winnaar van de kampioenschappen: 

HE 1 
1. Neal Bontan 
2. Roy Kwint 

DE 1 
1. Lindsay Oranje 
2. Mariah Copier 

HE 2 
1.  Mark Schuurman 
2. Bram van Zandvoort 

DE 2 
1. Britt de Kruiff 
2. Aimee Bakhuizen 

HD 1 
1. Neal Bontan 
    Constantijn Obbink 
2. Roy Kwint 
    Maarten Mathijssen 

DD 1 
1. Mariah Copier 
    Lindsay Oranje 
2. Anouk de Hoop  
    Eline Schuurman 

  DD 2 
1. Aimee Bakhuizen 
    Britt de Kruiff 
2. Sofie van de Geijn 
    Indra van Huenen 

GD 1 
1. Maarten Mathijssen 
    Mariah Copier 
2. Constantijn Obbink 
    Lindsay Oranje 

 GD 2 
1. Mark Schuurman 
    Britt de Kruiff 
2. Bram van Zandvoort 
    Aimee Bakhuizen 

 

 

Bezetting jeugdcommissie 
 
Veerle Ton (voorzitter) 
Marlène van Overbeek (secetariaat) 
Christa Obbink (CCP-er) 
Jasper de Jong 
Marcel van Huenen 
 
Mocht je iets willen betekenen voor de jeugd dan ben je van harte welkom! 
 
Als laatste wil ik iedereen, ouder en of verzorgers/jeugdleden/trainers, bedanken voor hun inzet en 
het gezellige jaar dat we er met zijn allen van hebben gemaakt! 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Veerle Ton 


