
TC Jaarverslag 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eind januari 2017 is de competitie geëindigd met negen teams, waarvan mannenteam 1 kampioen is 
geworden! Zij zijn tevens kampioen geworden tijdens de regiokampioenschappen. Hierdoor mochten 
zij door stromen naar het NK voor teams. Helaas was hier het eindpunt. Zij zijn op de 3e plek 
geëindigd.  

Dank aan alle invallers voor het jaar 2017! 

De carlton cup is gespeeld met een samengesteld team bestaande uit spelers uit zowel team 1, 2 als 
3. Helaas was na het spelen van twee wedstrijden het einde van de carlton cup.  

Begin september 2017 is de competitie gestart met tien teams. Flink veel verschuivingen hebben 
plaats gevonden. Er zijn vier herenteams gestart, vier teams in de regio competitie en twee teams in 
de divisie. Er is een flinke doorstroom geweest van jeugd die de overstap hebben gemaakt naar de 
senioren competitie.  

Alvast om over na te denken voor het competitiejaar 2018/2019: de badminton bond heeft 
aangegeven dat er veel verandering gaat plaatsvinden binnen de huidige competitie. Alles zal gaan 
veranderen naar divisie en de regiocompetitie komt te vervallen. Er zullen dus ook meer teams met 
veren shuttles gaan spelen. Herencompetitie blijft voorlopig bestaan zoals het nu is. Exacte keuzes 
die gemaakt worden is verder nog onduidelijk. 

 

Training  
In 2017 hebben we het grootste deel van het seizoen training gehad van Mark Caljouw. Nadat hij in 
2016 de training van Ronald Wetzel had overgenomen, was hij de trainer voor de competitiespelers. 
Hiermee hebben we een speler van de nationale selectie in huis die in 2017 ook voor de eerste keer 
Nederlands kampioen is geworden. 
 
In de loop van 2017 gebeurde het soms dar Mark door toernooien en zijn overstap naar de Deense 
competitie, de training niet kon verzorgen. De vervanging waren ook spelers van de nationale selectie. 
Op deze manier hebben we eigenlijk het hele seizoen op de donderdagen kunnen trainen onder 
deskundige leiding. 
 
Ook in 2017 waren de faciliteiten dus prima op de donderdagen, de trainingsopkomst was wel weer 
mager na de competitie en redelijk aan het begin van de nieuwe competitie. Wel waren er wat meer 
spelers vanuit de `oude 2e trainingsgroep` en waren de spelers er ook die vanuit de jeugd zijn 
doorgekomen en het eerste jaar senioren spelen. 
 
Op de dinsdagen van 19:00 uur tot 20:30 uur, traint team 1 en 2 net als afgelopen jaar met zelf 
opgezette trainingsoefeningen. Per toerbeurt neemt 1 speler een trainingsavond voor haar/zijn 
rekening en kan er op die manier ook getraind worden. 
 
De opkomst op de dinsdag van team 1 & 2 is ook in 2017 niet goed. De reden is het tijdstip van 1900 
uur dat te vroeg is. De groep wordt door app-contact aangevuld met overige spelers van lagere teams 
in volgorde van opgave per avond.  Deze trainingsgroep zit daardoor wel iedere week bijna vol tijdens 
de competitie, daarom heen is het wisselend.  
 
Einde seizoen toernooi 
Eind juni was het jaarlijkse `einde seizoen toernooi`  
Dit jaar was de opkomst hoger dan anders en was de hal daardoor gezellig gevuld en konden we 
leuke partijen maken. De prijsuitreiking was onder het genot van een hapje en een drankje in de 
kantine en wenste iedereen elkaar een fijne vakantie bij vertrek. 
Dit blijft een leuke afsluiting om de binding van de recreatieve spelers en de wedstrijdspelers samen te 
brengen.  
 



Zomerbadminton 
Door een groepje speler wordt buiten het seizoen op eigen verzoek de hal regelmatig gehuurd om niet 
de hele zomer badmintonloos door te komen. Op deze manier blijft het spelritme langer hangen en 
staat het startpunt van het seizoen niet helemaal op 0. De kosten van de hal en shuttles worden door 
de deelnemers zelf voldaan. 
 
Afscheid Tom 
Na meer dan 20 jaar diverse taken in de TC te hebben vervuld, is de tijd gekomen om afscheid te 
nemen uit één van de lastigste commissies binnen de club. Jaar in jaar uit was het een heel gepuzzel 
en geregel om representatieve teams op sterkte neer te zetten waarin keuzes ook iedere keer lastig 
zijn vanwege onderlinge persoonlijke relaties. 
Samen met de TC hebben we dat naar onze mening ieder jaar toch weer maximaal voor elkaar 
gekregen. 
Nu is het tijd om weer eens wat anders op te pakken (wellicht door personen te laten wisselen in 
functies binnen Thiela komen er wat frisse blikken in de commissies) .  Op dit moment is er nog niets 
concreets maar er zijn genoeg leuke taken binnen de club. 
Groet, 
Tom 

 

Shuttles 
 
Dit jaar is er weer gespeeld met nylon  Yonex mavis 300 slow de kwaliteit blijft prima en er 
zijn weer  geen klachten over. 
Het hele jaar is er gespeeld met de Carlton GT1 verenshuttle, door de hogere teams. 
Alle teams die met veren speelden hebben van te voren 11 kokers gehad en moesten zelf 
zorg dragen voor het stomen. De niet gebruikte kokers zijn ter beschikking gesteld aan de 
training. 
 
 
Tc bezetting 
 
In 2017 is de bezetting van de TC niet veranderd. Bestaat nog uit de leden 
Nikki Steigerwald, Remco Cuijpers, Tom Rutgers en Erwin-John Stecher. 
 

 


