Training
In 2018 hebben de competitie spelers training gekregen van Mark Caljouw, een top speler die in 2018
voor de tweede keer Nederlands Kampioen is geworden. Vanwege zijn Olympische aspiraties is hij
niet in staat elke week training te geven. Hij wordt regelmatig vervangen door andere toppers uit de
nationale selectie. In de meeste gevallen neemt Joran Kweekel het dan over waardoor BC thiela
eigenlijk altijd een top-trainer in huis heeft.
Ook in 2018 waren de faciliteiten dus prima op de donderdagen. De trainingsopkomst was wel wat
mager na de competitie en redelijk goed aan het begin van de nieuwe competitie. In 2018 is er ook
geen onderscheid meer tussen de “oude 2 trainingsgroepen” waardoor we nu prima met één trainer
afkunnen.
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 dinsdagen is goed aangezien de groep van team 1 & 2 wordt aangevuld met
spelers uit de andere teams waardoor de banen goed bezet zijn.
Competitie
Eind januari 2018 is de competitie geëindigd met tien teams, waarvan mannenteam 1, team 4 en 5
kampioen zijn geworden! Deze drie teams mochten mee spelen op het RK in Arnhem. Helaas was
voor hen hier het eindstation. Er waren niet alleen op het RK enorm veel invallers nodig, maar ook
gedurende de gehele competitie.
Dank aan alle invallers voor het jaar 2018!
De Carlton cup is van naam veranderd naar VANDEKOLK Hypotheken cup in verband met
sponsoring. Dit jaar is dit gespeeld met een samengesteld team bestaande uit spelers uit zowel team
1, 2 als 3.
Begin september 2018 is de competitie gestart met acht teams in totaal. Vijf mix teams en drie
herenteams. Nieuw dit jaar is dat alle mixteams vanaf dit seizoen in de bondscompetitie spelen en niet
meer verdeeld zijn in regio en bond. Bij de herenteams is dit nog wel als vanouds ingedeeld in de
regio. Vanaf het nieuwe speeljaar (2019/2020) zal dit waarschijnlijk ook verdeeld worden onder de
bond. Verder verloop volgt in het nieuwe jaar.
Alvast om over na te denken voor het competitiejaar 2019/2020: de nieuwe teams! Met nu al een hoop
mensen die afhaken (geblesseerd, geen zin/tijd meer in competitie etc.) gaat het in 2019 een flinke
klus worden om nieuwe teams op te stellen.
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 Erwin John
Na meer dan 20 jaar diverse taken in de TC te hebben vervuld en lange tijd als voorzitter van de TC te
hebben gefunctioneerd, is voor Erwin John de tijd gekomen om afscheid te nemen van de TC. We
willen Erwin John dan ook graag bedanken voor zijn gepuzzel met banen en teams en voor zijn
jarenlange inzet.

