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Training  
 
In 2019 hebben de competitie spelers training gekregen van Ruben Jille, Mark Caljouw, Joran 
Kweekel en Gijs Duijs. Alle vier top spelers uit de Nederlandse selectie. Aangezien Mark en Joran zelf 
trainen in Denemarken en in het preolympisch jaar veel internationale toernooien spelen, zijn zij niet 
vaak in staat training te geven. Ruben Jille is nu de hoofdtrainer en wordt in eerste instantie 
vervangen door Gijs Duijs.  
 
Ook in 2019 waren de faciliteiten dus prima op de donderdagen. Ondanks het lagere aantal 
competitiespelers, was de trainingsopkomst beter dan in 2018. Al sinds 2018 wordt ook geen 
onderscheid meer gemaakt tussen de oude 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.  
 
 
 
Zomerbadminton 
Door een groep 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. 
 
 
 
Competitie 
 
In de vernieuwde bondscompetitie hebben 5 mix-team meegedaan. De regiocompetitie voor mix-
teams is onderdeel geworden van de bondcompetitie: divisie 5 t/m 9 zijn toegevoegd.  
Team 1 heeft zich met een derde plaats gehandhaafd in de 2de divisie. Team 2 heeft zich met veel 
moeite en een beslissingswedstrijd weten te handhaven in de 3de divisie. Team 3 is helaas 
gedegradeerd van de 4de naar de 5de divisie, net als Team 4 van de 5de naar de 6de. Team 5 heeft zich 
netjes gehandhaafd in de 7de divisie.  
 
In de mannencompetitie speelden dit seizoen drie teams mee. 2 team in de hoofdklasse en team 3 in 
de 2de klasse. Vanaf seizoen 2019/2020 zal deze competitie ook onderdeel worden van de 
bondscompetitie. Zowel team 1 als team 2 hebben een mooie 3de plaats bereikt in hun poule. Team 3 
is onderaan geëindigd.  
 
 
 
 


