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Woordje van onze voorzitter
Het is weer zo ver, want als u dit zal lezen is ons seizoen helaas weeral voorbij.
Maar niet getreurd want ergens midden augustus kunnen de bestaande leden
weer op maandag tussen 19:00u en 22:00u komen spelen om alvast de nodige
calorieën te kunnen verbranden.
Meer info hierover is te vinden verder in ons boekje. Voor de rest kan ik weer met
trots zeggen dat wij er weer een leuk en fijn seizoen er hebben opzitten met
gelukkig niet al te veel kwetsuren en prima resultaten behaald bij enkele van onze
competitieploegen.
Bij de jeugd hadden we iets minder inschrijvingen dan vorig jaar maar dat wil niet
zeggen dat we ons zorgen moeten maken, maar het is een feit dat vele “oudere”
kids afhaken wegens studies of andere interresses.
Bij de volwassenen blijft het aantal aangesloten leden ongeveer hetzelfde als vorig
jaar. Wat wij uiteraard alleen maar kunnen toejuichen, dat betekend nog maar
eens dat wij nog altijd een zeer leuke club zijn waar iedereen terecht kan om een
pluimpje te kloppen.
Ook op onze oproep om het huidige bestuur van 3 personen te komen versterken
heb ik goed nieuws want er zijn een aantal leden zich komen aanmelden om als
medewerker ons wat te komen ondersteunen, waarvoor nu al dank. Ook hebben
wij plannen om volgend seizoen misschien eens een fuif te organiseren, en indien
u zich geroepen voelt om dit mee te ondersteunen, laat het ons dan weten wij
zullen u met open armen ontvangen.
Om af te sluiten wil ik iedereen er nog eens op wijzen dat wij een geweldige mooie
website hebben waar u heel veel informatie kan terugvinden over onze club. Het
adres is www.poona.be of ga eens naar onze facebookpagina want daar zijn we
ook actief. Via onderstaande link kan je onze pagina even bekijken :
https://www.facebook.com/BC.Poona.Mortsel/
Uw voorzitter
Eddy

Woordje van de secretaris – hernieuwing lidmaatschap
Voor de hernieuwing van het lidmaatschap vragen we u dit jaar enkel om uw
lidgeld tijdig over te schrijven (vóór 16 augustus). In tegenstelling tot vorig
seizoen volstaat dit dus om aangesloten te blijven.
Mogen wij u wel verzoeken om eventuele wijzigingen van de
persoonlijke gegevens digitaal via de ledenadministratie door te
geven. Met uw aangemaakte account kan u uw gegevens steeds
aanpassen. Zo blijft onze ledenlijst up to date. Misschien is het
best nuttig om alles elk seizoen eens goed na te kijken.
Regelmatig ondervinden we bv. dat sommige leden hun
mailadres niet hebben aangepast. Zo loopt u de kans om
belangrijke informatie mis te lopen.

Niet vergeten: inschrijvingsgeld te betalen vóór 16 augustus 2019
Indien je problemen ondervindt of vragen hebt, neem dan gerust contact op met
iemand van het bestuur via mail. (poona@telenet.be)
Aarzel ook zeker niet om volgend seizoen het formulier voor het ziekenfonds
binnen te brengen. Ik vul het met plezier in.
Hopelijk gaan we opnieuw veel leuke en sportieve speelavonden tegemoet!
Inez
Eerste speeldagen seizoen 2019-2020
AUGUSTUS:

Maandag 19 en 26 augustus van 19u tot 22u voor reeds
aangesloten leden en wij spelen dus NIET op donderdag

SEPTEMBER:

Maandag 2 en donderdag 5 september voor nieuwe
leden

JEUGDSPELERS:

Maandag 2 september om 18:00u
Laatste speeldagen seizoen 2019-2020
Maandag 8 juni 2020 & donderdag 11 juni 2020.

HOE VERGING HET ONZE COMPETITIEPLOEGEN DIT JAAR?
Poona 1D - 1G – 1H
Het leven zoals het is: 2de provinciale A
Starring:

1D

1G

1H

Dit jaar ervaren we het leven zoals het tijdens een badmintonseizoen in 2de
provinciale A is. Hiervoor hebben we 1D (Egeleen, Joke, Naomi, Yasuna), 1G
(Bart, Brent, Joke, Naomi) en 1H (Brent, Filip, Koen A, Nick, Roel) op de Yonex
voet gevolgd. Zij waren zo vrij ons te laten delen in alle hoogtepunten (tot 28
zelfs!) en laagtepunten (slechts 3 – kan gebeuren…), in alle (mind)sets (liefst 2
gewonnen) en ze hebben daarbij alles in de wedstrijd geworpen, he Bart.
Helaas waren we niet in staat om de voorbereidingen, de zware fysieke trainingen
die elke zomer plaatsvinden, vast te leggen. Daarom start dit relaas pas in
september.
Meer bepaald op 9 september komt 1G voor het eerst in actie. Het team heeft
afscheid genomen van oudgediende Koen Pelsmaekers, die jarenlang de drijvende
kracht achter de gemengde ploeg was. Na de gewonnen titel vorig seizoen besloot
Koen zijn kapiteinsband aan Joke te geven en zijn plek op het veld aan Bart
Vermuyten. Met deze nieuwe samenstelling en met veel nieuwe moed vat 1G de
hogere reeks afwachtend aan. De eerste twee ontmoetingen worden gewonnen,
maar dan ontdekken ze mogelijks de slechtste sporthal van Vlaanderen, een eer
die het Stadspark van Turnhout te beurt valt. Badmintonnen met invallend
zonlicht op een gladde vloer blijkt geen aanrader en blijkt tot een gelijkspel te
leiden/lijden. Gelukkig herpakt de ploeg zich met nog drie overwinningen,
waardoor ze als leider de winterstop inzet.
Daarna is het de beurt aan 1H. De samenstelling van de ploeg blijft op zich gelijk,
maar aangezien Koen A een aanslepende knieblessure heeft, zal Bart V, u bekend
uit ploeg 1G, het team wanneer nodig versterken. Dit team heeft 5 basisspelers
die op elkaar in gespeeld zijn, zodat ze met de nodige spanningen (10kg per
racket) 5 punten verzamelen voor de terugwedstrijden beginnen. Ook breidt de
supportersploeg van 1H zich uit: voortaan komt Flore Van Puyvelde met haar
rammelaar naast het veld supporteren!

Als 3de komt 1D op 1 oktober eindelijk op gang. 1D is een nieuwe, maar
gemotiveerde ploeg, die ondanks het nieuw zijn toch gelijk in 2de provinciale mag
beginnen, door de hoge ploegindex. Als dat geen nieuws is! Hoewel de goesting
om te spelen er overduidelijk is, begint de eerste ontmoeting wat moeilijk:
Egeleen is ziek, maar Els vervangt haar succesvol. Daarnaast verwisselt de
samenstelling van de dubbels op zo’n manier, dat er geen enkele dubbel
gelijktijdig gespeeld kan worden. Na een lange avond, is de eerste overwinning
echter wel een feit. Kort daarna volgt de tweede overwinning, maar ook de eerste
nederlaag. Greet valt ook nog een keertje met groot succes in voor Egeleen op
een donderdagavond in Herentals. Na maar liefst zeven ontmoetingen eindigt 1D
de eerste helft van het seizoen op een verdienstelijke, maar ook voorlopige eerste
plaats in de reeks.
De goede tussentijdse resultaten van onze drie ploegen in 2de provinciale A,
worden sober, maar gepast gevierd. Professionele amateursporters als ze zijn,
verschijnen ze allen in januari weer fris te velde.
1H bijt de spits in het nieuwe jaar af op 14 januari. Zwetend en zwoegend zetten
ze door en in februari sprokkelen (!) ze de broodnodige puntjes om hun plekje in
2de provinciale te verdedigen, al kruipen ze door het oog van de naald (iets te
letterlijk, vraag maar aan tegenstander Daniël) bij momenten. Hun niet aflatende
inzet zorgt ervoor dat ze op 22 maart zeker zijn van hun plekje in de reeks, wat
ook al een goede prestatie op zich is!
1D begint er op 18 januari opnieuw aan, op een vrijdagavond na een lange
werkweek. Hun lichamelijke gesteldheid blijkt na al het feestgedruis beter te zijn
dan die van de tegenstander en ze komen zonder kleerscheuren door de eerste
ontmoetingen. Daarna volgt echter de clash der titanen: de eerste en de tweede
in de stand zijn in een bittere wedstrijd verwikkeld. Poona 1D verliest niet allen
de ontmoeting aan Beerke, maar ook de eerste plaats in de stand. De dames
spelen voor wat ze waard zijn de overige ontmoetingen en zullen het seizoen op
de tweede plek afsluiten. Geen slecht rapport voor dit novelteam!
De andere ploeg die deel twee van het badmintonseizoen op de eerste plaats
aanvangt, is Poona 1G. Ze zetten hun favorietenrol kracht bij, door de eerste vier
ontmoetingen met 7-1 of 8-0 te winnen. Daarna volgt de confrontatie met
Turnhout, de enige ploeg die 1G een puntje heeft kunnen afsnoepen in de
heenronde. 1G is bijzonder gemotiveerd om dit nu niet te laten gebeuren en zet
zijn beste beentje voor. Naomi neemt het te letterlijk en kwetst zich een beentje,
waardoor Yasuna inspringt om de mix met Bart te spelen. 6-2 is de verdiende
eindstand tegen Turnhout en meteen is de titel ook binnen, aangezien de
uitgebouwde voorsprong niet meer bijgebeend kan worden. De laatste ontmoeting
tegen Opslag doet er niet meer toe en zullen we verder ook niet meer vermelden,
aangezien de opslag toen wel de sterkste slag leek. De statistieken tonen
bovendien aan dat de top 5 van alle spelers van 2de provinciale A in de gemengde
competitie, uit 4 Poona 1Gers bestaat.
Na een lang seizoen, van begin september tot eind april, kunnen we concluderen
dat het leven zoals het is in 2de provinciale niet enkel zweetgeur en samenzijn is,
maar ook dubbel en gemengd. Niet alleen de vaste spelers, maar ook de
waardevolle invallers hebben elk hun steentje bijgedragen tot 38 afleveringen
pure sensatie en spanning en sport op het op enkele reeksen na hoogste niveau.
1H behoudt zijn plekje en zal dus volgend jaar weer te zien zijn in 2de provinciale
zoals het is bij de PBA, net als 1D. 1G sluit het seizoen winnend af en verzekert

zich zo een plaatsje in 1ste provinciale. The sky is the limit! Of nee, dat is een
ander programma.
Joke

Jaarverslag van onze tweede herenploeg - derde prov. reeks C
Het was dit seizoen blijkbaar een zeer moeilijke periode om steeds weer een
volledig team bij elkaar te krijgen. Omdat enkele van onze vaste waarden hadden
afgehaakt wegens kwetsuren of andere redenen, was het niet altijd evident om
een sterk en gemotiveerd team op het veld te krijgen, met als gevolg dat we dit
jaar, en na zoveel jaar, op de laatste plaats zijn geëindigd.
Dit vind ik op zich nog niet zo erg maar telkens weer gaan zoeken, bellen en
mailen om 4 man bij elkaar te krijgen om toch maar te kunnen spelen, dat was
niet wat ik als kapitein verwacht had. Vandaar dat ik beslist heb na al die jaren te
stoppen als “kapten” van de ploeg en doe ik dus een stapje opzij. Aan mijn
opvolger veel succes gewenst en als je mij nodig zou hebben als invaller: mijn
sportzak zal altijd klaar staan….

Eddy “ de kapten”
Groetjes

Jaarverslag van onze derde herenploeg
Hieronder een overzicht van het voorbije seizoen:

Jaarverslag van onze seniorenploeg - gemengd A
Hieronder een overzicht van het voorbije seizoen:

Jaarverslag van onze 2de senioren ploeg - Poona 3
Spelers: Eddy Willems, Guy Van Den Broeck, Alex Schnabel, Yvan Van
Geenhoven.
Voor ons een beetje een raar seizoen, waarin we toch de meeste punten hebben
kunnen sprokkelen van ons bestaan. Maar, het had zelfs veel beter gekund.
Immers, er waren een aantal wedstrijden die we verloren met 4-2, maar dat had
veelal best andersom kunnen zijn. Soms mocht de tegenstander van heel veel
geluk spreken. Wij iets teveel driesetters verloren naar onze mening. Slechts één

ploeg is echt outstanding, de rest is zo iets van: "iedereen kan van iedereen
winnen". En dat maakt deze competitie net zo leuk, in een ongedwongen sfeer.
Na raadpleging van al onze spelers én reservespelers, besluiten we er terug een
seizoentje bij te doen. Als senior moet je dat jaar na jaar opnieuw bekijken
nietwaar?
Als laatste nog een dankwoordje aan mijn teamleden, leuke wedstrijden, goeie
teamgeest, goeie communicatie! Houden zo.
Alex

Competitienieuws 2019 -2020
Terugblikken op de voorbije competitie kan je in dit clubblaadje doen dankzij de
competitieverslagen van Brent, Eddy, Wouter, Naomi en Joke, ploegverantwoordelijken van Poona 1H, Poona 2H, Poona 3H, Poona 1D en Poona 1G.
Tijdens de competitievergadering van 9 mei bekeken we de competitiemogelijkheden voor het seizoen 2019-2020: er zijn minder heren kandidaat om
vast in een ploeg te spelen én er is vraag naar een tweede gemengde ploeg. Op
13 mei, tijdens de tweede dag van het clubkampioenschap, konden we, dankzij de
toezegging van enkele enthousiaste dames, de knoop doorhakken: we starten met
een tweede gemengde ploeg en we schrappen één herenploeg.
Het komende seizoen zullen we met volgende teams de Poona-eer hoog proberen
houden (de ploegverantwoordelijken zijn onderlijnd):
Poona 1D
• Tweede provinciale afdeling, dames
• Joke Boonen, Egeleen Cuypers, Yashuna Horiuchi en Naomi Winckelmans
Poona 1H
• Tweede provinciale afdeling, heren
• Koen Adriaenssens, Filip Logist, Nick Van Puyvelde, Brent Van Schil en Roel
Verbuyst

Poona 2H
• Vierde provinciale afdeling, heren
• Jim Clottens (uit), Koen Pelsmaekers, Arno Verhaegen, Frank Vissers en …
(genoeg kandidaten om in te vallen)
Poona 1G
• Eerste provinciale afdeling, gemengd
• Joke Boonen, Naomi Winckelmans, Brent Van Schil en Bart Vermuyten
Poona 2G (nieuw)
• Vierde/vijfde/zesde (?) provinciale afdeling gemengd
• Egeleen Cuypers, Yashuna Horiuchi, Eva Mondelaers, Katja Vranckx, Filip
Logist en Wouter Mollemans
Wie deze teams aan de slag wil zien: zowat elke maandagavond in de sporthal,
vanaf 20 uur, is er wel een ontmoeting gepland. Uitslagen en tussenstanden kan
je volgen via de website van Badminton Vlaanderen.
En je mag natuurlijk altijd hard en vurig komen supporteren voor onze
koningsblauwen!
Koen
Competitieverantwoordelijke

Jeugdtraining
Het seizoen is weer snel voorbijgegaan met veel zware en veel leuke trainingen.
Ik heb weer training kunnen geven met mijn dubbelpartner Quinten, wat supervlot
verlopen is.
Dit jaar is er een beetje focus gekomen op de toekomst van trainers in badminton.
Hierbij ben ik op zoek gegaan naar een waardige opvolger om de fakkel aan door
te geven en is Quinten iemand aan het opleiden.
Bij mijn zoektocht kwam ik terecht bij Robbe de Sitter, een jonge B2 speler met
zeer goede techniek en de motivatie om van elke speler een topper te maken. Ik
heb hem al in actie gezet met wat trainingen te geven en ik zag direct dat hij
moeilijkere technieken verder kan begeleiden. Net zoals ik in het begin, mist hij
nog wat ervaring met spelers aandachtig te maken en een bepaalde aanwezigheid
binnen een training te hebben, maar deze zal hij mits wat hulp van Quinten zeker
krijgen.
Nu toch, na enkele jaren hier training te geven, wordt het tijd om de club te
verlaten. Naar mijn weten heb ik toch een bepaalde indruk kunnen nalaten. Op
tijd komen, conditietraining, pompen en footwork waren toch enkele delen van de
basis die mijn spelers (jammer genoeg ;p ) moesten ervaren.
Met behulp van Eddy heb ik nieuw materiaal laten aanschaffen, enkele spelers
warm gemaakt voor PBA JCC en toch een speler kunnen laten doorgroeien naar de
volwassenen. Het zijn allemaal babystapjes en hoop dat er in de toekomst verder
aan gewerkt wordt om de jeugdwerking nog meer te verbeteren.

Bij deze wil ik Eddy, Inez en Bart bedanken voor hun leuke medewerking over de
jaren en wens ik hun, mijn spelers en de andere trainers nog veel succes!
Rutger Hendrickx

PS: Voor al de jeugdspelers, bekijk de site af en toe eens, alles staat erop…

JEUGDTRAINING BIJ POONA MORTSEL
Vanaf 02/09/2019 gaan we terug van start met onze jeugdbegeleiding (voor jeugd
tussen 8 en 18 jaar). Quinten Hendrix en Robbe de Sitter zullen aan deze
jongeren lesgeven, elke maandag tussen 18.00h en 19.30h. Quinten neemt de
gevorderden voor zijn rekening en Robbe zal de beginners alle knepen van het vak
leren. De inschrijvingen worden beperkt tot 50 kinderen - €100 per jaar.
Betaal je vóór 16 augustus, betaal je maar €90. (dit voor reeds aangesloten leden)

Het clubkampioenschap 2019
Voor de veertiende keer konden we dit jaar het Poona-clubkampioenschap
organiseren. Het werd weer een geslaagde editie. We konden genieten van
mooie wedstrijden. Opnieuw werd er veel gezweet, en liep de spanning hier en
daar wel wat op.
Hieronder een overzichtje van de verdiende winnaars.

Poona - algemeen
Zoals elk jaar mochten we weer een groot aantal nieuwe leden verwelkomen. We
vinden het belangrijk om sommige zaken te herhalen voor deze nieuwe leden en
op te frissen voor onze oude leden:
§
§

§
§

§
§

§

Gelieve niet met buitenschoeisel in de zaal binnen te komen.
De volwassenen beginnen om 19.30u op maandag.
Indien leden
uitzonderlijk vroeger wensen te starten moet dit altijd eerst in overleg
afgesproken worden met de jeugdtrainers.
Op maandag zijn er vaak twee terreinen gereserveerd voor de competitie van
19.50u tem 23.00u.
Als een wedstrijdje gespeeld is, gelieve dan van het terrein te gaan om
andere spelers de kans te geven om te spelen, zeker als er een aantal
wachtenden langs de kant staat. Het is niet de bedoeling om één of
meerdere veldjes te monopoliseren.
Let er bij het verlaten van het veld op dat je niet over een ander veld,
waarop een wedstrijd gaande is, loopt.
Op het einde van een competitie ruimt men zijn pluimen op, brengt
deze naar de kant en zet de pluimen die nog gebruikt kunnen worden
klaar voor de volgende spelers.
Bij de recreanten en de jeugd zorgt men ervoor dat de pluimen op het einde
van de avond opgeruimd worden, zodat we telkens geen grote kuis moeten
houden.

De speeldagen en uren blijven ongewijzigd :
Maandag :

18.00u - 19.30u jeugd
19.30u – 23.00u volwassenen
Opgelet!
Op
maandag
worden
er
vaak
twee
veldjes
gereserveerd voor de competitiespelers en dit vanaf 20:00u.

Donderdag:

19.00u – 21.00u Volwassenen

Volwassenen = +15 jaar

Met vragen of opmerkingen kan je altijd terecht bij iemand van het bestuur
(of via mail: poona@telenet.be).

Lidgeld 2019-2020
Lidgeld voor bestaande leden
(leden die betalen voor 16 augustus)

Lidgeld voor nieuwe leden
(en leden die betalen na 16 augustus)

Ma

Ma

Do

Ma+Do

Jeugdtraining 8-18j

90

/

/

Recreant (+15j)

80

70

105

Recreant (+15j)

Combinatie
jeugdtraining + spelen
van 19u30-23u00
(+15 jaar)
Competitiespeler

Jeugdtraining 8-18j

90

/

115

Combinatie
jeugdtraining + spelen
van 19u30-23u00
(+15 jaar)

130

/

170

Competitiespeler

Do Ma+Do

100

/

/

90

80

115

100

/

125

140

/

180

Ziehier opnieuw de 4 regels voor hernieuwing van het lidgeld:
1. Alle betalingen gebeuren uitsluitend per overschrijving op de Poona
zichtrekening BE04.1430.7847.5731. Cash betalingen worden
niet aanvaard.
2. Alle leden van speelseizoen 2018-2019 kunnen probleemloos
herinschrijven door het lidgeld per overschrijving te betalen vóór
(héél belangrijk: VOOR) 16 augustus 2019. De valutadatum op
onze uittreksels is de bepalende datum. Alleen leden die tijdig hun
lidgeld betalen – vóór 16 augustus 2019 – krijgen een korting van
10,00 EUR (zie groene kader).
3. Leden die vanaf 16 augustus 2019 betalen, worden automatisch als
ontslagnemend beschouwd (ook wanneer u zich reeds registreerde via
de link ledenadministratie). Deze leden worden dan – zonder
uitzondering – behandeld zoals de nieuwe leden. D.w.z.:
- ze komen op de wachtlijst
- ze worden toegelaten zolang er plaats is
- ze betalen het lidgeld dat nieuwe leden betalen d.w.z. géén
korting! (zie rode kader)
Tip: Gebruik de memodatum op je overschrijving. Je vermijdt dat je als
ontslagnemend wordt beschouwd en je bespaart jezelf – en ons – een
hoop kommer en kwel.
4. Gebruik je tele-banking, PC-banking, internet bankieren, … vermeld dan
duidelijk de naam en voornaam van het aangesloten lid (bij de
mededeling).

