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Woordje van onze voorzitter
Beste Poona speler(ster),
Wanneer u dit info boekje zal lezen zullen de badmintonkriebels ondertussen wel
hun hoogste punt bereikt hebben. Onze club bleef uiteraard ook niet gespaard van
het Covid-19 virus. Wij moesten vanaf begin maart dan ook meteen alles
stopzetten. Geen competities meer, geen jeugdtrainingen meer, geen clubtornooi
en ja zelfs de toegang tot onze geliefde sporthal werd ook verboden om alle
risico’s te vermijden. Ik heb dit nog nooit meegemaakt dat wij zo vroeg in het
seizoen met onze sport moesten stoppen. Uiteraard is dit een geval van heirkracht
en kunnen wij als bestuur hier niks aan doen. De maatregelen werden getroffen
door het ministerie van Volksgezondheid en de veiligheidsraad en dit in kader van
ieder zijn gezondheid. Ik hoop van harte dat iedereen van onze club gezond is
gebleven en dat niemand in jullie familie- en kennissenkring getroffen is geweest
door het Corona virus.
Ik hoop echt dat wij ergens midden augustus opnieuw kunnen beginnen met de
“zomer” badminton zodat wij iedereen weer kunnen begroeten op onze velden.
Dat het dit jaar een heel speciaal jaar was dat moet ik jullie niet vertellen, er
waren veel minder inschrijvingen bij de jeugd dan eigenlijk verwacht. Slechts 18
spelers hebben zich ingeschreven om training te komen volgen. Bij de
volwassenen konden wij dan weer enkele nieuwe spelers verwelkomen. Ook heel
onze competitie werd door elkaar geschud door de Corona situatie met als gevolg
dat er ook geen kampioenenviering te melden was dit jaar.
Door het wegvallen van heel wat jeugdspelers en door de jaarlijkse wederkerende
kosten (verzekering, huur sporthal, hoog verbruik van de shuttles, aankoop Tshirts vd jeugd enz ) waren we eigenlijk van plan om het lidgeld te verhogen.
Maar door het vroegtijdig beëindigen van onze geliefde sport hebben wij echter
beslist om voor het speelseizoen 2020/2021 de lidgelden niet aan te passen en dit
als compensatie voor de vele weken dat er niet meer gespeeld kon worden. Wie
tussen de lijntjes leest zal dus merken dat wij vanaf seizoen 2021-2022
genoodzaakt zijn het lidgeld te gaan verhogen.
Voor de rest sta ik net zoals velen onder jullie te popelen om mijn sportzak te
kunnen nemen richting de sporthal om weer een pluimpje te kunnen kloppen. U
kan steeds via onze website en via onze Facebookpagina terecht voor alle
informatie rond het Covid-19 virus en wanneer wij eventueel opnieuw kunnen
starten……
Hier vinden jullie nogmaals de link naar onze website: www.poona.be
Hou jullie gezond en tot (hopelijk) zeer binnenkort!
Uw voorzitter
Eddy “de kapten” Willems

Hernieuwing lidmaatschap
Voor de hernieuwing van het lidmaatschap vragen we u dit jaar opnieuw om uw
lidgeld tijdig over te schrijven (vóór 15 augustus).
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 15 augustus 2020

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 2020 - 2021
AUGUSTUS:

Maandag 17, 24 en 31 augustus van 19u tot 22u voor
reeds aangesloten leden (onder voorbehoud van de Covid19-maatregelen) - wij spelen dus NIET op donderdag

SEPTEMBER:

Maandag 7 en donderdag 3 september voor nieuwe leden

JEUGDSPELERS:

Maandag 7 september om 18:00u

Laatste speeldagen seizoen 2020-2021
Maandag 7 juni 2021 & donderdag 10 juni 2021.
De zaal is niet beschikbaar op volgende data:
Donderdag: 24/12/2020 – 31/12/2020 - 25/02/2021 - 04/03/2021 - 18/03/2021
Maandag:
28/12/2020

Woordje van de penningmeester
Het badmintonseizoen 2019-2020 is er eentje dat we helaas niet snel zullen
vergeten. Het is allemaal begonnen zoals een normaal seizoen maar halverwege is
het helemaal anders uitgedraaid. Ik moet jullie niet te vertellen hoe dit komt.
Het begin van het seizoen is verlopen zoals andere jaren. De laatste 2 weken van
augustus konden we terug een pluimpje slaan om ons voor te bereiden op de
competitie die in september van start zou gaan. De competitie verliep voor de ene
ploeg al wat beter als de andere.
Twee maanden na de start van de competitie kwam helaas het slechte nieuws dat
Gust Vansteenbergen overleden is op 5 november 2019. Hij was een van de
medeoprichters van de club. Dankzij zijn inzet voor de club kunnen we nog altijd
badmintonnen. In de volgende weken zijn we blijven badmintonnen. Voor we het
wisten was het kerstvakantie.
Tijdens de kerstvakantie kwamen de eerste meldingen van het Corona virus in
China. We dachten dat het allemaal wel zou meevallen. Achteraf is het gebleken
dat het een kwestie van tijd zou zijn voor dit virus zich wereldwijd zou
verspreiden. Na de kerstvakantie zijn was het tijd om het seizoen terug te
hervatten. Wat we toen nog niet wisten was dat het seizoen vroegtijdig afgesloten
zou worden op vrijdag 13 maart.
Wat er toen gebeurde is jullie allemaal bekend. De lockdown in België was een
feit. Ik hoop dat jullie geen naasten verloren zijn door dit virus.
Ondertussen is er terug hoop. Het lijkt erop dat wet het virus stilaan onder
controle hebben gekregen. Het einde is nog steeds niet bereikt maar de meet is
wel al in zicht. Het zal een speciale zomer worden voor ons maar als we met zijn
allen nog even doorzetten komt de eindstreep steeds dichterbij.
Ondertussen kunnen we uitkijken naar het badmintonseizoen 2020-2021. De
langverwachte hervorming van de klassementen is intussen een feit. De toekomst
zal uitwijzen of dit een goede aanpassing is. Hopelijk heeft dit een positieve
invloed op de badmintonsport en de tornooibezetting.
Ik hoop jullie volgend seizoen allemaal te kunnen verwelkomen.
`
Bart

HOE VERGING HET ONZE COMPETITIEPLOEGEN DIT JAAR?
Poona 1G – 1H – 1D
Verslag1G
In april van 2019 stond vast dat 1G kampioen zou spelen in 2de provinciale. Dus,
vanaf augustus, toen de ploegen die in 1ste provinciale gemengd bekend gemaakt
werden, begonnen we (lees: Naomi) grondige analyses te maken van de mannen
en vrouwen die ons pad én onze besnaarde degens zouden kruisen. Met groot
ontzag voor de tegenstander begonnen wij (Naomi, Bart, Brent, Joke en invalster
Yasuna) er begin september aan. Tegen Herentals openden we gelijk met winst!
Goed begonnen is half gewonnen, luidt het spreekwoord. En dat klopte ook. We
wonnen 4 ontmoetingen, speelden 1 keer gelijk en verloren slechts 2 keer, tegen
Brasschaat en Beerke.
De heenronde sloten we op de 3de plaats af. Brent en Bart hadden de meeste van
hun matchen gewonnen. Naomi en ik deden even hard ons best, maar we
moesten net iets meer onze meerdere in de tegenstander herkennen. Dat konden
we niet zomaar laten passeren, dus met verse moed en aangescherpte degens
moesten en zouden we meer matchen winnend beëindigen. Zogezegd, zo gedaan.
In de terugronde wonnen we zelfs van de zwaarste tegenstanders die ons in de
heenronde versloegen. Fantastisch bezig met andere woorden! En toen… En toen
sloot het seizoen af. We waren fenomenaal bezig, en hadden nog minstens 1
plaats op de ranking kunnen klimmen. Indien dat gelukt was, zouden we volgend
seizoen in de liga starten. Covid 19 besliste er anders over. Volgend jaar beter?
Wie weet.
Joke
Verslag 1H
Ook afgelopen jaar bestond 1H uit Brent, Koen A, Filip en Nick. In zijn
enthousiasme om het nieuwe seizoen aan te vangen, kwetste Roel zich nog voor
het begon. Gelukkig hielden we een geheim wapen achter de hand: Bart V speelde
verschillende ontmoetingen mee.
48 matchen later, na twee gewonnen ontmoetingen, één gelijkspel en enkele
verliezen, verloren we zeker de moed nog niet, want we konden overwinteren
midden in het pak. Het was moeilijk om in de terugronde gelijk het winnende
ritme te vinden. Een verloren ontmoeting en twee gelijkspelen waren het gevolg.
De rest van de tegenstand zouden we ongetwijfeld met huid en haar opeten. Maar
een virusje legde de rackets het zwijgen op. Volgend jaar start 1H dus weer in 2de
provinciale.
Brent

1D
Hieronder een overzicht van het voorbije seizoen:

Poona 2H
Zoals voorzien zouden we zeker voor de thuiswedstrijden geen vast team kunnen
opstellen; op verplaatsing was dat minder een probleem. En gelukkig zijn er altijd
genoeg spelers die meespelen in een extra ontmoeting helemaal zien zitten.
Ondanks de bedenkingen die vooraf geuit werden, hebben we er toch een mooi
stukje seizoen opzitten: zonder problemen stonden we er elke keer met een frisse
ploeg om onze huid zo duur mogelijk te verkopen.
Uit speelden we meestal met de vaste ploeg: Arno, Frank, Jim en Koen, met de
onvermijdelijke gezellige bespreking achteraf, die vaak even lang duurde als de
ontmoeting zelf. Een enkele keer duurde de “après” zelfs wat langer dan de
ontmoeting incl. douchen.
Poona 2H is ook de kans voor anderen om eens een extra of enkele wedstrijden in
een ontmoeting mee te spelen. Alvast dank aan Bart S, Bart V; Eddy W, Nick,
Patrick en Wouter voor de nodige invalbeurten.
Zoals je kan zien in de rangschikking in maart, hadden we net onze eindsprint
ingezet en we zouden zeker die van Klein Boom 2H nog inhalen:

Maar jammer genoeg voor ons werd beslist om alle competities in Vlaanderen te
beëindigen na de heenronde:

Dus zullen wij komend seizoen een reeks lager uitkomen, met als enige ambitie
om zo snel mogelijk weer te stijgen!
Ik hoorde dat iedereen van de ploeg ondertussen hard aan de conditie werkt om
in september vlijmscherp voor de dag te komen. Ge gaat ons niet meer
herkennen!
Tot dan,
Koen.

Jaarverslag van onze tweede herenploeg - senioren
Hier alvast een klein relaas van het afgelopen seizoen:
Het was een seizoen waar we op sportief vlak het gemiddelde waren van de reeks.
Maar het was ook een seizoen van tegenslagen met een kwetsuur van bijna een
volledig seizoen van onze ancien “Eddy B”. Onze 60 jarige heeft ervaren welke
problemen de sport (en privé inspanningen met de verbouwingen J) kan geven en
heeft dan ook beslist om het seizoen forfait te geven omwille van zijn blessure.

Om zekerheid te hebben dat we telkens met voldoende spelers waren hebben we
onze medical joker ingezet en dat is eentje die zijn gewicht in goud waard is want
dankzij Jim waren we telkens compleet.
Reinout, Carl, Eric en mezelf waren meestal van de partij ,ondanks de kleine
kwetsuren, die maakten dat we er maar een of twee konden spelen. Maar na de
match was het meestal twee (porties gemengd)
Op het einde van de competitie moest er soms geschoven worden omdat ik ook bij
de volleybal engagementen heb genomen en er unieke kansen lagen. Maar de
ploeg kon altijd zijn wedstrijden spelen. Met ook dank aan de invallers waar we op
konden rekenen.
Naar het nieuwe seizoen toe zijn de engagementen besproken en hebben we de
harde beslissing moeten nemen om niet meer in te schrijven owv te weinig vaste
spelers.
Enkel Carl kon zich engageren om als vaste speler in te schrijven maar dat is voor
mij als kapitein te weinig om een ploeg in te schrijven en er was geen nieuwe
kapitein beschikbaar.
Toch nog een gemeende dank u wel naar iedereen die de voorbije jaren het
plezier hebben gedeeld om met poona 1 het begrip van het groen ploegske hoog
te houden, want zo waren we gekend in de veteranencompetitie.
Jan

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

Jammer genoeg hebben we niet alle matchen kunnen spelen door Corona. Verder
waren Eddy B. en Els R. uitgevallen door kwetsuren maar stonden er genoeg
invallers klaar om ons verder te helpen! En daarvoor een grote ‘dankjewel’!
Christine

Jaarverslag van onze heren senioren ploeg - Poona 3
Spelers: Eddy
Geenhoven.

Willems,

Guy

Van

Den

Broeck,

Alex

Schnabel,

Yvan

Van

Iedereen zal inmiddels wel de nodige info ontvangen hebben van Badminton
Vlaanderen, dat het lopende badmintonseizoen afgelopen is. De reden kennen we
allemaal.
Jammer dat het allemaal zo moet lopen, maar het allerbelangrijkste is nu, niet
ziek worden. En daar moeten we met z'n allen voor gaan.
Het afgelopen seizoen is voor mij al helemaal in mineur afgelopen, na dit seizoen
moet ik met spijt in het hart melden dat ik uiteraard volgend seizoen me helemaal
niet meer ga opstellen, en het beste is, dat iemand van de Poona clan mijn positie
als ploegkapitein overneemt. Hopelijk heb ik het goed gedaan, ik vond
communicatie één van de belangrijkste factoren van de "job".
Sportief vond ik de laatste jaren de allerleukste van mijn rijk gevulde carrière.
Vooral de ongedwongenheid was leuker dan dat supercompitetieve gedoe. Hoewel
goeie wedstrijden toch wel belangrijk zijn. In de eerste afdeling Heren Senioren
kan dat.
Het leuke nieuws is, we blijven met de ploeg erin.
Ik wens jullie allemaal veel verder spelplezier, hopelijk gaat de ploeg nog
verder......Het was leuk jullie allemaal in de ploeg te hebben.
Niet vaarwel, wel tot ziens......
Alex

Competitienieuws 2020 -2021
Onze teams voor 2020-2021
Terugblikken op de voorbije ingekorte competitie kan je in dit clubblaadje doen
dankzij de competitieverslagen van Joke, Naomi, Brent, Filip en Koen,
ploegverantwoordelijken van Poona 1G, Poona 1D, Poona 1H, Poona 2G en Poona
2H.
Na rondvraag bij iedereen die competitie wil spelen, heb ik als
competitieverantwoordelijke samen met de ploegverantwoordelijken en het
bestuur bekeken met welke teams we het komende seizoen aan de
competitiestart kunnen verschijnen, want een live competitievergadering zat er
niet in en was eigenlijk ook niet nodig.
In vergelijking met het vorige seizoen zijn er geen al te grote verschuivingen:
•
•

Greet (Compeers) wil het komende seizoen graag vast mee competitie
spelen
Sommige spelers (m/v) lieten weten hier en daar wat minder te kunnen
spelen

Zo kunnen we ook het komende seizoen dezelfde teams inschrijven voor de
competitie en kan iedereen die dit wenst meer dan genoeg ontmoetingen
meespelen. In de teams met meer dan 4 kandidaten om vast te spelen, werden al
de nodige afspraken gemaakt.
Omdat nogal wat klassementen wijzigden in vergelijking met vorig seizoen,
hebben we wel de officiële teams moeten aanpassen. Zo blijven de indices
“reglementair” en behouden we toch zoveel mogelijk flexibiliteit om spelers (m/v)
te laten invallen wanneer het nodig is.
Het komende seizoen zullen we met deze teams de Poona-eer hooghouden (de
ploegverantwoordelijken zijn onderlijnd):
Poona 1D
• Tweede provinciale afdeling, dames
• Joke Boonen,Greet Compeers, Egeleen Cuypers, Yashuna Horiuchi en Naomi
Winckelmans
Poona 1H
• Tweede provinciale afdeling, heren
• Koen Adriaenssens, Filip Logist, Nick Van Puyvelde en Brent Van Schil
Poona 2H
• Vijfde provinciale afdeling, heren
• Jim
Clottens
(uit),
Koen
Pelsmaekers,
Arno
Verhaegen,
Roel
Verbuyst(indien voldoende hersteld) en … (genoeg kandidaten om in te
vallen: Bart Switsers, Eddy Willems, Patrick Torfs, Reinout Janssens, … en
spelers uit de andere teams)

Poona 1G
• Eerste provinciale afdeling, gemengd
• Joke Boonen, Naomi Winckelmans, Brent Van Schil en Bart Vermuyten
Poona 2G
• Vierde 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!
De officiële teams (zoals doorgegeven aan PBA)
Poona 1D: Joke
Winckelmans.

Boonen,

Egeleen

Cuypers,

Yasuna

Horiuchi

en

Naomi

Poona 1H: Koen Adriaenssens, Filip Logist, Carl Mertens en Brent Van Schil.
Poona 2H: Wouter Mollemans, Nick Van Puyvelde, Arno Verhaegen en Bart
Vermuyten.
Poona 1G: Annick Landuydt, Naomi Winckelmans, Brent Van Schil en Bart
Vermuyten.
Poona 2G: Joke Boonen, Yasuna Horiuchi, Koen Adriaenssens en Filip Logist.
Nieuw klassementssysteem
De voorbije jaren kwam er meer en meer kritiek op het huidige ranking systeem
(voor een deel ook ingevoerd omdat software-aanpassingen die rekening houden
met het klassement van de tegenstrever veel te duur uitkwamen). In Wallonië, bij
de Ligue Francophone Belgde de Badminton (LFBB), deed men bij het begin van
het voorbije seizoen zelfs een geforceerde aanpassing (= meer dan 1500 spelers
kregen grosso modo een klassementsaanpassing naar één niveau onder hun
hoogste niveau ooit) om te grote niveauverschillen binnen de klassementen te
voorkomen. Kortom er was grote nood aan een nieuw systeem.
Zoals beloofd op de Algemene Vergadering van Badminton Vlaanderen (BV) in
december, komt er een nieuw klassementssysteem voor tornooien en competitie.
Op het moment dat ik dit tekstje schrijf rond 23 mei, zijn nog niet al de details
gekend, maar de grote lijnen van het nieuwe rankingsysteem, dat voor heel het
land (BV én LFBB) gebruikt zal worden, zijn er al wel. Als er meer informatie is,
stuur ik wel een mailtje met toelichting naar de competitiespelers en kan je zelf
gaan kijken op de website van Badminton Vlaanderen bij de nieuwsberichten of de
reglementen. Er “zou” ook een website komen waarin je voor jezelf een
gesimuleerde ranking kan terugvinden, waarbij de nieuwe regels toegepast
werden op je resultaten van de voorbije seizoenen.

Men hoopt dat door dit nieuwe systeem deelnemen aan tornooien weer
aantrekkelijker wordt.
Dit zijn de basisprincipes (geplukt van de website van BV):
•

•

•

•

Het aantal ranking punten dat een speler heeft, hangt niet meer af van de
frequentie van spelen, maar van de gemiddelde prestatie die hij neerzet,
elke match is dus belangrijk!
De ranking punten ontvangen bij winst zullen afhangen van de sterkte, en
dus het klassement van je tegenstander. Een moeilijkere tegenstander is
een extra uitdaging, maar kan dus ook meer punten opleveren!
Wanneer je een match verliest tegen een veel hoger geklasseerde speler,
dan zal dit niet meetellen. Zo word je niet bestraft bij onmogelijke matchen
voor je voorspelbare verlies, enkel de opgedane ervaring telt.
Indien je competitie in een afdeling speelt beneden jouw niveau (en dus
klassement), of met spelers in een ploeg zit die een beduidend lager niveau
dan jou hebben, terwijl je wel met hen tegen spelers van je eigen niveau
uitkomt, dan zal dit geen negatieve invloed op je gemiddelde hebben. Zo
worden dergelijke spelers niet bestraft en hoeven ze zich geen zorgen over
hun klassement te maken.

Zoals je zelf kan lezen heeft men toch wel redelijk goed geanticipeerd op de
commentaren/kritiek op het vorige systeem. Het niveau van de tegenstrever gaat
opnieuw in rekening gebracht worden en de klassementspunten zijn niet meer
afhankelijk van de sterkte van de competitie waarin je speelt (je klassement wordt
dus niet meer meebepaald door het aantal goede spelers en dus ook de sterkte
van de teams in je club). Nu is het hopen dat de software tijdig aangepast
geraakt.
En natuurlijk is het wachten op de details. Wanneer worden klassementen
aangepast? Gaan dezelfde klassementen gehanteerd blijven? Kan een C2 naar D
afzakken? Hoeveel “punten” kan men verdienen bij winst tegen hoger
geklasseerde? Wat als je verliest tegen een (veel) lager geklasseerde speler? Gaat
er nog steeds onderscheid gemaakt worden tussen klassement voor enkelspel,
dubbelspel en gemengd dubbel?
Ook al zijn deze details nog niet gecommuniceerd, gaat men ervan uit dat we zo
weer naar een evenwichtiger “niveau binnen een klassement” zullen evolueren.
Tornooien
Eén “nieuwsje” in verband met de tornooien: de Provinciale Kampioenschappen
worden dit jaar georganiseerd in Zwijndrecht (31/10-1/11)
Alvast aan iedereen een plezant, sportief en succesvol (competitie)seizoen
gewenst!
Koen
Competitieverantwoordelijke

Het nieuwe ranking- en klassementsysteem: “vers van de pers”!
Op 26 juni kregen we meer details over het nieuwe ranking- en
klassementsysteem. Onderaan dit artikeltje kan je enkele nuttige links vinden
naar alle details (onder andere in een presentatie van bijna één uur).
De bedoeling van het nieuwe systeem kan je in een ander artikel in dit clubblaadje
nalezen. Ziehier de belangrijkste nieuwigheden in een notedop:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Je krijgt zoals voorheen voor elke discipline een klassement.
Er zijn 12 klassementen: genummer van 1 (hoogste) tot 12 (laagste)
(vaarwel A, B1, B2, C1, C2 en D).
Binnen elk klassement wordt een aparte rangschikking opgemaakt, zodat je
kan zien waar je “zit” binnen je eigen reeks. Deze rangschikking wordt
bepaald volgens het gemiddelde voor stijgen (zie verderop) en dan volgens
het gemiddelde voor dalen.
Er mag maximaal twee klassementen verschil zijn tussen je hoogste en je
laagste klassement.
Alleen wedstrijden in volwassencompetitie en -tornooien op de Belgische
kalender tellen mee.
Als je wint van een speler van een bepaald niveau, krijg je het aantal
punten van dat niveau, ook al heb jij zelf een hoger of lager niveau.
In dubbelspel wordt het gemiddelde van de klassementen van de 2
spelers/speelster gebruikt voor de berekeningen.
Klassementsaanpassingen worden, zoals nu, om de twee maanden
doorgevoerd.
Er wordt een gemiddelde berekend van de behaalde punten over de
voorbije 52 weken voor stijgen en een apart gemiddelde voor dalen. Indien
je
op
het
moment
van
de
klassementsaanpassing
met
je
stijgingsgemiddelde boven een bepaalde waarde komt, stijg je één
klassement; idem voor dalen. Deze gemiddeldes werden redelijk logisch
bepaald: als je meer dan 75% van je wedstrijden tegen een hoger
klassement wint, hoor je daar thuis; als je minder dan 30% van je
wedstijden in je eigen klassement wint, hoor je een reeks lager thuis.
Als je verliest telt je wedstrijd voor 0 punten.
Als je verliest tegen een speler meer dan 1 klassement hoger, telt deze
wedstrijd niet mee; verliezen tegen één klassement hoger telt wel mee.
Als je gemiddelde lager wordt door te winnen van een lager geklasseerde
speler, bijvoorbeeld door competitie te spelen in een lagere reeks, telt deze
wedstrijd
(nu)
niet
mee
(misschien
wel
bij
een
volgende
klassementsaanpassing als daardoor het gemiddelde niet daalt). Lijkt
logisch dat je door te winnen een lager gemiddelde zou krijgen.
Er is een bescherming tegen dalen voor spelers die weinig of niet meer
spelen: je daalt voortaan omdat je niet meer presteert (niet meer “mee”
kunt in een bepaald klassement), niet omdat je niet meer speelt.
Wanneer je minder dan 7 wedstrijden gespeeld hebt, wordt een correctie
doorgevoerd: bij het bepalen van je gemiddelde punten is de noemer
minimaal 7 in plaats van het aantal gespeelde wedstrijden.

•

•
•

Tornooien worden standaard georganiseerd voor 6 reeksen: 1-2, 3-4, 5-6,
7-8, 9-10 en 11-12, maar er kunnen reeksen samengevoegd worden (max.
1 hoger: 3 kan bij 1-2 gevoegd worden; 4 niet) of opgesplitst worden.
Dubbelparen mogen niet meer dan 2 klassementen verschillen.
Je kan maximaal inschrijven in een reeks die 1 hoger is dan je eigen
klassement.

Om dit alles te verduidelijken voorziet men een korte schets van het nieuwe
systeem, een uitgebreide presentatie en een website waar je per speler de
evolutie van het nieuwe klassement van 2016 tot nu kan bekijken.
Koen.

Wist-je-dat-je
AirBadminton
Eindelijk is het zover: AirBadminton is geboren, de officiële outdoor variant van
onze sport. Net zoals bijvoorbeeld bij beachvolleybal, verwacht men dat dit
badminton nog populairder zal maken.
AirBadminton wordt stilaan geïntroduceerd in meer en meer landen;
ook Badminton Vlaanderen zou er “iets” mee van plan zijn.
Voor het grootste probleem van outdoor badminton - de
windgevoeligheid van de shuttle – werd een oplossing gevonden: de
airshuttle. Dit is een nieuwe officiële shuttle die wind tot 12 km/u zou
aankunnen.
Momenteel zijn deze shuttles nog moeilijk te verkrijgen (ik (=Koen)
hoop rond 15 juni enkele kokers thuis te hebben). Omdat naast RSL en Victor, ook
Perfly (Decathlon) sinds eind april 2020 officieel erkend is als leverancier, zullen
ze stilaan algemeen voor ongeveer € 3,00 per stuk ter beschikking zijn.
Het ziet er alleszins heel plezant uit om nu ook buiten de sporthal te kunnen
badmintonnen: tuin, strand, verharde terreinen, .... In China zijn er zelfs al
"vaste" outdoor badmintoncourts aangelegd. Ook de variant met 3 tegen 3,
waarbij je nooit tweemaal na elkaar een shuttle mag slaan ziet er tof uit. Alleen al
van naar de filmpjes te kijken, krijg je goesting om het direct uit te proberen.
Het terrein is met 16 meter iets langer dan we gewoon zijn en 5 (enkelspel) of 6
(dubbelspel/trippelspel) meter breed. Aan weerszijden van het net is er een “dode
zone” van 2 meter om de rally's langer en spannender te houden en omdat
netdrops spelen met de airshuttle niet zo evident zou zijn. Het net hangt ongeveer
op de normale hoogte. Op een zandige ondergrond, zoals het strand, zou het 10
cm lager gehangen worden.
Ook al is de shuttle harder dan we gewoon zijn, “zou” je met een gewone racket
kunnen spelen. Wel wordt een bespanning van rond de 9 kg en iets dikkere snaren
aangeraden.
Hopelijk kunnen we dit snel eens uitproberen.
Koen.

Jeugdtraining
Hallo Allemaal
Mijn naam is Quinten Hendrix en ik geef nu al 3 jaar training aan de jeugd
van Poona. Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van Rutger als
trainer, maar elk einde is het begin van iets nieuws en dus mochten we
Robbe verwelkomen als nieuwe trainer.
De training is nog altijd opgedeeld in twee groepen. Groep 1 waar ik
training geef is voor de beginners en groep 2 waar Robbe training geeft is
voor de iets meer gevorderde spelers. Er was weer zoals de vorige jaren
een enorme verscheidenheid aan leeftijden. De jongste spelers waren dit
jaar 8 en de oudste 18.
De sfeer zat in beide groepen weer tip top in orde. De gezamenlijke
opwarming zorgde voor een goeie bonding over de twee groepen heen. Na
de opwarming was het tijd om per groep verder te trainen te verbeteren.
En verbeteren deden ze zeker afgelopen jaar. Er zit zeker potentieel in de
jeugd maar spijtig genoeg kon dat dit jaar niet helemaal tot zijn recht
komen door de huidige crisis. Van de ene op de andere dag werden de
training afgelast en konden we onze geliefde sport niet meer beoefenen.
Als we de laatste paar manden weglaten kunnen we toch wel spreken van
een geslaagd jaar. Er is veel gelachen en er werden vriendschappen
gevormd en versterkt. Er werd natuurlijk ook hard getraind en dat zorgde
voor veel verbeteringen zoals ik al zei. Deze verbeteringen kwamen zeker
nog eens tot uiting tijdens de wedstrijdjes en spelletjes die we speelden.
Hopelijk zien we volgend jaar iedereen gezond en wel terug voor een nieuw
seizoen. Maar geniet eerst maar van de vakantie.
Quinten
PS: Voor al de jeugdspelers, bekijk de site af en toe eens, alles staat erop…

JEUGDTRAINING BIJ POONA MORTSEL
Vanaf 07/09/2020 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 15 augustus, betaal je maar €90. (dit voor reeds aangesloten leden)

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 2020-2021
Lidgeld voor bestaande leden
(leden die betalen voor 15 augustus)

Lidgeld voor nieuwe leden
(en leden die betalen na 15 augustus)

Ma

Do

Ma+Do

100

/

/

90

80

115

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

100

/

125

Competitiespeler

140

/

180

Ma

Do

Ma+Do

Jeugdtraining 8-18j

90

/

/

Recreant (+15j)

80

70

105

Recreant (+15j)

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

90

/

115

130

/

170

Competitiespeler

Jeugdtraining 8-18j

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 2019-2020 kunnen probleemloos
herinschrijven door het lidgeld per overschrijving te betalen vóór
(héél belangrijk: VOOR) 15 augustus 2020. De valutadatum op
onze uittreksels is de bepalende datum. Alleen leden die tijdig hun
lidgeld betalen – vóór 15 augustus 2020 – krijgen een korting van
10,00 EUR (zie groene kader).
3. Leden die vanaf 15 augustus 2020 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).

