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Woordje van onze voorzitter
Beste Poona speler(ster),
Hier vinden jullie nogmaals de link naar onze website: www.poona.be
Hou jullie gezond en tot (hopelijk) zeer binnenkort!
Dat is wat ik ongeveer
Want er was helaas niet
waarom…
Ik hoop in ieder geval
gebleven van de Corona

had kunnen zeggen over vorig seizoen, kort en bondig.
al te veel om over te vertellen, en ieder van ons weet wel
dat iedereen en ook al uw familieleden gespaard zijn
pandemie.

Wij hadden echt alle mogelijkheden bekeken om toch te kunnen spelen, en in
maart was dit uiteindelijk dan ook het geval. Helaas een maand later kregen we
weer het bericht dat alle indoor sporten en zeker voor de volwassenen werden
verboden. We kregen opnieuw een klap te verwerken, want alles was goed
voorbereid, de Doodle werd goed opgevolgd en ingevuld door iedereen, net zoals
de Coronaregels en het gebruik van ons nieuw aangekocht ontsmettingsapparaat
voor de handen. Het was allemaal voor niets, onze sportzak moest opnieuw in de
kast blijven, en dit helaas voor vele maanden….
Tijdens de voorbije maanden hebben wij (heel veel) verschillende vragen en
telefoons gekregen van onze leden i.v.m. hun aansluitingen, lidgeld en dergelijke.
Hier kan ik nu al een antwoord op geven, want wij gaan uiteraard geen volledig
lidgeld meer vragen aan de leden die vorig seizoen hadden ingeschreven en ook
betaald hebben. M.a.w iedereen die vorig seizoen betaald heeft, zal voor het
nieuwe seizoen slechts 5€ lidgeld moeten betalen (verplichte kosten aansluiting
VBL). Meer hierover kan u lezen in het hoofdstuk “lidgelden seizoen 2021-2022” in
ons blaadje.
Wij mochten wel nog training geven aan de jeugd onder de 12 jaar, maar omdat
wij maar enkele spelers hadden in deze categorie, beslisten wij dan ook om deze
niet te laten doorgaan. Om een halve zaal te huren en ook nog een trainer te
voorzien, dit ging ons net iets te ver qua kosten.
Sommige ouders begrepen dit niet echt maar daar hebben wij dan ook het nodige
voor gedaan.
Zo, ik heb hopelijk dan toch nog een beetje goed nieuws kunnen brengen, i.v.m.
jullie lidgeld. Laat ons hopen dat wij in augustus tijdens onze “zomerbadminton”
of zeker in september opnieuw op het veld mogen staan met z’n allen. Ik kijk er in
ieder geval heel hard naar uit om jullie allemaal terug te zien…
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 2021

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!

Eerste speeldagen seizoen 2021 - 2022
AUGUSTUS:

Maandag 16, 23 en 30 augustus van 19u tot 22u voor
reeds aangesloten leden (onder voorbehoud van de Covid19-maatregelen) - wij spelen dus NIET op donderdag

SEPTEMBER:

Maandag 6 en donderdag 2 september voor nieuwe leden

JEUGDSPELERS:

Maandag 6 september om 18:00u

Laatste speeldagen seizoen 2021-2022
Maandag 13 juni 2022 & donderdag 16 juni 2022.
De zaal is niet beschikbaar op volgende data:
Maandag: 27/12/2021
Donderdag: 30/12/2021 – 17/03/2022

Woordje van de penningmeester
Aan het begin van het badmintonseizoen stonden we allemaal te popelen om terug
te beginnen spelen. Voor vele van ons was het lang geleden en trokken we naar
de sporthal met een bang hartje, zouden we het nog kunnen? Ondanks de
maatregelen die toen golden maakten we er een fijne seizoenstart van.
Helaas was de euforie van korte duur, wat velen vreesden werd helaas de
waarheid. De cijfers bleven negatief evolueren en begin oktober moesten we onze
racketjes terug opbergen. Ondertussen zijn we vele maanden verder en kunnen
we terug beginnen spelen. Als club hebben we besloten om pas terug half
augustus te starten. Maar voor de personen die echt niet kunnen wachten kan er
terug gespeeld worden op de zomerbadminton.
Wij denken dat jullie in de voorbije maanden net zoals wij het badminton ook zeer
hard gemist hebben en daarom verwelkomen wij alle leden van vorig seizoen op
onze zomerbadminton dat start op maandag 16 augustus.
Bart

Woordje van de secretaris
Reeds als jonge spruit werd ik lid van de Poona-familie. Na een kwetsuur aan de
elleboog werd ik even gedwongen om met badmintonnen te stoppen.
Sinds september 2015 maakte ik deel uit van het bestuur van onze sportclub, zo
had ik toch nog een manier om mijn “sportvrienden” te blijven zien, en kon ik hier
en daar helpen waar nodig. Na een verplichte pauze van enkele jaren was de
kwetsuur voldoende hersteld en was de goesting dan ook groot om me terug op
het veld te “smijten”.
Nu heb ik echter beslist om mij terug te trekken uit het bestuur.
Ik kijk met zeer veel plezier terug op de samenwerking met de bestuursleden.
Langs deze weg doe ik opnieuw een warme oproep aan iedereen om ons huidig
bestuur te ondersteunen en af en toe een handje toe te steken. Vaak wordt toch
wel onderschat wat het bestuur van een club inhoudt.
Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking!
badmintonvelden snel “corona-proof” onveilig maken.
Inez

Hopelijk kunnen we de

Competitienieuws

Poona teams in competitie
Een jaar zonder competitie heeft zo te zien ook zijn effect op de kandidaten om
competitie te spelen. Omdat er meer spelers dan vroeger “wel willen invallen”,
maar geen vast engagement willen aangaan in een team, hebben we na vele jaren
onze 2de herenploeg (Poona 2H) noodgedwongen moeten stopzetten. Je kan geen
team inschrijven met alleen invallers
Maar er is ook goed nieuws, want niet minder dan zes competitiespelers, vier
dames en twee heren, zijn de Poona rangen komen versterken via een transfer of
uitlening.
Alvast welkom in onze club aan Lien, Kelly, Kristine, Sandy, Erwin en Sam.
Dit betekent dat we in plaats van 2H een extra gemengde ploeg in de strijd
kunnen gooien.
Dit zijn de Poona teams voor het komende seizoen, met de meest waarschijnlijke
ploegsamenstelling (de ploegverantwoordelijke is onderstreept) en de meest
waarschijnlijke reeks waarin ze zullen spelen:






Poona
Poona
Poona
Poona
Poona

1D:
1G:
2G:
3G:
1H:

Kelly, Lien, Naomi, Yasuna (1ste prov.)
Joke, Naomi, Bart V, Brent (1ste prov.)
Kristine, Sandy, Erwin, Sam (2de prov.)
Egeleen, Eva, Filip, Wouter (3de of 4de prov.)
Brent, Filip, Koen A, Nick (2de prov.)

Natuurlijk zullen er nu en dan invallers nodig zijn, maar dat is een taak voor de
ploegverantwoordelijken.
Wie deze teams aan de slag wil zien: zowat elke maandagavond in de sporthal,
vanaf 20:00, 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!

Competitie & tornooien
Na de invoering van het nieuwe klassement systeem, dat we hopelijk voor een
heel seizoen gaan kunnen uitproberen, heeft men ook belangrijke wijzigingen
aangebracht aan de reglementen voor de competitie, “de C320”. Men wil een
poging doen om het niveau in elke reeks van een competitie gelijkwaardig te
krijgen, ook over de provincies heen. Zo was bijvoorbeeld 2de prov. in Limburg
van een heel ander niveau dan 2de prov. in Antwerpen. Hiervoor werden deze
belangrijke vernieuwingen doorgevoerd:


er is per reeks vastgesteld wat het hoogst mogelijke klassement van een
speler (= laagste nummer) mag zijn om hier te kunnen meespelen, met zo
nodig aparte cijfers per provincie



er zijn per reeks en per provincie een onder- en een bovengrens voor de
ploegindex van de basisspelers vastgelegd

Enkel bij promotie of degradatie op het einde van het seizoen zal hiervan
afgeweken worden (voor 3G heb ik van deze regel gebruik proberen maken, zodat
ze in 4de prov. kunnen starten in plaats van in 3de prov.; nog even afwachten wat
het wordt).
Ik ben benieuwd welke invloed dit zal hebben op de samenstelling van de reeksen
in de nieuwe competitie. Hoeveel teams komen in aanmerking voor een plaats in
1ste (normaal gezien is er maar één reeks van 7 (max. 8) teams voorzien)? Ook
voor de andere reeksen kan dit wel een invloed hebben en de “mooie piramide”
(één 1ste prov., twee 2de prov., vier 3de prov., …), met een logisch aantal
stijgers en dalers, die normaal gebruikt wordt vervormen.
Omdat de wijzigingen zo drastisch zijn, is er een compleet opleidingsprogramma
voor wedstrijdleiders voorzien - ook interessant voor competitiespelers zonder
wedstrijdleider-ambities - met video’s, een proefexamen, een Q&A Webinar over
de C320 en op het eind een examen. Iedereen die wedstrijdleider wil worden of
blijven moet minimum 80% halen op dit online examen.
Enkele belangrijke (nieuwe) aandachtspunten zijn:







elke speler op het wedstrijdblad (ook invallers!) moet aanwezig zijn op het
aanvangsuur van de ontmoeting (bv. 20:00 bij Poona)
de eerste wedstrijd start ten laatste om een kwartier na het voorziene uur
(20:15 bij Poona), zodra de wedstrijdleider de nodige controles gedaan
heeft en iedereen opgewarmd is
in afwachting van een verdere digitalisering (bij de liga-ontmoetingen wordt
het komende seizoen alles al online ingevuld; bij de prov-ontmoetingen
vanaf het seizoen 2022-2023) worden de door beide ploegkapiteins
ondertekende
ploegsamenstellingsformulieren
door
de
thuisploeg
bijgehouden (gedurende één jaar)
opladen van de resultaten door de thuisploeg moet binnen de 36 uur na de
ontmoeting gebeuren; bevestigen van de uitslag ten laatste 72 uur na de
ontmoeting

Ook voor tornooien zijn de reglementen (bv. welke klassementen mogen samen
inschrijven in dubbelspel) aangepast aan het nieuwe klassement systeem, maar
dit wordt wel duidelijk uit het tornooireglement bij inschrijving en anders is er nog
de referee om alles mee in goede banen te leiden.
Hopelijk zorgen al deze aanpassingen ervoor dat iedereen kan genieten van een
sportieve en spannende competitie en van tornooien met veel deelnemers en
evenveel boeiende wedstrijden.

AirBadminton Summer Tour
Zoals Badminton Vlaanderen vorig seizoen beloofde, zal er de komende zomer via
een “Summer Tour” promotie gevoerd worden voor AirBadminton. Alle informatie
is terug te vinden op deze website: https://www.airbad.be/
Voor wie dit niet kent: AirBadminton is de officiële outdoor versie van
badminton, gespeeld met een tegen een (“single”), twee tegen twee (“double”)

en zelfs drie tegen drie (“triple” en heel tactisch en plezant), op een aangepast
terrein, met aangepaste spelregels (bv. best of 5 games tot 11 en wisselen van
kant bij 6) en met een shuttle, de AirShuttle, die “iets windbestendiger” is dan de
klassieke veren of plastieken shuttle uit de zaal.
Ondertussen is ook deze AirShuttle aan een upgrade toe. De vorige
(lichtpaarse) shuttles gingen veel te snel stuk, zodat men de
AirShuttle 2.0 op de markt gebracht heeft, in een beter materiaal
vervaardigd én met een ander fluo oranje kleurtje, zodat die nog
beter zichtbaar is.
Probeer het zeker eens uit, en waarom niet tijdens de Summer
Tour? We zullen duimen voor veel windluwe dagen! Er is bijvoorbeeld op 4 juli al
een event in Duffel.

Nieuwe puntentelling?
En op een haar na…. kregen we er ook nog een nieuwe puntentelling bovenop. Op
de “82nd BWF Annual General Meeting” werd opnieuw gestemd over het 5x11
(“best of five, naar 11 punten per game“) scoringsysteem in plaats van het
huidige 3x21( “best of three, naar 21 punten per game”). Er was een 2/3de
meerderheid nodig om dit voorstel goed te keuren.
Op 23 mei 2021 werd de stemming gehouden met als resultaat: “66.31% for and
33.69% against”. Wie goed kan tellen begrijpt dat het echt maar een haar
gescheeld heeft of we hadden een nieuwe puntentelling, want een 2/3de
meerderheid is afgerond 66.67%.
Alvast aan iedereen een sportief en plezant seizoen 2021-2022 gewenst. Heb je
vragen over een spelregel, de competitie, tornooien, klassementen, … laat maar
komen!
Koen
Competitieverantwoordelijke

Jeugdtraining
Hallo Allemaal
Mijn naam is Quinten Hendrix en ik geef nu al 4 jaar training aan de jeugd
van Poona. De training is nog altijd opgedeeld in twee groepen. Groep 1
waar Eddy training geeft, is voor de beginners en groep 2 waar ik training
geef 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 binding over de twee groepen heen. Na
de opwarming was het tijd om per groep verder te trainen. 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 trainingen afgelast
en konden we onze geliefde sport niet meer beoefenen.
Als we de laatste paar maanden 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 06/09/2021 gaan we terug van start met onze jeugdbegeleiding (voor jeugd
tussen 8 en 18 jaar). Quinten Hendrix en Eddy Willems zullen aan deze jongeren
lesgeven, elke maandag tussen 18.00h en 19.30h. Quinten neemt de gevorderden
voor zijn rekening en Eddy zal de beginners alle knepen van het vak leren. De
inschrijvingen worden beperkt tot 50 kinderen - €100 per jaar.

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.

Badminton <–> Pingpong ontmoeting
Wij hebben recent ook nog contact gehad met de voorzitter van TTC Borsbeek en
kregen de vraag of het mogelijk was om eens van elkaars sport te kunnen
proeven in een sportief evenement. Wie van onze club zou graag eens een
partijtje willen pingpongen op locatie op echte competitietafels ? Materiaal zou
voorzien worden door de club en wij zouden dit ergens in het najaar willen
organiseren. Nadien komen er dan enkele pingpongers langs om kennis te maken
met onze badmintonsport.
Ben je geïnteresseerd laat het ons dan al weten, meer info zal later nog wel
volgen.
Eddy

Onze speelmomenten

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 2021-2022

Lidgeld voor bestaande leden
( te betalen voor 15 augustus)

Lidgeld voor nieuwe leden

Ma

Ma

Do

Ma+Do

Jeugdtraining 8-18j

5

/

/

Jeugdtraining 8-18j

Recreant (+15j)

5

5

5

Recreant (+15j)

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

5

/

5

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

Competitiespeler

5

/

5

Competitiespeler

Do Ma+Do

100

/

/

90

80

115

100

/

125

140

/

180



Bestaande leden die hun lidmaatschap wensen “over te dragen” naar volgend
seizoen betalen dus enkel €5 (jaarlijkse aansluiting VBL).



Indien u op een ander speelmoment wenst aan te sluiten, gelieve dan even contact
op te nemen met het bestuur, zodat kan bekeken worden of er toch nog een
supplement moet betaald worden, of dat u misschien nog een deeltje kan
terugvorderen.



Indien u uw lidmaatschap niet wenst te vernieuwen, neem dan ook contact op met
het bestuur voor het terugvorderen van uw lidgeld van vorig seizoen.



Nieuwe leden vinden het lidgeld terug in de rode kader.

Wij vragen met aandrang om uw lidgeld vóór 15 augustus te betalen zodat wij snel een
zicht krijgen op het aantal leden.

Ziehier 3 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 2020-2021 kunnen probleemloos her
inschrijven door het lidgeld per overschrijving te betalen vóór 15
augustus 2021.
3. Gebruik je tele-banking, PC-banking, internet bankieren, … vermeld dan
duidelijk de naam en voornaam van het aangesloten lid (bij de
mededeling).

