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Beste badmintonners, 
 
Het jaar 2016 is reeds al begonnen en zo ook de competitie van de senioren.  
Dit seizoen hebben we al weer diverse activiteiten langs zien komen. Zo hebben we 
het familietoernooi, vrienden/vriendinnenavond en uiteraard de Sinterklaasactiviteit 
gehad. Dit waren stuk voor stuk leuke activiteiten waaraan met vol enthousiasme aan 
deelgenomen. 
 
Begin dit jaar is de gehele jeugd is voorzien van shirts, dit geeft een mooie uitstraling in 
de zaal. De eerste groep is hard aan het trainen om aan het einde van dit seizoen hun 
badminton diploma te kunnen halen. 
 
Aan het eind van dit seizoen hebben we de Algemene Leden Vergadering (ALV), deze 
stond gepland in juni maar deze zal worden verplaatst naar 10 mei. Hiervoor is 
uiteraard iedereen uitgenodigd, ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte 
welkom. Ook dit jaar zullen er weer belangrijke punten op de agenda staan met 
betrekking tot de toekomst van onze mooie club 
 
Gr. René van Heel 
Voorzitter OBV 
 

  
Minicompetitie 2016: 
 
Komend jaar hebben wij bij de jeugd wederom 2 teams die 
meespelen met de minicompetitie. Het eerste team bestaat uit 5 
dames en het tweede team bestaat uit 3 dames en 3 heren! 
 

 Lotte Neggers / Mirthe van Heel / Mayke van Spaandonk / 
Minou van Spaandonk / Ilse Smeets 
 

 Nienke Kivits / Renske Neggers / Daan van de Akker / 
Ibbe Molenschot / Macy van Hoof / Coen Zijlstra 
 
De minicompetitie is inmiddels van start gegaan en de eerste wedstrijden zijn gespeeld! Deze hebben we helaas nog 
niet geheel naar een goed einde kunnen brengen, maar we gaan er goed voor trainen om punten te pakken in dit 
minicompetitieseizoen.  
We hebben middels de actie van de Rabobank ‘Hart voor uw club’ geld opgehaald waardoor we diverse 
trainingsattributen konden aanschaffen. Hier gaan we goed gebruik van maken om ieder jeugdlid beter training te 
kunnen geven. Bedankt daarvoor! 
 
Paul Verkooijen 
Jeugdtrainer OBV 



 

 
Ik ben Julia van de Pol, ik ben 10 jaar. Ik zit 
op  basisschool de Coppele in groep 7. Mijn hobby's 
zijn  badmintonnen ,scouting, koken, bakken, knutselen, 
goochelen en lezen. Ik vind scouting tof omdat ik daar 
vies bij mag worden en dat vind ik leuk. Het is heel 
toevallig dat Danike ook op badminton zit want daar zat 
ik mee op scouting. Ik  lees heel veel. ik vind de 
boekenserie van 'Hoe overleef ik...'  het leukste en 
boeken van Harry Potter. Ik ben een ster in de keuken.  

Ik maak lekkere spaghetti, helemaal zelf. En ook mijn kleine appeltaartjes zijn om van te smullen, 
misschien wil ik later wel kok of bakker worden. Ik vind  badmintonnen leuk omdat je je energie 
er in kwijt kunt en het is gezellig dat mijn broertje en mijn nichtje ook op badminton zitten. 
Eigenlijk badmintont het hele gezin: papa, mijn broertje en ik. Mijn moeder niet,  maar vroeger 
hebben papa en mama samen op badminton gezeten,  en daar hebben ze elkaar leren kennen, 
grappig he.  

 
Ik geef nu de pen door aan Danike, veel schrijfplezier! 
 
Julia 

 
Beste Leden, 
 
Vorige week kregen wij bezoek van BC Aalburg! Een 
aantal van hun jeugdleden kwamen naar onze club toe 
om met de eerste groep van onze jeugdleden mee te 
spelen. 
 
Na een warming-up en wat overspelen werden er mix 
partijen gespeeld tussen OBV en BC Aalburg. Al met al een 
zeer leuke en leerzame avond voor alle jeugdleden die 
meededen. 
 
Wij gaan zo snel mogelijk een datum 
prikken om een bezoekje te brengen aan BC 
Aalburg om ook daar een keertje te gaan  
kijken en spelen. 
 
  

Paul Verkooijen 
Jeugdtrainer OBV 


