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Nieuwsbrief
Aan alle leden,
Zoals je ziet, is deze nieuwsbrief anders dan andere nieuwsbrieven, de titels zijn allemaal oranje van
kleur. De antropoloog Irene Stengs schreef onlangs in de Leeuwarder Courant, waarom mensen zich
helemaal in het oranje verkleden “De kleur zou een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid
scheppen. Het was zelfs een onderdeel van de Nederlandse feestcultuur geworden. Dus het is niet
“toevallig” dat dit binnen onze club terug is te zien: je ziet het in de website, in de T-shirt en nu heeft
Ralph ook de nieuwsbrief ermee opgemaakt. Of je nu wint of verliest de spirit blijft het oranje gevoel.

Vacatures: voorzitter en penningmeester
Zoals in de afgelopen ALV genoemd staat Ralph al een tijd aan het roer. Daarom heeft hij
aangegeven het (helm) stokje over te willen dragen. Afgelopen Loempiatoernooi heeft hij nog een
keer bekend gemaakt dat hij wil stoppen en de tijd rijp vind voor een andere voorzitter. Klaas Veld
heeft aangegeven het voorzitterschap op zich te willen nemen. Wij willen iedereen de mogelijkheid
geven zich aan te melden waarna we op de ALV verkiezingen kunnen houden. Wil je weten wat
voorzitterschap in “kan” inhouden, dan kan je de profiel schets opvragen. Daarom nogmaals een
oproep om het Ralph te melden op een maandag avond of via een mailtje aan
badmintonnen@bconi.nl
Dit zelfde geld voor Eny Woerjani zij gaat stoppen met het penningmeesterschap. Dit is de reden
waarom wij ook opzoek zijn naar een vervanger. Geert Kromhout heeft aangegeven dit wel te willen
doen. Als er anderen zijn die als penningmeester een bijdrage aan de club willen leveren, meld dit
dan. Eventueel kan de penningmeester ook een duaal positie worden !

Website
Lang verwacht en ook nog gekomen. Onze nieuwe website is onlangs in de lucht gegaan. Jan Willem
Helderman heeft een nieuwe site gemaakt. Jan Willem is wegens een verhuizing buiten de stad niet
meer lid van de club, maar hij blijft ons nog enthousiast steunen in dit soort zaken. Wellicht kan hij
de gezelligheid van Oni niet langer missen en komt hij nog eens een pluimpje mee slaan. Jan Willem,
je bent van Harte welkom! Hij heeft de club veel geld bespaard, een ere lidmaatschap voor het leven,
zou misschien wel een goede waardering voor hem kunnen zijn.
Middels deze weg willen we je als bestuur nogmaals danken voor je inzet. Na een korte tekst en
uitleg bij jou op de zaak hopen wij de site verder te kunnen onderhouden en aanvullen.

Verslagje Toernooi It Giet Oan
Op 6 Mei hebben wij als badminton Club Oni voor het eerst een toernooi georganiseerd voor
iedereen die van badminton houd. Dit was een bijzonder geslaagd toernooi. Er kwamen mensen
vanuit Zwolle en alles wat daar boven ligt. Het was niet alleen bijzonder omdat dit ons eerste
externe toernooi was, maar ook omdat je met partner of als individu kon inschrijven. Dit maakt het

voor de toernooi commissie, bestaande uit Dorine, Sjors, Lieuwe en Brian een extra uitdaging om het
in te passen. Er waren 3 poules gemaakt, iedereen kon 6 wedstrijden spelen in de poule. De strijd
begon om 10.00uur en om 16.00uur was de strijd gestreden. Er was goed ingedeeld waardoor er veel
spannende partijen ontstonden.
Er deden 58 mensen mee waarvan ong. de helft eigen leden waren. Het was een gezellig en goed
georganiseerd toernooi. We willen daarom de toernooi commissie en de hand en span diensten van
Rinny en Edward nogmaals bedanken voor deze geslaagde dag. Ter afsluiting van het toernooi kon er
gewokt worden bij Jasmin Garden aan de Groningerstraatweg. Belangrijk is te weten dat lieuwe in
de voorbereiding veel werk heeft verricht, hij is in 2011 begonnen met behulp van Albert Gils het
toernooi te digitaliseren. Dit resulteerde 16 mei 2011 in het door hem georganiseerde loempia
toernooi. Met het excell programma is een toernooi goed te realiseren. It Giet Oan toernooi, naam
bedacht door Lieuwe is mede daardoor een succes geworden. Dorine heeft het programma nog
verder geoptimaliseerd. Voor de toekomst hopen we meer mensen te krijgen, die ook eens een
speel schema willen maken.

Loempia toernooi
Op maandag 4 Juni is het jaarlijkse loempiatoernooi gehouden. De Toernooi
leiding had Edward Ruitenbach met ondersteuning van Dorine en Rinny. Het
was een gezellig toernooi met leuke wedstrijden. De uitslagen lagen dicht bij
elkaar. De uitslagen zijn straks weer op de website terug te vinden.
De welbekende Loempia’s van Soumi waren ook dit jaar in grote getale (200 stuks) aanwezig en
overheerlijk. Soumi ook dit jaar weer hartelijk dank namens iedereen!

Oproep Jeugdleden
Het gaat goed met de vereniging, maar we zouden graag nog uitbreiding van Jeugdleden willen
hebben. Daarom hebben we 25 Juni een instuif avond voor de jeugd. Voor alle senioren geldt: neem
je (klein)kind mee. De bestaande jeugd mag vriendjes/vriendinnetjes meenemen. Er zullen deze
avond meer banen voor de jeugd beschikbaar zijn.

Laatste speeldag van het seizoen
De zomer komt er weer aan, de laatste speeldatum ook: voor Kalverdijkje is 25 Juni en de Wiarda hal
is reeds gestopt. Houd de website in de gaten, waarop straks de aanvang data van het nieuwe
seizoen op komen te staan. Ook de komende ALV datum zal dan worden aangeven. In augustus zal
daarom niet nogmaals een nieuwsbrief verschijnen.

Als laatste wensen we jullie een fijne vakantie toe. Het bestuur.

Adressen Bestuur:
Lieuwe Hansma (secr.)
Cambuursterpad 120
8921 LV Leeuwarden
058-2673580

Ralph Lenior (voorz.)
Frouwesân 73
8939 ER Leeuwarden
058-2663103

Eny Woerjani (penningm.)
Zwenkgras 31
8935 HB Leeuwarden
058-2893848

Jan Keizer (alg. 50+)
Haersmastins 40
8925 EJ Leeuwarden
058-2666907

Correspondentie: secretariaat: badmintonnen@bconi.nl ; penningmeester: penningmeester@bconi.nl

