Beste ouders – speler ,
Graag willen wij jullie via deze infobundel informeren over de werking binnen onze jeugd.
Wat houdt het bundel in:
→
→
→
→
→
→

Voorstelling nieuwe trainers
Document met afspraken en regels sporthal
De volledige jeugdcuptour 2019-2020
Hoe werkt ik met toernooi.nl
Overzicht van alle clubactiviteiten van onze jeugd
Overzicht van begeleide jeugdtornooien of ontmoetingen uit de jeugdcuptour.

Graag overlopen wij één voor één de bijgevoegde documenten.
Voorstelling nieuwe trainers
Vorige seizoen vond de initiatorcursus plaats in Sint-Niklaas en namen er een aantal leden van De
Mintons deel. Zo staan er ook dit seizoen weer aan aantal nieuwe trainers en trainsters klaar voor
jullie. Deze worden kort even voorgesteld zodat jullie weten van wie jullie training krijgen.
Afspraken en regels sporthal
Dit behoeft op zich niet veel uitleg maar als ouders is het fijn om weten wat wij verwachten als trainers
en wat de sporthal verwacht van de bezoekende club.
De volledige jeugdcuptour 2019-2020.
Wij overhandigen deze graag aan iedereen om aan te tonen dat buiten de begeleide jeugdcup
ontmoetingen er nog meerdere worden georganiseerd waar onze leden desgewenst zich voor kunnen
inschrijven. Info omtrent de inschrijving hiervoor vind je terug op de website www.badminton-pbo.be
Hoe werkt ik met Badminton Vlaanderen.
Via document trachten wij het voor iedereen duidelijk te maken hoe je een eerste keer een account
aanmaakt bij Badminton Vlaanderen. Dit account heb je nodig wil jij je kunnen inschrijven in een
jeugdtornooi of een jeugdcup. Om dit account te kunnen aanmaken heb je wel je lidnummer nodig.
Normaal heb je dit ontvangen op het moment dat onze secretaris je lid heeft gemaakt bij Badminton
Vlaanderen. Je hebt dan een automatische mail ontvangen waarbij je aansluiting werd bevestigd en
waarop je lidnummer stond vermeld. Mocht je dit echter niet hebben genoteerd kan je dit steeds
opvragen via een eenvoudige mail naar onze secretaris op het email adres: mintons@pandora.be

Overzicht van alle clubactiviteiten voor onze jeugd:
Dit seizoen wordt een beetje speciaal want onze club bestaat 50 jaar!! Voor deze gelegenheid steken
we alle bestaande activiteiten in een feestelijk jasje en wordt er hier en daar wat extra gedaan. Hou
daarvoor zeker de nieuwsbrief in de gaten.
Het spreekt voor zich dat wij als club hopen op deze activiteiten zo veel mogelijk van onze spelers –
ouders te mogen begroeten. De juiste uitnodigingen hiervoor worden dan ook in de loop van het
seizoen aan de spelers uitgedeeld en kunnen steeds worden teruggevonden op de website van De
Mintons: www.de-mintons.be
Raadpleeg ook zeker onze facebookpagina om up-to-date te blijven van de laatste nieuwtjes.
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Overzicht van begeleide jeugdtornooien en jeugdcup ontmoetingen.
Dit omvat alle tornooien en ontmoetingen waarbij wij als club een begeleider – coach naar toe sturen
welke aldaar de spelers in het oog houdt, hun tracht bij te sturen tijdens hun wedstrijden en ideeën
opdoet waarop de training kan worden bijgestuurd.
Belangrijk om weten is ook dat wij de voorbije jaren proberen aan al onze jeugdgroepen voldoende
aandacht te schenken door ze te begeleiden op ontmoetingen en tornooien.
Wij blijven voor groep 5 uiteraard het competitief badminton aanmoedigen. Tijdens het seizoen zullen
we de trainingen zo opbouwen zodat de jeugdspelers op het einde van dit seizoen hun eerste ervaring
kunnen opdoen tijdens de gewone tornooien.
Van onze jeugdspelers van groep 4 verwachten wij net als de spelers van groep 5 dat zij deelnemen
aan de jeugdcuptour die wordt georganiseerd door verschillende clubs uit Oost-Vlaanderen.
Dit houdt in dat deze spelers tijdens deze jeugdcups minimum 3 wedstrijden spelen tegen
leeftijdsgenoten uit andere clubs.
Dit moeten ze echter niet alleen doen, aangezien we op een aantal jeugdcups de nodige coachen
voorzien die hun op weg zullen helpen.
Wij verwachten dan ook van al onze spelers uit de groepen 4 en 5 dat ze zich engageren om deel te
nemen aan minstens 5 jeugdcup ontmoetingen afhankelijk van de eigen planning.
Opgelet dit zal nauw worden opgevolgd door hun trainer en indien ze niet aan hun minimum deelname
komen zullen ze hierop worden aangesproken.
Wat onze andere jeugdgroepen betreft. Ook zij kunnen deelnemen aan de jeugdcuptour en zullen net
als de spelers uit groepen 4 en 5 worden begeleid als ze hierop aanwezig zijn. Alleen willen wij als
club aan hun geen verplichting opleggen. Moest je toch inschrijven in een jeugdcup als je in groep 1 of
2 zit, laat dit dan zeker weten aan je trainer opdat wij ook jou kunnen begeleiden.
Tot slot willen graag meegeven dat wij normaal gezien aan iedereen reeds een kalender hebben
overhandigd waarop alle data staan waarop het training is.
Mocht dit niet zo zijn, kan je deze nog steeds vragen aan je trainer.
Anderzijds vind je deze ook terug op de website van de club. Mocht je twijfelen of het al of niet training
is kijk zeker op je kalender of neem een kijkje op de website.
Weet ook dat iedereen welke zich inschrijft in een sportclub normaal via een speciaal formulier recht
heeft op een kleine tegemoetkoming van de ziekenbond. Deze formulieren worden via mail
doorgestuurd nadat we de betaling van het inschrijvingsgeld goed hebben ontvangen.

Sportieve groeten
Het jeugdteam!
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Vanaf dit seizoen verandert er het een en het ander binnen de trainersgroep. Dorien neemt vanaf dit
jaar de fakkel van jeugdcoördinator over van Evy en er komen een aantal nieuwe trainers bij.
Hieronder een korte voorstelling van de nieuwe trainers:

Jesse D’haen: Hallo Mintonners, Mijn naam is Jesse, 25 jaar, en inmiddels ruim
anderhalf decennium drager van de badmintonmicrobe. Ik doorliep sinds mijn
kindertijd het merendeel van de jeugdgroepen van onze club, zette nadien mijn
eerste stappen in het volwassenencircuit en maakte het na een lange weg
uiteindelijk tot vaste competitiespeler in onze 1ste en 2de herenploeg. Gedurende
al deze jaren als actief lid kwam ik tot het besef dat het in de badmintonsport een
kunst is om je eigen kwaliteiten te benutten, inzichten te verwerven en nieuwe
grenzen durven te stellen, zonder dat daarbij de factor FUN verloren raakt. Als
nieuwe trainer is dit precies wat ik tracht te realiseren bij iedere individuele speler,
zowel jong als oud(er). Onze sport is één van de mooiste die er bestaan, en ik
ben er graag bij om mensen die te leren ontdekken!
Matthias De Roo: Ik ben Matthias De Roo, 22 jaar en studeer informatica-ingenieur in Gent.
Ik ben al 11 jaar actief in de badmintonwereld, zowel recreatief als competitief. Zelf heb ik daarbij een
aantal jaren mogen proeven van het B2-klassement, maar na wat geluier stel ik het nu met een Dklassement. Mijn voornaamste ambities zijn ooit eens B1 worden en uiteraard het beste van mezelf in
de trainingen steken! Ik kijk alvast uit naar het nieuwe badminton seizoen en hopelijk jullie ook.
Tot dan!

Jana Vercammen: Ik ben Jana, 26 jaar. Sinds enkele jaren ben ik
Mintonner in hart en nieren. Je kan me dan ook regelmatig terug vinden
op competities en toernooien. Ik kijk er naar uit om samen met jullie een
leuk seizoen tegemoet te gaan. Volgens het ABC van badminton gaan we
flitsend knallen!
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Beste jeugdleden en ouders,
Reeds vele jaren maken wij gebruik van sporthal De Witte Molen (Minibad, groep 1, 4 en 5), alsook
van sporthal De Klavers in Belsele (groep 2 & 3)
Zoals overal gelden hier een aantal algemene regels. De zaalwachters hebben ons gevraagd deze
(nog) eens met jullie te communiceren.
-

Drank in de sporthal is enkel toegestaan wanneer deze wordt gedronken uit een flesje met
dichtschroefbare dop.
Eten in de sporthal is verboden
Schoeisel met zwarte zolen is niet toegestaan. Sporten in de sporthal is ook enkel toegestaan
met schoenen die niet voor buitenactiviteiten worden gebruikt.
De organisatie van de sporthal voorziet voor al onze groepen kleedkamers. De zaalwachters
vragen dan ook met aandrang hier gebruik van te maken en jullie niet om te kleden in de
sporthal zelf.
Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers.
Gelieve zorg te dragen voor het materiaal. Ga dus bijvoorbeeld niet aan de netten hangen.

Naast deze misschien voor de hand liggende regels wil ik ook graag een aantal afspraken meedelen.
Goede afspraken maken de beste vrienden.
-

Kom op tijd en zoals hierboven vermeld met de juiste uitrusting in de zaal
Tijdens de training wordt er GEEN gebruik gemaakt van GSM, smartphone en dergelijke…
We verwachten een maximale inzet en focus op training.
Als je niet kan komen laat je dit vooraf weten via email – bericht – facebook
Hou je kalender nauwgezet in het oog en schrijf jullie tijdig in voor de geplande tornooien via
www.badmintonvlaanderen.be opdat onze coaches daar niet voor Piet snot staan

Met vriendelijke groeten,
Het trainersteam
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Overzicht van alle clubactiviteiten voor onze jeugd
Zoals eerder al vermeld werd, maken we er dit jaar een feestjaar van dus een extra motivatie om deel
te nemen aan onze superleuke clubactiviteiten!
•

Zaterdag 14.09.2019: jeugdcup De Mintons

•

Maandag 11.11.2019: mosselsouper

•

Zaterdag 21.12.2019: Nationaal kerst-pouletornooi

•

Zondag 02.02.2020: Familienamiddag en nieuwjaarsreceptie
met officiële opening door burgemeester en schepen van sport in aanwezigheid van de pers.
Vooraf kan u genieten van een spaghettifestijn.
Locatie:de Witte Molen

•

Zaterdag 04.04.2020: Clubkampioenschap met quiz avond in de Witte Molen.

•

Woensdag 27.05.2020: Eindactiviteit jeugd

•

Zaterdag 06.06.2020: Combi fiets-wandeltocht in Belsele vertrek aan de Klavers.

.

Naast deze activiteiten heb je nog de kalender jeugdcuptour al of niet begeleid door een coach.
Noteer deze data alvast in jullie agenda
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Overzicht van begeleide jeugdtornooien en jeugdcuptour ontmoetingen
Daar we dit jaar jonge spelers hebben in groepen 4 en 5, is de lijst met begeleide tornooien eerder
beperkt, daar we enkel gekozen hebben voor jeugdtornooien en jeugdcups in de buurt (max 30min
rijden)
Willen jullie vrijblijvend inschrijven voor andere jeugdtornooien, is dit geen enkel probleem en zijn jullie
met een kleine groep kunnen we bekijken om ook een coach mee te sturen. Hou jullie trainers dus
zeker op de hoogte van welke jeugdcups jullie meespelen.

Kalender 2019-2020
•
•
•

Zaterdag 7 september YBMC Brons Lokeren
Zaterdag 14 september: De Mintons
Zondag 20 oktober: Lokerse BC

•
•
•

Zaterdag 21 maart: Drive (Dondermonde)
Zondag 10 mei: BC Temse
Zondag 24 mei: BC De Pluimplukkers

YBMC: Yonex Belgian Master Circuit
Alles over de PBO Jeugdcup kan u terugvinden via www.badminton-pbo.be

6
De Mintons VZW
secretaris Franky Weyn – Camiel Huysmanslaan 26 – 9100 Sint-Niklaas
tel. en fax. 03 777 52 03 – mintons@pandora.be – www.de-mintons.be

De kogel is door de kerk, de nieuwe kalender voor de PBO Jeugdcuptour ligt vast.
Voor het seizoen 2019-2020 tekenden 12 clubs present, let op er zijn een aantal wijzigingen ten
opzichte van vorige jaren. Hieronder alvast de kalender:
2019
•
•
•
•
•

Zaterdag 14 september: De Mintons
Zondag 13 oktober: Gentse BC
Zondag 20 oktober: Lokerse BC
Zondag 10 november: BC Oudegem
Zaterdag 21 december: Badminton Buggenhout (prijsuitreiking PBO Jeugdcuptour 2019)

2020
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 25 januari: BC VLA-BAD
Zaterdag 22 februari: BC Wit-Wit Ronse
Zaterdag 7 maart: BC Denderleeuw
Zaterdag 21 maart: Drive BC
Zondag 26 april: BC Latem-De Pinte
Zondag 10 mei: BC Temse
Zondag 24 mei: BC De Pluimplukkers

Meer info kunnen jullie altijd terugvinden op http://www.badminton-pbo.be/
Als je twijfelt aan de leeftijdscategorie, neem dan ook zeker een kijkje op deze website, hier houden
ze de leeftijdstelling up-to-date.
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Werken met badmintonvlaanderen.toernooi.nl
1. Registereren.
Surf naar www.badmintonvlaanderen.be en klik rechtsboven op ‘inloggen’ en daarna op
‘registreren’ om een nieuw account aan te maken. Volg de instructies om de registratie te
voltooien.
2. Inschrijven voor tornooi/jeugdcup.
Als eerste moet je het tornooi/jeugdcup waarvoor je je wil inschrijven opzoeken. Ga met je
muis op ‘Tornooi’ staan en er verschijnt een keuzemenu. Kies ‘Zoek tornooi’. Geef een deel
van de naam van een tornooi in en je krijgt automatisch een lijst met tornooien.
Als je niet meteen op het gewenste resultaat komt, kun je de zoekopdracht nog verfijnen
bovenaan.

Wanneer je het juiste tornooi hebt gevonden, klik je het aan. Onder het tabblad ‘organisatie’
zul je een knop vinden indien de inschrijvingen nog open zijn.

Klik op deze knop om je in te schrijven. Van hieruit kunt u weer de duidelijke instructies
volgen. Lees bij de reglementen steeds goed wanneer welke discipline er op welke dagen
gespeeld wordt! (dit is vooral belangrijk voor competitiespelers als ze zondag ook nog een
competitie moeten spelen!) Vink het hokje ‘ik ga akkoord aan’ en klik op volgende. Controleer
vervolgens de persoonsgegevens.
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Vervolgens vul je de inschrijfgegevens in. Selecteer uit het keuzemenu het onderdeel waaraan
de speler wil deelnemen. Je klassement vind je terug op je lidkaart. Vul voor dubbel en
gemengd de naam en lidnummer van de PARTNER in. (lidnummer is ook terug te vinden op
de lidkaart). Als je nog een partner zoekt, vink je ‘ik zoek nog een partner’ aan en toernooi.nl
zoekt voor jou een partner met hetzelfde klassement. Als alle gegevens ingevuld zijn, klik je
op volgende.
Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijke categorieën:
Tornooi
DE/HE = dames/heren enkel
DD/HD = dames/heren dubbel
GD = gemengd dubbel
Bij toernooien worden deze letters gevolgd
door het klassement

Jeugdcup
ME/JE = meisjes/jongens enkel
MD/JD = meisjes/jongens dubbel
GD = gemengd dubbel
Bij jeugdcups worden deze letters gevolgd
door de leeftijdscategorie.
U9 → onder 9 jaar

In het volgende deel moet je het aantal disciplines die je speelt invoeren. Betalen gebeurt wel
op het tornooi zelf.
Ten slotte wordt je inschrijving volledig getoond, controleer je deze en wanneer alles juist is,
klik je op opslaan. Er wordt een bevestigingmail
Gestuurd naar je emailadres. Controleer deze nogmaals en u bent ingeschreven!

3. Jouw startuur en tegenstander.
Onder het tabblad onderdelen krijg je alle onderdelen van het tornooi te zien. Klik op je eigen
onderdeel om de tabel/poule te zien waar je aanvangsuur en je tegenstanders in worden
weergegeven. Dit gebeurt wel maar een week voor de aanvang van het tornooi.
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Eens de starturen bekend zijn, zal de tornooiorganisatie jullie hierover ook een mail sturen.
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