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Geachte leden,
Het is ondertussen al een tijdje een publiek geheim
: de steden en gemeenten zitten zonder geld. En heel
origineel komen de meesten niet uit de hoek wat betreft
het wegwerken van dat tekort, wel integendeel. Op dat vlak
trekken ze allemaal één rode draad: het optrekken van de
huurprijzen van hun infrastructuur aan de sportclubs &
vzw’s die daarvan gebruik maken.
Zoals de meeste van onze collega-sportclubs al hebben
ondervonden zijn de huurprijzen ﬂink gestegen en zijn ze
nagenoeg allemaal verplicht geweest deze verhoging door
te rekenen naar hun leden toe.
Jammer genoeg ontsnappen De Mintons hier evenmin aan.
Om een of andere onduidelijke reden wou het stadsbestuur
van St.-Niklaas zich onderscheiden van alle andere steden
en gemeenten en hebben ze, i.p.v. eenvoudigweg de huur te
verhogen, een systeem uitgedokterd waarbij nu niet meer de
zaal an sich wordt verhuurd, maar per badmintonterreintje
wordt gerekend. Tevens wordt nu ook bijkomend huur
gevraagd voor de kleedkamers, waar deze vroeger gewoon
in de huurprijs inbegrepen waren. Alles samen een ﬁkse
verhoging van de jaarlijkse kost voor de zalen dus.
Onze club heeft ondertussen reeds actie ondernomen en
dankbaar gebruik gemaakt van het ingewikkelde systeem;
onze secretaris heeft een nieuw schema doorgegeven aan
het stadsbestuur waarbij wij op rustige tijdstippen minder
terreintjes huren, en op drukkere uren weer de volle zaal.
Een voordeel dat wij hebben t.o.v. andere clubs die geen
andere keuze hebben dan de volledige zaal te blijven huren
omwille van hun sport.
Hiermee hebben we de schade een beetje kunnen
beperken, maar hebben toch moeten vaststellen dat door
deze prijsaanpassing onze huurkost in vergelijking met
vorige jaren met maar liefst 25 % stijgt! Deze verhoging
kan onze club onmogelijk dragen, ondanks onze activiteiten
zoals sponsoring, tornooien & mosselsouper om elk jaar de
kosten te kunnen blijven dekken zònder onze leden extra
te belasten.
De nieuwe huurprijzen zijn ingegaan vanaf 01/2014, voor
dit seizoen zal er voor de leden echter niks veranderen.
Het voltallige bestuur overlegt momenteel nog over de
lidgelden van het volgende seizoen. Wij doen ons
uiterste best om de verhoging enigszins beperkt te houden.

Wij rekenen op jullie begrip voor deze situatie, die ons ook
zonder enig overleg van overheidswege is opgedrongen en
die wij bijzonder jammer vinden. Naar het stadsbestuur
toe staan we als club echter volledig machteloos.
Hopelijk blijven jullie ons steunen in de toekomst, wij
danken jullie alvast van harte bij voorbaat!

ACTIVITEITEN
2014
• Zaterdag 17 mei:

Smashparty in ‘De Casino’

Zaterdag, 17 mei 2014, vindt naar jaarlijkse gewoonte onze
Smashparty plaats die, net zoals vorig jaar, doorgaat
in Concertzaal ‘De Casino’ te Sint-Niklaas. Ondertussen
zijn de uitnodigingen reeds per mail verstuurd en bij deze
willlen wij vragen om bij inschrijving het bedrag over te
schrijven, met uitdrukkelijke vermelding van de naam en
het aantal personen. Zo kunnen misverstanden vermeden
worden.
We hopen jullie talrijk te mogen begroeten voor dit
uitgebreid diner (want zo mogen we het écht wel noemen,
en dat is dan eigenlijk nog té zacht uitgedrukt!) met
aansluitend het dansfestijn!
Tot dan!

JEUGD
• De deelnemers aan de dropping waren zeer enthousiast
en er kwam de vraag om dit initiatief volgend seizoen
opnieuw te organiseren. We danken Petra voor haar zeer
goede organisatie van deze dropping!

RECREANTEN / VOLWASSENEN

SENIOREN (OOK CATEGORIE VOLWASSENEN!)

COMPETITIE

• 27ste recreantentornooi BC De Mintons 2014

• Op woensdag 9 april speelden we noodgedwongen
nog maar eens in De Klinge. Pas 2 weken op voorhand
werden we ingelicht dat er op die dag een sportkamp
georganiseerd werd door de stad en dienden we dringend
uit te kijken naar een andere locatie. Dankzij Fons konden
we nog maar eens terecht in De Klinge.

• Nieuwe klassementen

Op ons tornooi zijn dit jaar 71 spelers ingeschreven,
waarvan 6 spelers t.g.v. blessures en ziekte zijn afgevallen.
Buiten ons tornooi waren er nog drie tornooien in de
buurt, waardoor de opkomst heel wat lager lag dan vorige
jaren. De spelers hebben zich desondanks toch vermaakt.
Bij ‘heren dubbel - matig’ heeft Rogier De Buck niet kunnen
spelen, omdat zijn medespeler ziek is worden. Hendrik
Leung en Hermawan Yili speelden zich naar de 2de plaats in
de categorie ‘heren dubbel - sterk’. De 1ste plaats was voor
Wim Sleebus en Thomas Schauwers. Zij hadden evenveel
gewonnen als verloren sets, maar in het onderlinge duel
wonnen Wim en Thomas. Al verliep dit niet moeiteloos, af
te leiden uit de zware driesetter.
In categorie ‘dames dubbel - matig’ vochten Lore Claeys en
Sofie Vianen verbeten voor elk punt, maar de tegenstanders
waren te sterk. Ze werden verdienstelijk 5de. Een 5de plaats
was er ook voor Annelies Seghers en Valerie Schauwers
in een poule van 6 teams in de categorie ‘dames dubbel sterk’. Het scheelde niet veel of ze waren hoger geëindigd,
dit ondanks enkele zeer sterke speelsters.
In de namiddag was het de beurt aan het gemengd
dubbelspel.
In ‘gemengd dubbel - matig’ speelden Rogier De Buck en
Evelien Vercauteren zich naar de 1ste plaats. De 2de plaats
ging naar Chris Antheunis en Joke Verstraete. Ook hier
waren er evenveel gewonnen als verloren sets, maar in
het onderlinge duel waren Rogier en Evelien te sterk. Niet
zonder moeite, want een driesetter was nodig om het
verschil te maken.
Bij ‘gemengd dubbel - sterk’ speelden Thomas en Valerie
Schauwers samen in een poule van zes teams.
Valerie had al 5 wedstrijden in de benen, Thomas 4, en
er stonden hen nog 5 wedstrijden te wachten. In de 5
wedstrijden waren er 3 driesetters bij. Na deze titanenstrijd
werden ze 3de.
Dit is een kort resumé van onze 11 ‘mintonners’ (7
clubspelers minder dan verleden jaar).
De volledige uitslag kan je vinden op badmintonvlaanderen.
toernooi.nl/

• Op het recreantentornooi was er geen enkele 50+er aanwezig. Reden: het GSF-tornooi in De Klinge waar
wel een aantal van onze senioren aanwezig waren. Wij
proberen volgend jaar beter te doen door goede afspraken
te maken. Iets voor Rachid?
• Niet vergeten: Smashparty op zaterdag 17 mei!
Wie er vorig jaar bij was, komt zeker terug, want het was
top! De afwezigen hadden ongelijk. Komen jullie nu ook?
• Volgend jaar bestaan De Mintons 45 jaar. Dat zal niet
onopgemerkt voorbijgaan. Het feestcomité is nu reeds aan
het brainstormen hoe dit gevierd zal worden. Ten gepaste
tijde horen we er wel van.
• Niet vergeten en alvast te noteren in uw agenda: op
11/11/2015 de jaarlijkse mosselsouper.Verder info volgt
later.
•
Volgende
maand
heeft
de
jaarlijkse
kalendervergadering plaats waarop de data
medegedeeld worden waarop de sporthal in Belsele bezet
is en wij dus zullen moeten uitwijken naar andere oorden.
Zodra er meer geweten is, horen jullie er zeker van.

VARIA

Vanaf 1 maart 2014 is het klassement van iedere
competitiespeler opgesplitst per discipline en zal de
waardering gebaseerd zijn op je prestaties van de afgelopen
52 weken.
Wie geen competitie en/of tornooien (meer) speelt, zal
langzaam maar zeker wegzakken en uiteindelijk dalen tot
D-speler. Indien men een bepaald klassement ambieert, zal
men competitie en vooral ook tornooien moeten spelen.
Een korte samenvatting van de werking :
Per speler worden de resultaten van de 10 beste tornooien
en de 8 beste competitiewedstrijden opgenomen in de
ranking. De ranking kijkt steeds 52 weken terug, wat wil
zeggen dat wekelijks de prestaties van 53 weken terug
verwijderd worden en dat de prestaties van de voorbije
week worden opgenomen.
Je verandert in een bepaalde discipline van klassement
wanneer je een bepaald aantal punten verzameld hebt.
Jaarlijks zijn er 4 evaluatiedata, nl. 01/03, 01/06, 01/09 en
01/12.
A = 2500ptn B1 = 1075ptn B2 = 600ptn C1 = 350ptn
C2 = 120ptn D = minder dan 120ptn
Op tornooien krijg je punten per ronde je verder geraakt.
Ook hangt de hoeveelheid punten af van de grootte van
het tornooi.
In de competitie krijg je punten per winstmatch. De
hoeveelheid punten hangt af van de reeks waarin uw ploeg
speelt:
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Rachid Bouchaouir,
recreantenverantwoordelijke
• Graag willen wij jullie meedelen dat, indien gewenst, ook
jullie kunnen toetreden tot de competitieploegen.
Dus indien iemand van jullie interesse heeft om vanaf
volgend seizoen ook voor De Mintons competitie te spelen,
meld je dan via mail bij onze competitieverantwoordelijke:
jurgen_gabriels@hotmail.com
vóór
29
april
2014. Later zullen alle ingeschrevenen worden
uitgenodigd op een competitievergadering waarop onze
competitieverantwoordelijke de ploegen en afspraken zal
toelichten.

Tot op de smashparty voor een superfeest!!!

