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ACTIVITEITEN
2014
• Zondag 26 januari: Familienamiddag & nieuwjaarsreceptie
• Zondag 16 februari:
Clubkampioenschap
• Zaterdag 1 maart:
Jeugdcup De Mintons
• Zondag 23 maart:
Recreantentornooi
• Zaterdag 17 mei:
Smashparty in ‘De Casino’
Volgende zondag, 26 januari 2014, houden we de jaarlijkse
familienamiddag met aansluitend de nieuwjaarsreceptie
waar we jullie allen hopen te verwelkomen. Op de
nieuwjaarsreceptie zal tevens afscheid genomen worden
van onze (uittredende) voorzitter, Jozef Coene.
Vink deze belangrijke dag dus zeker aan in jullie agenda!

RECREANTEN / VOLWASSENEN
• Beste recreanten,
2013 zit er weeral op, dus laten we er een fijn en sportief
2014 van maken!
Ik wil jullie eraan herinneren dat ons recreantentornooi
doorgaat op zondag 23 maart 2014 in sporthal De Klavers
in Belsele. Ik hoop dat jullie allemaal even enthousiast
zijn om daaraan deel te nemen. Ik zou zeggen oefenen,
afspreken met elkaar afspreken en zeker inschrijven. Je
wint er ook punten mee voor de PBO-recreantencup.
Groetjes,
Rachid

• Blacklighttornooi GSF Belsele
Op zondag 27 oktober vond het ondertussen welbekende
blacklighttornooi plaats in Sporthal De Klavers te Belsele.
Een tornooi, in het pikdonker, enkel verlicht met blacklights.
Het concept was al eens uitgeprobeerd met volleybal, nu
was de primeur aan het badminton! Voor de Mintons waren
afgevaardigd : Gunther Van Mullem & Annelies Seghers.
Vooral de nieuwsgierigheid over hoe ze het voor mekaar
zouden krijgen was groot, de rest zouden we wel zien (of
juist niet ;-) )
GSF Belsele bleek zeer inventief te werk te zijn gegaan; de
lijnen op de grond werden aangeduid met dunne koordjes
in een felle kleur, op de netten waren gekleurde banden
aangebracht, en de doppen van de shuttles waren gekleurd
met ﬂuo-markers.
Toen de lichten uitgingen en de blacklights aan, was het wel
even wennen; men had de zaal zeer zorgvuldig verduisterd,
geen streepje licht kwam erdoor. Het effect was wel mooi.
Badmintonnen was echter een ander verhaal...
Het grootste probleem was, in tegenstelling tot wat men
zou denken, niét de zichtbaarheid. Aangezien iedereen
wel iets fel gekleurd aanhad (wat vereist was door de
organisatie) en de (gele) shuttles sowieso goed zichtbaar
waren, kon je na een beetje gewenning wel alles zien. Wat
wél een enorme handicap was, was je inschattingsvermogen
of eerder het gebrek daaraan. Je racket was niet “verlicht”,
dus had je er compleet het raden naar waar en wanneer je
op de shuttle moest slaan.
Iedereen was gelijkaardig benadeeld, met een festival
aan gemiste slagen tot gevolg. Niveauverschillen
werden zodoende zo goed als uitgewist, zodat degene
die de shuttle het meest kon ráken, de partij meestal
won. Geen hoogstaand badminton dus, wel plezant!
Amusementswaarde ten top!
We zijn er ondanks alles, toch in geslaagd een paar sets
te winnen, maar waren vooral blij dit evenement eens
meegemaakt te hebben.
Hoewel een uur of 4-5 in het donker toch wel meer dan
genoeg is. Je moet continue in de zaal blijven om niet weer
te moeten wennen en spelen in die omstandigheden vergt
zeer veel van je concentratievermogen.
Dan ben je na een halve dag
(sommigen een hele) wel
blij als je weer naar buiten
kan, waar het ondertussen...
donker was geworden.

JEUGD

SENIOREN (OOK CATEGORIE VOLWASSENEN!)

• Na de laatste jeugdcup van 2013 werd een voorlopige
ranking opgemaakt.
Onderstaande spelers zijn gerangschikt doordat ze
minstens één keer hebben meegedaan aan een jeugdcup:

• Vermits Kerst en Nieuwjaar telkens op een woensdag
vielen, viel onze speelnamiddag weg. Echter dankzij
onze goede relaties met GSF-De Klinge konden wij in de
sporthal aldaar terecht de volgende donderdag, waarvoor
onze hartelijke dank. Dank ook voor de prachtige receptie!

JE U11: Elian Vermeulen
JE U13: Bjarne Verleysen (10de plaats)
JE U13: Symon Vertenten (22ste plaats)
JE U13: Esslyn De Pauw (27ste plaats)
JE U13: Wannes De Vos (32ste plaats)
ME U13: Kato Van Roeyen (18de plaats)
JE U15: Dries Wauters (17de plaats)
JE U15: Jochen Vonck (19de plaats)
JE U15: Robin Vonck (26ste plaats)
JE U15: Matthias Staes (33ste plaats)
JE U15: Ato Valent (36ste plaats)
JE U15: Emmanuel Defterigos (48ste plaats)
JE U15: Glenn Nachtegael (51ste plaats)
ME U15: Fien Wauters (14de plaats)
ME U15: Kato Van Roeyen (21ste plaats)
JE U17: Lander De Vos (16de plaats)
Al deze jeugdspelers wil ik nu al bedanken voor hun inzet
om mee te doen aan deze jeugdcups!
Jullie zullen hierdoor extra ervaring opdoen en verder
groeien.
Vergeet niet jullie zeker in te schrijven voor onze eigen
jeugdcup op zaterdag 01/03/2014.

• Volgende tornooien worden georganiseerd door GSF,
en staan ook open voor onze 50+-ers:
• 26/01/2014: Sint-Gillis Waas (DD-DH-DG)
• 09/02/2014: De Klinge (uitsluitend DG)
• 23/02/2014: De Pinte (DD-DH-DG)
• 23/03/2014: De Klinge AMBRASTORNOOI
(enkel voor leden van GSF De Klinge en voor 50+-ers)
• 30/3/2014: Vrasene (disciplines nog te bepalen)
• 27/4/2014: Kruibeke (disciplines nog te bepalen)
Inschrijvingsmodaliteiten en info zullen ten gepaste tijde
uitgehangen worden in de sporthal in Belsele.
• Vergeet niet volgende data voor 2014 nu reeds in uw
agenda te noteren:
• 26/01: familienamiddag gevolgd door nieuwjaarsreceptie
• 23/03: Ambrastornooi in De Klinge
• 17/05: Smashparty!!!
• Voor wat de aanpassing van het lidgeld betreft,
genoodzaakt door het mooie nieuwjaarsgeschenk van de
stad Sint-Niklaas waarvan u allemaal een mail ontving, is het
nog even afwachten wat de beslissing van het bestuur zal
zijn. We houden jullie op de hoogte!

COMPETITIE

VARIA

• Verslag gemengde competitie 2013-2014

• Hartelijk dank voor de talrijke opkomst op de voorbije
Mosselsouper en aan alle helpende handen!

De competitie van onze 2 gemengde ploegen zit er reeds
op voor dit seizoen. In LIGA wordt nl. de gemengde
competitie gespeeld van september tot december.
Beide ploegen speelden in een zeer sterke reeks. Ondanks
enkele uitschieters konden ze hen niet handhaven en
zakken dus een reeks. Voor gemengd 1 wil dit zeggen dat
ze volgend seizoen aantreden in 3de LIGA en Gemengd 2
in 1ste provinciale.
Gemengd 1 behaalde 6 punten. Twee keer konden ze
winnen, waaronder 1 maal tegen de ploeg die 3de werd, en
2 malen speelden ze gelijk. Vaste spelers Kathleen, Marijke,
Ann,Tim en Jurgen kregen af en toe versterking. Zo deden
Bram, Helene, Angelique, Tom, Sander en Johan Baeyens
ook een keer mee, waarvoor dank.
Ondanks de 6 verlieswedstrijden streden ze toch tot de
laatste wedstrijd om in de reeks te blijven. Het mocht
echter niet baten, want die laatste wedstrijd was juist tegen
Lokeren, de ploeg die nog 1 punt nodig had om kampioen
te spelen. Er werd verloren, Lokeren werd kampioen en De
Mintons 1G mag volgend seizoen proberen om bovenaan
mee te draaien in 3de LIGA.
Bij Gemengd 2 wisten ze vooraf al dat het zeer moeilijk
ging worden om in 3de LIGA te blijven. De eerste helft van
de competitie draaiden ze echter redelijk goed mee, met
een gelijkspel tegen Lokeren en een 7-1 overwinning tegen
Pluimplukkers. In de 2de helft van de competitie werd er
gestreden om de prijzen en zo ‘versterkten’ enkele andere
ploegen zich. Ondanks fel weerwerk van de onzen, zat
er niets anders op dan de wedstrijden te ondergaan. Met
de ervaring die ze dit seizoen echter opgedaan hebben,
zullen ze volgend seizoen hun uiterste best doen om in 1ste
provinciale mee te dingen naar de titel!
Vaste spelers Angelique, Evy, Dorien, Bram en Wesley
kregen bij enkele wedstrijden versterking van Helene, Tom
en Jesse. Ook zij deden hun uiterste best, maar konden
de degradatie niet voorkomen.
Na nieuwjaar starten echter de damescompetitie in 2de
LIGA en de herencompetitie in 3de LIGA. Een nieuwe kans
dus om onze club in de schijnwerpers te zetten!

• Op 21 en 22 december 2013 organiseerden we naar
jaarlijkse gewoonte ons eigen nationaal tornooi.
Met een 260-tal deelnemers, mogen we gerust stellen dat
dit het best bezette tornooi was sinds ca. 5 jaar.
Maar liefst 36 spelers van onze eigen club namen deel aan
het tornooi waarvan er enkele goeie prestaties neerzetten:
DEB1
Winnaar: Kathleen Verspreet
3de plaats: Evy Van Royen
DDB1
Winnaars: Kathleen Verspreet & Caroline Coppieters
(Lokerse BC)
GDB1
Winnaar: David Scoliers (De Nekker) & Kathleen
Verspreet
Finalist: Jurgen Gabriëls & Ann Kusé
HEB2
Halve ﬁnalist: Tom De Daele
HDB2
Winnaar: Jesse D’Haen & Frederik Smet
Finalist: Johan Baeyens & Nicolas Van Bruysel
GDB2
3de plaats: Nicolas Van Bruysel & Kimberley Hillaert
(Lokerse BC)
DEC1
Halve ﬁnalist: Astrid Verherbruggen
HEC2
Halve ﬁnalist: Elias Van Havermaet
HDC2
Finalist: Matthias De Roo & Nicolas De Roo
Halve ﬁnalist: Steven De Tender & Giovanni Maes
HDD
Halve ﬁnalist: Maxim De Smet & Robbe Wauman
We wensen iedereen alvast proﬁciat met deze prestatie en
we verwachten dezelfde prestaties in 2014!

Proost op een gezond, sportief 2014!!!

