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ACTIVITEITEN

• Ter herinnering: het komende seizoen wordt een
nieuwe uitrusting voorzien voor de competitiespelers.
Maar deze is ook te koop voor alle overige leden van De
Mintons!
Voor al diegenen die nog geen bestelling geplaatst hebben,
zijn er nog enkele pasrondes op volgende data in de
maanden september en oktober:
• Sporthal ‘De Witte Molen’ (Sint-Niklaas):
woensdag 24/09 - vrijdag 03/10 - woensdag 08/10 - vrijdag
17/10
• Sporthal ‘De Klavers’ (Belsele):
woensdag 01/10

2014

• Bericht van onze nieuwe voorzitter:
Beste lezer,

Jullie zullen steeds tijdig op de hoogte gebracht worden van
de activiteiten, maar wij willen reeds graag jullie aandacht
vestigen op het feit dat onze club reeds 45 kaarsjes mag
uitblazen. En dat zal op gepaste wijze gevierd worden! Vink
dus zeker zaterdag 9 mei 2015 aan in jullie agenda. Het
wordt de moeite waard!

Aan de vooravond van het nieuwe badmintonseizoen wil ik
u graag hartelijk welkom heten. Voor nieuwe leden, zijn we
blij u te mogen verwelkomen en voor de oude getrouwen
zijn we blij u weer te mogen begroeten.
Het sportjaar 2014-2015 wordt voor de Mintons weer een
bijzonder jaar: we vieren namelijk het 45-jarig bestaan van
de club. Zoals u ons kent zal dit met de gepaste feestelijke
luister gebeuren en voorzien we activiteiten voor groot
en klein, oud en jong. Hierover verneemt u later de nodige
informatie.
Tijdens de talrijke sportactivitieiten zullen we elkaar
vast en zeker ontmoeten. Noteer alvast enkele data in je
agenda: de verschillende kampioenschappen zijn niet alleen
een plaats van ontmoeting, maar ook een uitdaging voor
jezelf. Het is dan voor de meesten onder ons niet in de
eerste plaats de bedoeling te winnen, maar vooral om jezelf
te meten met anderen. U vindt alle data en uitnodigingen
via de vernieuwde website.
Voor onze sterke individuele spelers wensen we veel
boeiende tornooien.
Onze verschillende competitieploegen wensen we veel
succes en mooie overwinningen.
Elkaar ontmoeten tussen pot en pint tijdens de gekende
mosselsouper op 11 november of de ‘45 jaar – feesten’ is
zeker een aanrader. Raadpleeg de website en noteer in uw
agenda.
In een nieuw speeltenue gaan we ervoor. Ik wens u een
bijzonder sportief en trots Mintonjaar.
Met sportieve groeten,
Marleen Baert, voorzitter

• Dinsdag 11 november:
• Zat. 20 & zo. 21 december:

Mosselsouper
Nationaal tornooi

2015
• Zondag 25 januari: Familienamiddag & nieuwjaarsreceptie
• Zondag 8 februari:
Clubkampioenschap
• Zaterdag 7 maart:
Jeugdcup De Mintons
• Zondag 22 maart:
Recreantentornooi
• Vrijdag 10 april:
Dropping voor de jeugd
• Zaterdag 9 mei:
Smashparty: 45-jarig bestaan
(jubileumeditie!)

VARIA

RECREANTEN / VOLWASSENEN
• Beste recreanten,
Het nieuwe seizoen is gestart en we kunnen het lichaam
terug in vorm spelen.
Met het matige zomerweer en m’n Bourgondische vakantie
zijn de kilootjes er weer bij gekomen.
En ik zal niet de enige zijn, dus laten we ze er aftrainen.
Elke vrijdag geven Franky en ik samen training aan de
recreanten die dit wensen.
Franky zal, net zoals vorig seizoen, training geven aan
gevorderde recreanten, die toen op veel bijval kon rekenen.
Daarnaast geef ik, aan zij die het wensen en pas begonnen
zijn, initiatietraining. De trainingen starten om 19u30 en
eindigen om 20u30. Men kan vanaf 20u30 meedoen aan
de vrije spelmomenten.
Veder wil ik wil iedereen aanmoedigen deel te nemen aan
de recreantentornooien. Als ik jullie enig advies mag
geven, spreek dan met andere clubleden af om ploegjes
samen te stellen en alzo samen de tornooien af te schuimen.
Dit kan de stap om zelf deel te nemen vergemakkelijken.
De eerste deelname is soms moeilijk en beangstigend. Je
zal zelf zien dat dit niet zo is, maar juist heel leuk én in
groep nog plezanter.
Laat me iets weten!
Ik wens iedereen nog een aangenaam seizoen.
Rachid Bouchaouir,
recreantenverantwoordelijke

JEUGD

Wat mogen jullie verwachten van onze trainingen?
• Onze minibad-spelertjes worden losgekoppeld
van onze spelertjes in de groepen 1 en 2.
Ze krijgen nu een eigen trainingsmoment, specifiek
aangepast aan hun leeftijd, op zaterdag van 09 tot 10 uur.
• Voor onze groepen 1 & 2 blijft onze doelstelling
hun voornamelijk de beginnende vaardigheden bijbrengen.
• Voor groep 4 blijven we focussen op gerichte
trainingen ter voorbereiding van de jeugdcup. Wij vragen
dan ook van deze spelers een regelmatige deelname
aan de jeugdcup. De kalender hiervoor zal worden
uitgedeeld tijdens één van de eerste trainingen en we
vragen dan ook om deze in jullie agenda te noteren. We
zullen op geregelde tijdstippen ook controleren of
iedereen regelmatig deelneemt aan de jeugdcups.
• Wat groep 5 betreft, verwachten wij dat allen
enthousiast de trainingen met veel overgave zouden
volgen. De meesten onder ons hebben ook de stap naar
de competitie gezet. Dit zal voor allen een ongelooflijke
leerschool zijn waarvan wij hopen dat iedereen hier veel
spelplezier in vindt, met af en toe een mooi resultaat.
Zoals elk jaar ontvangt iedereen bij de aanvang van het
seizoen een kalender waarop alle trainingsmomenten
staan genoteerd. Verlies deze dus niet! Mocht je geen
kalender hebben ontvangen kan je deze steeds raadplegen
op onze website.
Dit jaar zal de jeugdcup in een nieuw jasje worden
gestoken. In augustus hebben we hierover gebrainstormd
met de organiserende clubs en een nieuw concept is in de
maak.
Met het nieuwe concept willen we het spelplezier van alle
jeugdspelers verhogen.

• Beste ouders,
Beste jeugdspelers,

Als jeugdcomité organiseren wij ook nu, en dit vooral
voor de nieuwkomers onder ons, een ouderbijeenkomst.
Hiervoor zullen jullie bij aanvang van het seizoen een
uitnodiging krijgen aangezien de data’s nog niet gekend zijn.

Met veel plezier kondigen wij de start aan van ons nieuw
seizoen.

Tot binnenkort,

Net zoals de voorbije jaren zullen wij ook komend seizoen
erop toezien dat al onze trainingen zullen gegeven worden
door gediplomeerde trainers.
Welke trainer mogen jullie verwachten tijdens de training?
• Op woensdag in De Witte Molen zal Dorien de
trainingen leiden voor de groepen 1 & 4.
• Marijke wordt opnieuw trainer van groep 5.
• Op zaterdag zal Dorien de ‘minibadjes’ en groep 4
voor haar rekening nemen en Katleen neemt groep 5
onder haar hoede.
• In De Klavers wordt Franky opnieuw trainer en hij
zal zich daar ontfermen over de groepen 2 & 3.

de jeugdtrainers en het jeugdcomité

SENIOREN (OOK CATEGORIE VOLWASSENEN!)
• We betreuren het afhaken van Fons en Jenny. Begrijpelijk
als je 3 dagen na elkaar gaat badmintonnen. Het ga jullie
goed en we houden contact en hopen elkaar nog dikwijls
te ontmoeten....
• We verwelkomen de terugkeer Johan Roels, jarenlang
speler bij de recreanten, dan een aantal jaren gepauseerd
en nu tot de gilde der senioren toegetreden.
• Daarnaast verwelkomen we eveneens de leden van
het ter ziele gegane BBC. Ik zou zeggen: probeer uw exmedespelers te overtuigen om ook bij ons te komen.
• Te onthouden data:
• 11/11/2014: mosselsouper in de feestzaal aan de
kerk van Belsele
• 20/12 & 21/12/2014: nationaal tornooi ‘De Mintons’
in sporthal ‘De Witte Molen’
• 08/02/2015: clubkampioenschap in sporthal ‘De
Klavers’
• 22/02/2015: dubbel gemengd voor 50+-ers; tornooi
(van Fons) GSF in De Klinge (aanvang 13u00)
• 22/03/2015: recreantentornooi in ‘De Klavers’ te
Belsele
• 29/03/1915: Ambrastornooi voor 50+-ers GSF De
Klinge (aanvang 13u30); verdere info volgt
• Zaterdag 09/05/2015: Smashparty in het teken
van het 45-jarig bestaan van ‘De Mintons’;
we brengen jullie tijdig op de hoogte van deze
jubileumeditie!
• op woensdagen 26/11/2014 en 28/01/2015 is de
sporthal ‘De Klavers’ in Belsele bezet. Wij wijken uit
naar een andere locatie, die jullie ten gepaste tijde via
mail wordt medegedeeld.
Voor verdere info verwijzen wij jullie naar de
activiteitenkalender in de nieuwsbrief en onze website.

Welkom in jubileumseizoen 2014-2015!!!

