
 
 
BC Delft Jaarverslag Technische Commissie 2020-2021 

Samenstelling Technische commissie: 
Agnes Bekenes   competitieleider 
Marieke Bekenes  competitieleider  
Linda Teunter   secretaris /opvang nieuwe leden 
Iris Nijboer   trainerscoördinator 
 
We hebben afgelopen seizoen wederom zonder voorzitter gedraaid. Agnes, Iris, Linda en Marieke zijn 
roulerend bij de bestuursvergaderingen aanwezig geweest. Dit was via Zoom of als het verantwoord 
was bij iemand thuis. 
Anko Hoogendijk heeft het shuttlebeheer ook  in seizoen 2020-2021 weer gedaan. 
Ineke Lotgering is voor de TC een aanspreekpunt/informatiebron voor de technische afstemming bij 
de jeugd. 

   
Vergaderingen 
Vanaf september 2020 t/m juli 2021 hebben een aantal vergaderingen plaatsgevonden. Deze 
vergaderingen hebben allemaal digitaal plaats gevonden.  Aanvullend is er een trainersoverleg 
geweest over de teamindeling en is er een extra digitale vergadering geweest over de teamindeling. 
Er waren dit jaar twee  Regiovergadering en Zuid- West van de NBB. 17 november en 13 april. Deze 
vonden digitaal plaats. 
In de vergadering van 17 november werd besproken over een nieuw jeugdprogramma Bamito, 
update over de coronasituatie m.b.t. de competitie en toernooien, jaarplan met 4 focusprojecten. 
In die van 13 april over de start van de jeugdcompetitie eind oktober t/m eind april in 2 delen zoals 
die  vorig jaar al de bedoeling was geweest maar door Corona geen doorgang meer werd. 
Start van de inschrijving van open toernooien en de competitie  met een latere deadline van alles. 
Een interactieve sessie  met de aanwezigen over de ledenwerving. Daarnaast zijn er op frequente 
basis overleggen met het bestuur/bestuursleden/trainers/etc. 
In overleg met Iris hebben de trainers weer voor een jaar bij getekend, waar wij erg blij mee zijn. Ook 
zijn wij blij dat Arless na even uit de roulatie geweest te zijn, aan gaf het geven van de training weer 
op te pakken. 
Linda Teunter en Paul van der Knaap zijn het eerste aanspreekpunt als nieuwe leden zich aanmelden 
via de site. Door de afspraken die zij vorig jaar gemaakt hebben met elkaar, verliep dat dit seizoen 
een stuk soepeler. 
 
Inhuur zaal 
De trainingen en de wedstrijden vinden plaats in de gymzaal van SC Delfland. In principe zijn voor het 
hele jaar de maandag en woensdagavond ingehuurd en de zondag tot 15.30 uur. 
In dit seizoen spelen de teams hun thuiswedstrijden per 4 teams thuis. Dus elke speelweek is 
ingehuurd. Team 1 t/m 8 beginnen hun wedstrijden om 11.15 uur. Er spelen ook teams van de jeugd 
competitie.  Zij beginnen ook om 11.15 uur. 
In de maand juli kunnen de leden op de maandag- en woensdagavond een extra training volgen in de 
sporthal. En in augustus kan men vrij spelen, waar op grote schaal gebruik van is gemaakt. 
 
Speelavonden senioren 
Maandag van 20.15-22.30 uur gedurende het hele jaar, uitgezonderd de feestdagen. 
Woensdag van 20.15-22.30 uur gedurende het hele jaar, uitgezonderd de feestdagen. Op de 
woensdag is er beperkt ruimte voor vrijspelen. 
 
 



 

Training senioren:  
Maandag: 24 aug. t/m 19 april 20.15-21.45 uur (aansluitend aan training doorspelen) 
Woensdag:  19 aug. t/m 26 mei 20.15-21.45 uur (aansluitend aan training doorspelen) 
Training Jos regulier/sfeerproevers: 
Woensdag 2 sept. t/m 26 mei - de indeling is flexibel/in overleg (Jos geeft voorkeur aan op basis van 
aantal trainingsvolgers en niveau (en aantal sfeerproevers/beginners). 
   
 
Training 
De competitieteams 1 t/m 6 werden op maandag getraind door Dennis Eversdijk. Team 7 en 8 door 
Arless. Op de woensdag werden de teams 1 t/m 6 getraind door Demi Brehler en Lorenzo Lasalvia. 
Jos Asselman trainde de recreantengroep op de woensdag. De trainingsgroep van Jos traint als 1 
groep (gedurende het seizoen gaat dit in overleg met Jos). 
Ook dit seizoen heeft Sweti-Day op de maandag weer gebruik gemaakt van 3/4 banen. 
Helaas moesten we de normale trainingen vanaf oktober  i.v.m. Corona stopzetten en werd het in 
een andere vorm met minder spelers op de baan nog tot half december voortgezet. Daarna was het 
binnen trainen over. De TC heeft samen met het bestuur en trainers haar best gedaan om voor 
alternatieven te zorgen. 
Dennis verzorgde op de maandagavonden vanaf 11 januari een online training, waar enthousiast 
gebruik van werd gemaakt. 
Vanaf 31 mei mocht er weer in kleinere groepen getraind worden. De TC heeft in overleg met het 
bestuur en trainers toen  besloten om in twee groepen van een uur te trainen, waarbij er twee 
spelers/sters op één baan stonden. Een week na deze versoepeling werd al op deze wijze getraind. 
Tatum verzorgde op de zondag bij Rugbyvereniging  een buitentraining voor  van 11.15-12.15 uur 
 
Dit jaar heeft er  geen enquête onder de trainingsvolgers plaats gevonden. Vanwege de 
coronamaatregelen,  waren de training maar een kort gedeelte van het jaar gegeven. 
 
Competitie 
Aan de Najaarscompetitie hebben 8 teams deelgenomen: Team 1 in de 3de  divisie, Team 2 en 3 in de 
4de  divisie. Team 4 en 5 in de 5de divisie, team 6 in de 7de  divisie, team 7 en 8 8ste divisie. 
Helaas zijn er maar een paar wedstrijden gespeeld, omdat i.v.m. de corona de competitie begin 
oktober  wordt stil gelegd en niet meer is hervat. Ook de voorjaarscompetitie is daardoor niet 
gespeeld. 
 
Corona 
Ook dit seizoen heeft Corona een grote impact gehad op het spelen van badminton. We hebben 
ervaren dat de samenwerking en communicatie met bestuur, TC en trainers snel en goed verloopt, 
waardoor er heel snel gereageerd kan worden op de Corona maatregelen en snel alternatieven 
geboden kunnen worden. 
Geert Kruiskamp, onze coronacoördinator heeft samen met de TC en het bestuur het protocol weer 
bekeken en aangepast  n.a.v. de Corona maatregelingen op dat moment. Zodat het binnen de 
voorwaarden mogelijk blijft om te blijven badmintonnen. 
 
De focuspunten voor het seizoen 2021-2022 zijn: 

• Zoeken naar een mogelijkheden  om het vrij spelen weer meer ruimte te kunnen geven. 

• Het op de voet volgen van de coronamaatregelen en kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
er toch nog zoveel mogelijk gebadmintond kan worden. 

• Op termijn (na Corona) met bestuur onderzoeken en bespreken wat de wensen en 
mogelijkheden zijn voor een extra speelavond en eventueel uitbreiding recreanten/vrij 
spelen. 

 


