
 
 
BC Delft Jaarverslag Technische Commissie 2019-2020 

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. Bij iemand thuis of sinds de start van de 
Corona via Zoom of Teams. 
Anko Hoogendijk heeft het shuttlebeheer in seizoen 2019-2020 gedaan. 
Ineke Lotgering is voor de TC een aanspreekpunt/informatiebron voor de technische afstemming bij 
de jeugd. 

   
Vergaderingen 
Vanaf september 2019 t/m juli 2020 hebben een aantal vergaderingen plaatsgevonden, in het begin 
bij iemand thuis, daarna digitaal. Aanvullend is er een trainersoverleg geweest over de teamindeling 
en is er een extra vergadering geweest over de teamindeling. 
Er was dit jaar t.g.v. Corona géén Regiovergadering Zuid- West van de NBB, wel digitaal een 
stemming van nieuwe leden. 
Daarnaast zijn er op frequente basis overleggen met het bestuur/bestuursleden/trainers/etc. 
Iris heeft zeer veel overleg met de trainers gehad (om de trainingen te bespreken, maar ook om 
nieuwe trainers aan te kunnen trekken en de trainersovereenkomsten te finaliseren). 
Linda Teunter en Paul van der Knaap zijn het eerste aanspreekpunt als nieuwe leden zich aanmelden 
via de site. Zij hebben hier het afgelopen jaar heel veel energie en afspraken over gemaakt om dit 
beter te laten verlopen. 
 
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 speelden de teams hun thuiswedstrijden per 4 teams thuis. Dus elke speelweek was 
ingehuurd. Team 1 t/m 8 begonnen hun wedstrijden om 11.15 uur. Er speelden 5 teams van de jeugd 
die als Pilot voor een nieuwe opzet, gelijk met onze competitie, meededen. Zij begonnen ook om 
11.15 uur. 
In de maand juli konden de leden op de maandag- en woensdagavond een extra training volgen in de 
sporthal. En in augustus kon 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: 26 aug. t/m 20 april 20.15-21.45 uur (aansluitend aan training doorspelen) 
Woensdag: 21 aug. t/m 27 mei 20.15-21.45 uur (aansluitend aan training doorspelen) 
Training Jos regulier/sfeerproevers: 
Woensdag 4 sept. t/m 27 mei - de indeling is flexibel/in overleg (Jos geeft voorkeur aan op basis van 
aantal trainingsvolgers en niveau (en aantal sfeerproevers/beginners). 
     
Training 
Op 19 augustus is er gestart met een trainingskick off met de trainers Tatum, Albert, Ronny, Tak Ling 
en Arless. 
De competitieteams 1 t/m 6 werden op maandag getraind door Ronny Knoester. Team 7 en 8 door 
Arless. Op de woensdag werden de teams 1 t/m 6 getraind door Tak Ling en Ronny Knoester 
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 trainingen vanaf half maart i.v.m. Corona stopzetten. De TC heeft samen met 
het bestuur en individuele leden zijn best gedaan om voor alternatieven te zorgen. 
Eind april kwam er voor de senioren een mogelijkheid om online met een work-out mee te doen. 
En vanaf half mei kwam er buitentraining in circuitvorm bij op het grasveld bij de TU (verzorgd door 
Tatum). Beide leuke alternatieven om toch “goed” in vorm te blijven. 
 
Er is dit jaar ook een korte enquête onder de trainingsvolgers geweest in januari 2020. 
De trainingsgroepen zijn positief over de training en de trainer. Dit keer kwamen er geen breed 
gedragen verbeterpunten naar voren. Daar waar specifieke punten relevant waren zijn deze met de 
trainer gedeeld. 
 
Ronny en Tak Ling zijn aan het eind van het seizoen gestopt als trainer bij BC Delft. Tatum, Arless en 
Jos hebben hun overeenkomst aan het eind van het seizoen met BC Delft verlengd. 
Na intensief zoeken heeft Iris m.b.v. Leonard drie nieuwe trainers voor het nieuwe seizoen 
gevonden: Dennis Eversdijk, Demi Brehler en Lorenzo Lasalvia. 
 
Er zijn afspraken gemaakt met de trainers over de baanverdeling en hoe om te gaan met incidentele 
afwijkingen. Eventuele wedstrijden die tijdens de trainingsuren plaatsvinden (in zeer beperkte mate) 
zijn tijdig met de trainers gedeeld. 
 
Competitie 
Aan de Najaarscompetitie hebben 8 teams deelgenomen: Team 1 in de 3e divisie, Team 2 in de 4e 
divisie. Team 3 t/m 5 in de 5de divisie, team 6 in de 6e divisie, team 7 8ste divisie en team 9 9de divisie. 
We hadden 2 kampioenen dit jaar: team 3 en team 9. Team 4 is helaas dit jaar gedegradeerd. 
Aan de Voorjaarsdubbelcompetitie van RCZ deden 2 gemengde teams mee. Echter in april is besloten 
om met de competitie te stoppen vanwege de corona. 
 
 



 

Corona 
Corona stelt ons allemaal voor een situatie die we niet kennen en veel onduidelijkheid en zorgt voor 
nieuwe uitdagingen binnen BC Delft. Het vereist snel schakelen, extra communicatie om dingen te 
regelen en eenieder te informeren. Vanuit de TC proberen wij ons steentje bij te dragen en hebben 
we ervaren dat deze uitdaging binnen BC Delft voor betrokkenheid zorgt en nieuwe initiatieven. 
Samen de schouders eronder en er het beste van maken, dat is wat wij vanuit de TC binnen BC Delft 
ervaren. Extra dank voor Geert Kruiskamp, onze coronacoördinator. Geert heeft samen met de TC en 
het bestuur o.a. een protocol samengesteld 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 2020-2021 zijn: 

• Het verder optimaliseren van de opvang van de sfeerproevers. Op dit moment is er een stop 
vanwege volle trainingen (wachtlijst sfeerproevers en nieuwe leden). 

• 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. 

 
 


