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Marco van Putten

Beste Kwinkers,
Wat later dan u gewend bent, richt ik mij als voorzitter tot u leden met mijn voorwoord. In dit geval niet
alleen een voorwoord voor de periodieke nieuwsbrief, maar vooral een voorwoord voor het nieuwe
seizoen. We hebben de barbecue ten behoeve van de seizoens-opening inmiddels achter de rug en op het
moment dat ik dit schrijf heeft u zich verzameld in De Boei voor de eerste speel avond. Het behoeft geen
toelichting dat ik wederom op reis ben en helaas niet van de partij kan zijn. Desalniettemin leef ik met u
mee en geniet al visualiserend van u leden badmintonnend op de nieuwe vloer. U leeft zich uit als nooit te
voren, op deze sjieke lichtblauwe vloer met witte lijnen die ons door de De Boei gegund is en u allen
lichtvoetig, bijna dansend ons spel laat spelen. Ons spel dat in de volksmond badminton wordt genoemd
en dat ons naast conditie en blessures, verbinding en plezier brengt.
Nu aan de vooravond van het nieuwe seizoen blikken we vooruit op wat komen gaat. Dat zullen wederom
de fijne trainingen zijn van Freddy, die nu alweer voor het 4e seizoen de trainingen zal verzorgen.
Trainingen die plezierig en succesvol zijn gebleken, gezien de goede prestaties van ons competitieteam
vorig jaar. Maar ook andere leden die aan de trainingen deelnemen profiteren zichtbaar en tonen met
gepaste flair hun door Freddie aangeleerde kunsten op het veld.
Ook dit jaar zullen Jolanda, Mirjam, Ton en Marcel weer aantreden in de Y-klassen en hun best doen om de
eer van Kwinkslag hoog te houden in de regio. Na tactisch overleg en op zoek naar een nog beter resultaat,
is besloten voor partnerruil te gaan in de mix partijen. Ton speelt voortaan met Mirjam en Marcel met
Jolanda. We geven vaste zekerheden op en tonen karakter op zoek naar méér.
En als ik zeg méér, dan hebben we het zomaar over ons ledenaantal. Want we zijn weer met steeds meer.
Bij de start van het seizoen zelfs al wéér met 24 leden en daarmee hebben we inmiddels ook weer een
stevige basis voor verdere groei. Verdere groei die naar wij hopen zal worden gevoed door rondspraak
over wat BV Kwinkslag is. Een gezellige vereniging waar zowel matig als intensief sporten immer wordt
beloond met bier en bruin fruit in de 3e helft. Een vereniging waar eenieder ongeacht de helft van
persoonlijke voorkeur gezelligheid en verbinding vindt.
Ik wens u allen een gelukkig nieuw badmintonjaar!

Frank Majoor
Uw Voorzitter

®

Badmintonverenging Kwinkslag speelt voorjaarstoernooi.
Donderdagavond 21 maart speelde Kwinkslag het altijd succesvolle voorjaarstoernooi in De Boei in
Vinkeveen.
Buiten een aantal collega-badmintonners uit Wilnis speelde voor de eerste keer een viertal nieuwe leden
mee. Deze waren nog niet allemaal bekend met ons wisselende aanbod aan partijen met een handicap en

hadden ditmaal de uitdaging, het met vier spelers in één vak opnemen tegen vier tegenspelers met een
blind net op volleybal-hoogte. Buiten het rekening houden met drie medespelers in je vak heb je ook maar
een paar milliseconden om te reageren
Los daarvan werden er nog diverse andere mixpartijen met verschillende tegenspelers en partners
gespeeld. De punten die daarmee werden verzameld leverde een rangorde op die je in de prijzen kon laten
vallen. Laten die prijzen nou wederom de moeite waard zijn en door drie van de vier nieuwe leden zijn
gewonnen!

De uitslag was al volgt; 1e plaats: Leo, 2e plaats: Garry, 3e plaats: Hans, 4e plaats: Ton, 5e plaats: Robby, 6e
plaats: Marco, 7e plaats; Jeffrey, 8e plaats: Marcel, 9e plaats: Frank, 10e plaats: Jolanda en de troostprijs
ging Arthur.

Na afloop van de prijsuitreiking is de avond, onder het genot van een borrel en bittergarnituur, nog even
gezellig voortgezet.

Kwinkslag speelt Zomertoernooi 2019
Donderdag 31 mei speelde Kwinkslag zijn jaarlijks terugkerende zomertoernooi. In een (wederom) warme
sporthal, De boei in Vinkeveen, werden deze avond met veel introducees diverse partijen gespeeld van 10
minuten. Je badminton-partner werd bepaald door een eerder willekeurig getrokken speelkaart (harten
met ruiten tegen schoppen en klaveren) en was van tevoren dus niet bekend.

Ondanks de warmte heeft iedereen prima zijn partijen kunnen spelen en hebben, de door diverse leden
meegenomen introducees, een goede indruk kunnen krijgen van het leuke en afwisselende badmintonspel.
De uitslagen lagen heel dicht bij elkaar en leverde mooie prijzen op welke werden uitgereikt tijdens een
gezellige borrel.

Seizoensafsluiting 2019

Jl. 15 Juni werd, met een beetje slechte weerberichten, begonnen aan ons
klimavontuur in de bossen bij Lage Vuursche. Het bleef gelukkig bij slechte
berichten want we hebben na aankomst geen druppel meer gezien behalve
zweetdruppels.
Na een gedegen uitleg kon ieder zijn weg op zijn eigen niveau en snelheid.
Tussentijds kwam de ploeg bij elkaar voor wat eten en drinken maar ook voor
het uitwisselen van ervaringen en het geven van tips over het parcours.
Na het klimavontuur, waar sommige zelfs de vrije val aandurfde, zijn we op een
terras beland voor de hongerige en dorstige mens. Daar hebben we nog
heerlijk ik het zonnetje genoten van de verhalen, eten en drinken en zelfs een
heleboel schapen met hun herder.

Dit uitje was zeker voor herhaling vatbaar. Op naar volgend seizoen na een heerlijke zomer!

Seizoensopening/BBQ 2019/2020
Jl. 31 augustus was het prima weer om een BBQ te organiseren en dat werd dan ook gedaan om het
nieuwe seizoen in te luiden. Toplocatie aan de Vinkeveense Plassen en een hoge opkomst van onze leden
waren prima ingrediënten voor een geslaagde middag/avond.

Heerlijk eten en drinken samen met een hoop gezelligheid maakte het helemaal af. Dit kunnen we elk jaar
wel doen 

Competitienieuws Najaars-competitie 2019-2020
Het fanatieke deel van onze club gaat weer meedoen met de najaars-competitie afd. 2 in de Y klasse.
24 oktober en 28 november spelen zij thuis dus kom ze aanmoedigen.
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