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DE ALLEREERSTE NIEUWSBRIEF 

  BC GENDT 

 

Voor je ligt de allereerste Nieuwsbrief van BC Gendt, een initi-

atief van het Bestuur dat in 2020 is aangetreden. We hebben 

ons natuurlijk afgevraagd of het nut heeft om met regelmaat 

een nieuwsbrief uit te brengen en of onze leden wel zitten te 

wachten op een nieuwsbrief. Wat is het voordeel van een  

nieuwsbrief?  

Na enig beraad hebben we besloten om toch een nieuwsbrief 

in het leven te roepen want een nieuwsbrief is een krachtig en 

efficiënt middel om met elkaar in contact te blijven, de onder-

linge relatie te versterken en betrokken te kunnen zijn bij 

elkaars wel en wee. Verder denken wij dat toekomstige leden 

de club en haar leden sneller leren kennen. Ook wordt in-

formatie over diverse onderwerpen gebundeld gedeeld en dat 

voorkomt dat de leden te vaak een email ontvangen. In de 

nieuwsbrief kunnen leden aan het woord komen want ieder 

van ons heeft iets leuks of interessants te melden en het hoeft 

niet altijd badminton-gerelateerd te zijn.  Feedback op en   

bijdragen aan de nieuwsbrief worden zeer op prijs gesteld, 

dus……... brand maar los. 

Het Bestuur gaat ervoor. Doen jullie mee? 

https://bcgendt.nl/
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DE GESCHIEDENIS VAN BADMINTON 

Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van badminton, maar in 
het algemeen gaat men ervan uit dat badminton zijn oorsprong vindt in 
Brits-Indië. Er zijn afbeeldingen gevonden van het spel “battledore and 
shuttlerock” dat dateert van begin 19e eeuw. Dit spel werd door twee 
mensen gespeeld met behulp van kleine rackets van perkament of 
darmen gemaakt—battledores. De shuttle—shuttlerock—was van kurk 
gemaakt en had veren aan de bovenkant. Het doel van het spel was de 
shuttle zoveel mogelijk van de ene naar de andere kant te slaan zonder 
dat deze op de grond viel. Vergelijkbare spelen, ball badminton uit Tamil 
Nadu en hanetsuki uit Japan, zijn ongeveer 2000 jaar geleden ontstaan en 
sinds die tijd populair in India, China, Japan en Siam.  

Britse soldaten speelden badminton in Brits-Indië onder de naam poona 
en introduceerden het in Engeland. In 1873 werd badminton gespeeld op 
het landgoed van de hertog van Beaufort. In Frankrijk werd een 
soortgelijk spel al gespeeld in de 17e eeuw onder de naam longue plume 
(spel van de lange pluim).  

Rechts een afbeelding uit een Amerikaans kinderboek uit 1883 van twee 
Victoriaanse meisjes die aan het badmintonnen zijn. 

In 1877 verschenen de eerste spelregels in boekvorm maar het zou nog 
wel een tijd duren voordat de regels toegepast werden. Badminton was 
een elitesport waarbij vooral het sociale aspect belangrijk was. Het ging 
dus met name om thee, cake en broodjes en niet om de punten. 

Badminton was oorsponkelijk een buitensport maar in Engeland werd het 
gespeeld in grote zalen van landhuizen. Het duurde nog een hele tijd 
voordat er sporthallen kwamen. 

In 1893 werd de “Badminton Association of England” opgericht waarna de 
bonden van Ierland, Schotland en Wales snel volgden. In 1934 werd de 
Internationale Badminton Federatie (I.B.F.) opgericht die toezicht moest 
houden op de naleving van de spelregels. Ook organiseerde de I.B.F. 
wedstrijden op internationaal niveau. Inmiddels zijn er meer dan 50 
landen aangesloten bij de I.B.F. en organiseert de I.B.F. Internationale 
Kampioenschappen voor landenteams, t.w. de Thomas Cup voor de heren 
en de Uber Cup voor de dames.  

In 1967 werd de Europese Badminton Unie (E.B.U.) opgericht. Sinds de 
Olympische spelen in Barcelona in 1992 is badminton een officiële 
Olympische sport. 

Volgende nieuwsbrief:  het ontstaan van  BC Gendt 
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AFSLUITING BADMINTONSEIZOEN 2019-2020 

Op 24 juni vond op Walburgen de afsluiting plaats van het badmintonseizoen 2019-2020. Het was bijzonder dat we na ruim drie 

maanden elkaar weer konden ontmoeten. Bijna alle leden BC Gendt waren aanwezig en onder de bezielende leiding van Cilia 

Bongertman werden de leden onderworpen aan een uurtje fitness. Dit alles in de buitenlucht bij het zwembad van Gendt. Met 

enthousiasme werd deelgenomen. Sommige leden namen na afloop nog een duik in het zwembad om daarna fris en fruitig aan de 

borrel te gaan die, zoals gebruikelijk, op professionele wijze was georganiseerd door Willy Evers. Ook de bitterballen ontbraken niet. 

Al met al een gezellige avond die zeker voor herhaling vatbaar is.  
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SJORS SPORTIEF 

Sjors Sportief biedt alle sportieve en creatieve verenigingen de kans om hun vereniging te promoten. Dit doen 

zij door een kennismakingsactiviteit aan te bieden voor de basisschooljeugd in hun gemeente. Het volledige 

aanbod wordt per gemeente gepubliceerd in een boekje dat alle basisschoolleerlingen krijgen.  BC Gendt zal ook 

meedoen en badminton aanbieden op een nog nader te bepalen aantal momenten. Informatie over Sjors 

Sportief is te vinden op  https://www.sjorssportief.nl/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 augustus van 12 uur tot 15 uur KICK-OFF sportseizoen Walburgen 
De Tweestroom en Walburgen Beweegt organiseren op 30 augustus de Kick-Off van het sportseizoen op 
Walburgen.  

Alle verenigingen krijgen de mogelijkheid om een demonstratie en/of korte les te geven. De lessen duren 
ongeveer 15 minuten. Elk kwartier kan een andere vereniging een les starten. Op deze wijze kunnen veel 
kinderen en ouders aan veel lessen deelnemen. Ieder krijgt een beweegkaart waarop stempels van 
gevolgde lessen kunnen worden verzameld als stimulans om meerdere lessen te volgen. Ook BC Gendt 
zal aan de Kick-Off meedoen in de vorm van een demonstratie en een korte les.  

Het belooft een gezellige, sportieve middag te worden in een ongedwongen sfeer en hopelijk levert het   
BC Gendt nieuwe leden op.  KOMT ALLEN!! 

Seniorspelers en jeugdspelers van BC Gendt zullen nog benaderd worden m.b.t. het geven van 
een demonstratie en/of korte les. 

https://www.sjorssportief.nl/
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TRAININGEN 

Van Henk Bruins: 

Het nieuwe badmintonseizoen komt in zicht en we hopen dat Covid-19 het komend jaar van minder invloed zal zijn op ons 

leven. De start van het nieuwe speelseizoen is 2 september 2020 maar vandaag ontvingen wij bericht van Stichting Sporthal 

Walburgen dat we op woensdag 19 augustus kunnen starten met badminton.  

Komend seizoen spelen we met 1 seniorenteam, 1 jeugdteam en 1 team in de najaarscompetitie.  

We prijzen ons gelukkig dat we Humphry Blommestein bereid hebben gevonden om vanaf september 2020 de trainingen op 

de woensdagavonden te geven. Humphry is voor sommigen onder ons een oude bekende want hij heeft in het verleden ook  

training voor BC Gendt verzorgd.  

Het komend speelseizoen gaan we, zoals gebruikelijk, op woensdagavond om 19:30 uur van start met de training voor de 

competitie– en  reservespelers en gevorderde recreanten, zowel jeugd als senioren. Deze training zal tot 20:30 duren.  

Vanaf 20:30 uur wordt er een training verzorgd van 30 tot 45 minuten voor nieuwe leden (beginnerstraining) en recreanten die 

graag aan deze training willen deelnemen. Door middel van deze training kunnen we nieuwe leden beter opvangen en 

begeleiden waardoor ze uiteindelijk kunnen deelnemen aan de training die om 19:30 wordt gegeven.  

Voor de beginnerstraining kun je je opgeven per email bij de secretaris—info@bcgendt.nl— Zie ook de mail van 8 juli 2020. 

Voor het volgen van de beginnerstraining worden geen kosten in rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet je label niet mee te nemen naar de speelavonden want we blijven natuurlijk doorgaan met afhangen na afloop van de 

trainingen. En.......................wel 1.5 m afstand houden bij het afhangen . Een hele uitdaging!  

 

 

 

Ik hoop jullie te zien op woensdagavond 19 augustus 2020!!  

 

 

 

Beste%20badmintonners,
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VERTROUWENSCONTACTPERSOON BC GENDT 

BC Gendt wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met veel plezier de badmintonsport beoefent. Omdat de praktijk bij 

diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten zijn geweest dat grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen 

kon worden, en we dit graag voor zijn, heeft het bestuur van BC Gendt besloten om twee vertrouwenscontactpersonen 

(VCPs) aan te wijzen die het aanspreekpunt zijn voor leden die een vraag hebben over of te maken hebben met 

grensoverschrijdend gedrag binnen de club.  Denk hierbij aan pesten, sexuele intimidatie, criminaliteit.  De rol van de VCP 

is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon (VP). De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst zo nodig 

door naar een daartoe opgeleide hulpverlener (VP). De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te 

krijgen en kunnen adviseren over te volgen procedures. Gesprekken met de VCP zijn altijd vertrouwelijk.  

Maak van je hart geen moordkuil en weet dat je altijd kunt praten met één van de VCPs, te weten: 

Anita Gerritsen—06-54774440—anita1004@hotmail.com 

Peter Jansen—0481-425367—jan89442@planet.nl 

 

WIJZIGING STATUTEN 

Van Ineke van Driel: 

De afgelopen maanden is Han Castrop van Notarissen Elst bezig geweest om de herziene statuten van BC Gendt, die dateren uit 

1980, definitief te maken. Han heeft aangeboden dit gratis voor ons te doen en daarvoor danken wij hem heel hartelijk. Han heeft 

op de definitieve versie een akkoord van de ALV nodig. Aangezien de ALV gedurende de zomermaanden niet bij elkaar komt, en 

het nog niet duidelijk is of we als ALV in oktober, gezien de Covid-19 regelgeving, bij elkaar kunnen komen, is besloten om van 

ieder lid BC Gendt een schriftelijk akkoord te vragen op deze statuten. Inmiddels hebben jullie een verzoek daartoe per email 

gehad. Van velen hebben wij een akkoord ontvangen maar nog niet van iedereen. Het vereiste quotum om de statuten 

rechtsgeldig te doen zijn en te deponeren bij de Kamer van Koophandel is nog niet bereikt. Daarom hierbij een dringend verzoek 

aan diegenen die nog geen akkoord hebben gestuurd aan de secretatis van BC Gendt om dit alsnog te doen—info@bcgendt.nl  De 

nieuwe statuten zorgen ervoor dat ik als voorzitter niet hoef terug te treden in oktober 2020.  
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Het onderstaande is in juli 2020 door Stichting Sporthal Walburgen gecommuniceerd aan de sportverenigingen 

CORONA PROTOCOL SPORTHAL WALBURGEN 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht: 

 Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen 

 Ben je 18 jaar of ouder, houd 1,5 m afstand van anderen 

Binnenkomst 

Mogelijkheid tot handen schoonmaken bij automatische dispenser met sensor in de hal. 

Bewegwijzering 

Sporthal binnen via zaaldeur. 

Sporthal uit via kleedkamers of doorloop kleedkamers scheidsrechters. 

Dan via schooluitgang naar Sportcafé of parkeerterrein, ook hier 18+ houd 1,5 m afstand. 

Kleedkamers 

Per kleedkamer 10 personen binnen. 

Leefrtijd 18+ houd 1,5 m afstand ook tijdens douchen. 

Kleedkamers zo schoon mogelijk achterlaten. 

Toiletten 

Sporters gebruiken toiletten kleedkamers. 

Voor eventuele toeschouwers (indien toegestaan), gebruik toiletten kleedkamers scheidsrechters. 

Toiletten entree alleen bereikbaar vanuit Sportcafé. 

Spreiding wedstrijden en trainingsuren 

Teams van één vereniging kunnen gezamenlijk naar binnen.  

18+ houd 1,5 m afstand. 

Bij opvolgende vereniging zaal betreden nadat vorige vereniging de zaal heeft verlaten. 

Hygiëne sportmaterialen 

Gebruik zoveel mogelijk uw eigen materialen. 

Reinig materialen die veel met de handen worden aangeraakt direct na elke trainingsactviteit/wedstrijd. In toestellenberging staan 

reinigingsmiddelen. 

Handhaving 

Elke vereniging stelt per training en of wedstrijd een zaalwacht aan die tevens voor zijn/haar eigen vereniging de Corona maatregelen handhaaft 

en toeziet op naleving van de richtlijnen (het Bestuur BC Gendt is hierover in overleg). 

Scholen houden hun eigen protocol aan en volgen als zodanig ook die richtlijnen. 

Stichting Sporthal Walburgen en V.V. De Bataven zorgen voor Corona coördinator die toezicht houdt en hiervoor aanspreekbaar is. 

Dienstdoende coördinatoren zijn herkenbaar aan groen hesje met opschrift “Gemeente Lingewaard”. Hesjes worden verstrekt door Stichting 

Sporthal Walburgen. 

Gendt, juli 2020 

RIVM richtlijn: Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft 

bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden echter voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen 

sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in de kantine en in de kleedkamers. 
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OPROEP 

 

Voor de Nieuwsbrief zijn we op zoek naar een BC Gendt lid die betrokken wil zijn bij de 

totstandkoming van de Nieuwsbrief. Er is vast wel een creatief schrijftalent in ons 

midden die het leuk vindt om stukjes voor onze nieuwsbrief te maken. Aarzel niet en 

meld je bij Ineke— inekevandriel53@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een naam voor de Nieuwsbrief: Graag ontvangt het Bestuur suggesties voor een naam 

voor onze Nieuwsbrief. Een naam die nieuwsgierig maakt, origineel is, wellicht te maken 

heeft met de badmintonsport, enz. Stuur je idee aan het secretariaat info@bcgendt.nl  
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FELICITATIES 

Wij feliciteren, met terugwerkende kracht, Bart Geurtz, Bob Romijn, Alberdien Langen, 

André de Bruin, Jens van Someren en Terry Lenting  met hun verjaardag. Bart, Bob, 

Alberdien en André vierden hun verjaardag in juni; Jens en Terry zijn jarig juli. Wij wensen 

jullie toe dat het komend levensjaar  een gezond en inspirerend jaar  voor jullie mag zijn.  

AGENDA 

2020 

woensdag 2 september :  Start badmintonseizoen 2020-2021 

vrijdag 16 oktober :  Algemene Leden Vergadering (ALV) 

zaterdag 12 december:  Kerststerrenactie 

woensdag 16 december:  Jaarafsluiting 2020 

 

2021 

zaterdag 11 april:   Sponsortoernooi BC Gendt,    

     Seniorentoernooi 


