Verandering seizoenindeling 2021-2022: andere speeldagen
Rijswijk, 12 juni 2021
Beste juniorleden, overgangsleden en ouder(s) en of verzorger(s),
Jullie zullen vast hebben gemerkt dat het nieuwe sportcomplex van Rijswijk, De Altis, in mei is geopend.
Via (o.a.) de nieuwsflitsen van BC Randstad hebben jullie de afgelopen jaren de ontwikkeling van “onze”
nieuwe sporthal kunnen volgen. Voor BC Randstad is De Altis de vervanging van de Van Zweedenzaal,
die was verouderd en ook klein. We zijn blij met een mooi nieuw complex!
Op woensdag 12 mei 2021 was de Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) van BC
Randstad waarvoor jullie een uitnodiging hebben ontvangen. De onderwerpen waren o.a. de bespreking
van de Gebruikersovereenkomst De Altis en de verandering in speelgelegenheden vanaf 2021-2022.
De bij de BALV aanwezige leden van BC Randstad zijn akkoord gegaan met de overgang naar De Altis
en met het gevolg daarvan op de nieuwe seizoenindeling van 2021-2022 (per augustus 2021). Jullie
zullen de informatie waarschijnlijk kennen van de BALV of de nieuwsflitsen, maar in deze brief willen we
vooral terugkomen op de nieuwe seizoenindeling van 2021-2022 voor de junioren en overgangsleden.
De Altis vergeleken met de Van Zweedenzaal
De Altis:
 Is groter, met 9 in plaats van 4 banen;
 Is het hele jaar beschikbaar (in plaats van alleen in de weken dat BC Randstad de hal huurt). Dus in
meer weken en met meer uren;
 Heeft (daardoor) een totale huurlast die veel hoger is dan van de Van Zweedenzaal.
Het geld dat BC Randstad beschikbaar heeft voor zaalhuur is in 2021-2022 gelijk aan de totale
gemiddelde zaalhuur voor de Van Zweedenzaal en De Schilp samen (2016-2020). Na aftrek van de huur
van De Altis is daarvan nog een relatief klein bedrag beschikbaar voor huur van een andere zaal (dan
De Altis) op een andere dag van de week.
Dat betekent dat we (bijna) alle speelgelegenheden van senioren èn junioren moeten organiseren in De
Altis, waar we de beschikking over hebben op zondag, dinsdag en woensdag (de speeldagen die we
hadden in de Van Zweedenzaal). Daar is een nieuwe seizoenindeling voor nodig.
Nieuwe speeldagen junioren vanaf 2021-2022
Voor de junioren zijn er vanaf augustus 2021 de volgende speeldagen:
1) Eerste training en partijen spelen: zondagochtend vanaf 09.00 uur
(was: zaterdagochtend vanaf 09.30 uur);
2) Tweede training: dinsdagavond 18.30–19.30 uur
(was: donderdagavond 19.00–20.00 uur).
3) Competitie thuiswedstrijden: zondagochtend/-middag
(was: zaterdagochtend en zondagochtend/-middag);
Alle speelmomenten voor junioren zijn vanaf augustus 2021 in De Altis: De Bruyn Kopsstraat 1, Rijswijk.
Start nieuwe seizoen 2021-2022
Het seizoen 2021-2022 start in augustus. Voor de start van het seizoen (maar niet voor eind juli) komt de
Seizoeninformatie 2021-2022 per e-mail en op de website beschikbaar. Hierin staan o.a. de
trainingstijden en de (vrije) speeltijden voor de senioren en de junioren & overgangsleden. Hieronder
volgt een aantal belangrijke punten.
Overgangsleden
Als je 16 jaar of ouder bent dan kun je overgangslid worden, waarbij je mag spelen bij de junioren en de
senioren tegelijk. Overgangsleden hebben vanaf 2021-2022 de volgende aanvullende speeldagen:
 Vrij spelen bij de senioren op dinsdagavond vanaf 19.30 uur en/of woensdagavond vanaf 19.00 uur;
 Als een overgangslid meedoet met de senioren-najaarsbondscompetitie, dan is er
seniorencompetitietraining op dinsdagavond van 19.30–21.00 uur (in plaats van de juniorentraining
op dinsdagavond). Ook kun je dan kiezen voor deelname aan de extra training van de senioren op
donderdagavond (net als de senioren tegen betaling van een trainingsbijdrage).

18 jaar?
Als je 1 juli 2021 nog geen 18 jaar bent dan start je het seizoen 2021-2022 als juniorlid (of overgangslid)
en mag je het hele seizoen afmaken bij de junioren. Vanaf de maand nadat je 18 jaar bent geworden,
mag je ook bij de senioren spelen (ook als je geen overgangslid was).
Als je voor 1 juli 2021 al 18 jaar bent geworden, dan speel je in 2021-2022 in principe alleen bij de
senioren. Als je wilt dan mag je in 2021-2022 ook nog bij de junioren spelen, maar dan moet je dat
verzoek voor de start van het seizoen doen bij de JC (via Chris).
Zaaltijden en speelaanbod per speeldag
De zaaltijden per speeldag en het speelaanbod voor alle leden per speeldag zien er vanaf 2021-2022 als
volgt uit:
zondag

dinsdag

09.00-15.00u

17.00-23.00u

De Altis

De Altis

woensdag

mini training (5-8 jaar)

2e mini training

19.00-23.00u

JR training & vrij spel

SR - middaggroep

De Altis

donderdag

JR & SR competitie

JR 2e training

SR training-beginners

19.30-21.00u (o.v.b.)

SR competitietraining

SR training-recreanten

De Hoornbloem

SR vrij spel

SR vrij spel

SR extra training (bet.)

SR = senioren, JR = junioren

De Altis – nieuwe mogelijkheden?
Aan het begin van het seizoen 2021-2022 zal het wennen zijn aan de andere speeldagen en een andere
locatie. Maar met De Altis:
 Hebben we een mooie nieuwe hal, met nieuw materiaal e.d.
 Hebben we een vaste aantrekkelijke plek in Rijswijk met een eigen verenigingsruimte/kantine
 Spelen senioren en junioren op dezelfde speeldagen: overgang makkelijker.
We hopen dat alle junioren en overgangsleden, ondanks de veranderingen, meegaan naar De
Altis en profiteren van de nieuwe hal en de kansen die de hal biedt.
Eindefase seizoen 2020-2021
We hebben dit seizoen van half december tot half mei veel speelweken gemist en de competitie 20202021 is niet doorgegaan. Als JC zijn we blij dat we dit seizoen wel ‘normaal’ kunnen afronden:
 Dat betekent op zaterdagochtend van 09.30–12.00 uur in De Schilp; laatste speeldag 10 juli;
 Maar ook doordeweeks een training (dat doen we normaal niet meer vanaf mei) op dinsdagavond van
18.30–19.30 uur in De Altis; laatste trainingsdag 13 juli.
Iedereen die nog niet meedoet op dinsdagavond en dat toch wil (leuk in de nieuwe zaal!) kan zich nog
aanmelden bij Chris (06-31639797).
Evenementen 2020-2021
We willen het seizoen ook leuk afsluiten. Dat doen we door twee evenementen te organiseren:
1) De clubkampioenschappen junioren 2020-2021 op zaterdag 3 juli van 09.30–14.00 uur in De Schilp;
2) Een eindevenement op zaterdag 10 juli met een start in De Schilp om 09.30 uur en een einde in De
Altis om circa 14.00 uur.
Op 19 juni ontvangen jullie meer informatie over deze twee evenementen, maar houdt de datum en
tijden vast vrij in je agenda!
Nadere informatie of vragen?
Natuurlijk kunnen jullie bij ons terecht met vragen over de nieuwe seizoenindeling, de mogelijkheden van
overgangsleden/18-jarigen of de afloop van dit seizoen! Dat kan op zaterdag voor de ingang van Schilp
(ouders) of in De Schilp (leden), maar ook telefonisch of via WhatsApp.
De Juniorencommissie JC,
Paulien, Rémon, Chris (06-31639797), JC@bcrandstad.nl

