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Voorzitter Ernst Eikelenboom en trainster Rinske Deriga. © Ruben Schipper

Sprookje Badmintonclub Harderwijk lijkt door
ruimtegebrek bijna voorbij
Alles lijkt voor de wind te gaan bij Badmintonclub Harderwijk. Behalve dan het gebrek aan zaalruimte. ,,Het
water staat ons aan de lippen.''
In acht jaar tijd, zesmaal promoveren met het eerste team is weinig verenigingen gegeven. Badmintonclub
Harderwijk deed het. De jeugdteams groeien als kool en de club begon met een talentenschool. Toch is er
een probleem: een gebrek aan zaalruimte.

Muurvast
Voorzitter van BC Harderwijk, Ernst Eikelenboom, weigert te capituleren. ,,Er wordt al te lang gepraat met
de gemeente en alle zaalverenigingen. De boel zit muurvast. Wij hebben eind vorig jaar een haalbaar plan
neergelegd om een eigen badmintonhal te bouwen. We hebben geld, sponsoren en veel leden. Het kreeg
geen kans. Nu hebben we een plan bedacht door de Sypel 2 op een andere manier in te delen qua velden.
Daardoor winnen we opeens vier velden ten opzichte van Stadsweiden en zouden onze problemen, maar ook
die van bijvoorbeeld VVH (volleybal, red) en Rebound (basketbal, red), opgelost zijn. We hebben het
voorgelegd maar weer ziet de gemeente louter problemen. Het water staat ons aan de lippen.''

Talenten
De promotie van het eerste team naar de derde divisie (vanuit de 4e klasse!) was een sprookje en betekende
dat er eigenlijk ook op donderdagavond getraind moest worden. Er was alleen geen zaalruimte beschikbaar.

De eind vorige maand gestarte Regio Training Harderwijk blijkt een schot in de roos. Van heinde en verre
komen talenten op deze badmintonschool af. Houten, Zeewolde, Swifterband, Dronten; de jeugd weet
Harderwijk te vinden maar het is behelpen.

Er is te weinig ruimte voor de snel groeiende badmintonclub. © Ruben Schipper
Rinske Deriga, aanvoerster van het eerste team en initiatiefneemster van de badmintonschool: ,,Als
onderwijzeres weet ik dat kinderen minder en minder bewegen. Het is dan ook geweldig dat wij een
gevoelige snaar weten te raken bij veel kinderen. We hebben inmiddels twee gediplomeerde jeugdtrainers en
het enthousiasme om te spelen en dus te bewegen is groot. Maar je zou eens moeten kijken hoe beperkt we
in onze beweging zijn. De belijning loopt een halve meter van de muur vandaan.''
Eikelenboom voorziet een stagnatie. ,,We zijn in gesprek met onze zusterbadmintonclub BC Smash '76. Op
termijn zullen we samengaan. We hopen dat het nieuwe college gaat ontdekken dat dit voor Harderwijk en
veel kinderen een enorme kans is.''

Geen ruimte
Verantwoordelijk wethouder Christianne van der Wal juicht de positieve ontwikkelingen toe en geeft aan dat
de gemeente hierin zoveel mogelijk probeert te faciliteren. ,,De huidige situatie is echter dat wij binnen de
sportaccommodaties niet veel extra ruimte meer beschikbaar hebben.''
,,Omdat wij graag tegemoet willen komen aan de wensen van alle verenigingen, is er in een aantal
gezamenlijke bijeenkomsten met alle betrokken verenigingen getracht tot een betere en andere indeling te
komen'', aldus Van der Wal. ,,De conclusie van die bijeenkomsten met de verenigingen zelf is dat de huidige
indeling gehandhaafd moet blijven. Dit betekent dat wij op het moment niet kunnen voldoen aan de
specifieke vraag van BCH om vier avonden in de Sypel 2 beschikbaar te stellen. De gemeente moet voor
alle verenigingen uren kunnen faciliteren. Bij sporthal Rumels in Hierden zijn nog wel uren beschikbaar
voor uitbreiding van BCH.''

