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Beste clubleden, 
 

We zij weer begonnen en het clubblad komt er  door 
omstandigheden nu pas aan. 
Ik schreef:  
De vakantietijd is aan gebroken en bij de temperatuur waarin ik dit 
stukje schrijf, ,  graden Celsius en een koel briesje uit noordelijke 
richting kom je ook helemaal in de juiste stemming. 
Er zijn al diversen leden op vakantie zij zijn de drukte voor. De rest 
zal wat later gaan maar rond  augustus moet de jeugd weer naar 
school en dan is de pret weer even afgelopen. 
Nu ik het toch over de jeugd heb, ik hoop dat iedereen over  of 
geslaagd is. In het nieuwe jaar wacht hun dan weer nieuwe 
uitdagingen en zo kom je steeds een trapje hoger op de "....ladder". 
Zo gaat dat ook in het badminton oefenen,  oefenen en nog eens 
oefenen dan word je pas echt kei goed maar de spelvreugde moet 
niet uit het oog verloren worden want je doet het voor je plezier! 
Wij, de senioren en jeugd begeleiders, hopen dat de jeugd door gaat 
en niet afhaakt! 
In ons clubblad vindt je weer veel info. 
Perry, de man van de centen en de ledenadministratie schrijft weer 
een heel duidelijk stukje en wenst iedereen zoals iedereen een fijne 
vakantie toe. 
Emiel is de gelukkige voor de pen bij de senioren en Anneloes bij de 
jeugd. 

NIEUWS van de redactie... 

ALGEMENE GEGEVENS BADMINTON CLUB GRAVE 

 

 

Bestuur 

Voorzitter 
Rene van Eldik 

Vetwei 3 Velp 

0486-851843 

 

Secretaris 

Eric van Veen 

Schmient 40 Grave 

0486-473606 

 

Penningmeester en  
Ledenadministratie 

Perry van Kuppeveld 

Helmkruid 5 Grave 

0486-420969 

Commissies 

Baancommissaris 

Stefan Heinemans 

Herman Blom 

 

Jeugdbegeleiding 

Marc Arts 

René van Eldik 

Mike Sebel 
 

Kascontrole 

Rianne Jans 

Ton van Berkel 
 

Redactie clubblad 

Kees Francissen 

 

Klachten 

Anita van Uden 

Ton van Berkel 
 

Activiteiten 

Diandra Arts 

Stefan Heinemans  

Algemeen 

Badminton Club Grave (B.C.G.) 
Rekeningnummer: 13.98.96.554 

Smient 40 

5361 SR Grave 

e: secretariaat@bcgrave.com 

w: www.bcgrave.com       (1) 
 

Contributie 

per jaar:               
Senioren                     €   107,00 

Asp. Senioren             €     87,00 

Jeugd                          €     62,00 

 

Locatie 

B.C.G. speelt in: 
LACO sportcentrum 

“Op den Ham” 

Stoofweg 3 

5361 HZ Grave 

0486-473837 

Speeltijden 

Op donderdagavond: 
van 18.30 tot 20.00 

voor de jeugd 

 

van 20.00 tot 22.30  
de senioren en aspirant 
senioren 

 

In de maand juni wordt er  
gespeeld tot 22.00 uur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Op wwwbcgrave.com  
staan de e-mail adressen  
van de bestuursleden. 
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Nieuws... van het bestuur . . . 
Ze schreven. . .  
 

Beste leden, 
 

Zoals ik  in mijn vorige stukje schreef heb ik het voorrecht in elk blaadje iets te mogen schrijven. 
Dit wil niet betekenen dat het steeds een makkelijke opgave is om hier aan te voldoen. 
Toch ga ik het weer proberen. 
 

Als eerste een ieder voor zover ze nog niet zijn weggeweest een hele fijne vakantie en voor diegene die al weg zijn 
geweest hoop dat het een leuke vakantie is geweest en jullie lekker zijn uitgerust. 
De zomervakantie is in volle gang en ook dit jaar word er weer door gespeeld. 
De eerste trainingssessie is voorbij en daar is goed gebruik van gemaakt. Hiervoor dank aan de inzet van Max. 
Hoop dat we er allemaal wat van hebben opgestoken. 
 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen dorpencompetitie is ook al weer voorbij, de teams ingedeeld, de 
dagen gepland, de captains zijn aangeschreven dus alles weer klaar voor een nieuw sportief seizoen. 
 

Het eerste team heeft na het stoppen van Bennie en Rianne zich moeten terugtrekken uit de dorpencompetitie. Na 
uitvoerig overleg in Cuijk en Grave is er voor het eerste team versterking gevonden van  spelers uit Cuijk. Hiermee 
hebben we Richard en Ilja kunnen behouden binnen de BC Grave en speelt het eerste team toch competitie. 
Hierover zijn binnen het bestuur echter wel duidelijke afspraken gemaakt na aanleiding van deze samenvoeging. 
We hebben heel duidelijk gesteld dat een samenvoeging behoud of uitbreiding van de teams in Grave als prioriteit 
moet hebben. Daarnaast zal een samenvoeging alleen tot stand kunnen komen als de samenvoeging bestaat uit 
spelers die bij een van de dorpen binnen de dorpencompetitie spelen en na overleg en akkoord van het bestuur. 
 

De jeugd heeft volledig vakantie gekregen. De laatste weken voor de vakantie zijn de trainers een nieuwe weg van 
trainen ingeslagen. Een beter evenwicht tussen slagen trainen, spelinzicht en het gezellig vrijspelen met elkaar. 
Door goed overleg tussen Marc, Eric, René, Mike 
en Cees proberen we toch voor alle jeugdleden 
het leuk en interessant te maken. 
 

De interne competitie zowel als het mei toernooi 
waren een daverend succes. Dank hiervoor aan 
Diandra en Stefan en natuurlijk rekenen we weer 
op jullie inzet voor het komende seizoen. 

Verder rest mij nu niets anders dan van een wel 
verdiende vakantie te gaan genieten en me voor 
te bereiden op een nieuw seizoen competitie met 
Team  Frank, Diandra, Mandy en ikzelf .  Ook 
het bestuur geniet van een paar weken rust. 

Tot in het nieuwe seizoen 

Jullie voorzitter René      
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. . . de secretaris 

 

Laatste nieuws van seizoen -  

Er is inmiddels geïnventariseerd wat er mogelijk is voor onze jeugd bij de bond. De bond heeft een soort opstap 
kompetitie waar je als jeugdlid twee jaar aan mag mee doen. Hierna moet je kiezen of je naar de reguliere 
competitie overstapt of geen competitiemeer speelt. Helaas zijn er niet veel competitie momenten en de 
reisafstand kan behoorlijk zijn. Dit hebben wij ook neergelegd bij de leden van de Dorpencompetitie en deze gaven 
helaas aan geen enkele band te 
willen hebben met de KNBB. Dit 
houdt in dat als er jeugdleden mee 
willen doen met de 
opstapcompetitie  deze niet mee 
mogen doen aan de 
dorpencompetitie. Hiervoor is in het 
verleden gekozen en men wil dit in 
stand houden. 
Gelukkig gaven een aantal dorpen 
aan wel extra uitwisseling aan te 
moedigen. Hier zal dan ook gebruik 
van gemaakt worden. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
gezamenlijk training met 
aansluitend wellicht een competitie 
ronde of spelletjes gerelateerd aan 
badminton. Eigenlijk is alles 
mogelijk. Doel hiervan is steeds de 
speel vreugde te behouden en de 
motivatie te verbeteren. Wat verder 
onderzocht moet worden of er ook 
andere, niet dorpencompetitie 
dorpen, bereid zijn tot een 
uitwisseling. Er is kort contact 
geweest met Schaijk geweest  en 
deze geven aan dit wel te willen 
proberen. Ik houdt jullie op de 
hoogte. 
Voor het seizoen -  willen 
wij weer jeugdteams samenstellen. 
Helaas hebben een aantal 
jeugdleden hun lidmaatschap 
opgezegd waardoor er een 
verjonging zal komen in de teams. 
Wat wij wel als voorwaarde willen 
hanteren is dat de jeugdleden 
minimaal deel-diploma  en  hebben voordat ze kunnen deelnemen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de 
wedstrijden redelijk gelijk op gaan en de speelvreugde behouden blijkt. Steeds met ruime cijfers verliezen is ook 
niet leuk, ook voor de winnende partij niet. Er zal binnenkort een mail verzonden worden naar de jeugdleden om 
aan te geven of zij met de dorpencompetitie mee willen doen. 
Rest mij om alle jeugdleden en senioren en prettige vakantie toe te wensen. De trainingen voor de jeugd beginnen 
weer op donderdag  september . 
 

Gegroet, 
Erik.            
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Hout voor het kampvuur  

BBQ   senioren  Heil CESAR  

Verzorging inwendige mens  

Boomstam werpen  

 Uit de oude doos                                

MAFFIA de Don en z'n Liefje  



9 

 

EITJES GOOIEN 

Een KANJER is ze!!!  

DOOD ENG!!!  

Aandachtig luisteren   

De POLITIEHOND  

                                        2008 en 2009 
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. . .de penningmeester 

 

Eerste helft van  zit er op. 
Een mooi moment om even terug te kijken en naar wat de toekomst gaat brengen. 
Afgelopen kwartaal zijn er een aantal activiteiten afgerond. Stefan en Diandra hebben succesvol het mix- 
dubbeltoernooi in mei georganiseerd. We willen ze dan ook danken voor hun inzet, evenals alle andere vrijwilligers 
die hebben geholpen bij het toernooi. De training voor leden door Max van Rhoon is afgerond, deze gaan we nog 
evalueren. Richard heeft het weer voor elkaar gekregen om de dorpencompetitie te regelen, helemaal top! De 
jeugd heeft vakantie en het zomerspelen voor seniorleden is weer begonnen. Hiervoor hebben we  banen per 
avond /  zaal  van :  uur tot :  uur gehuurd. 
We hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen, bij de jeugd Carmen Horn en bij de senioren Bart Horn. Nadat 
Bart zijn dochter naar de training had gebracht, begon het bij hem ook te kriebelen. 
Op de site is onder de agenda de nieuwe speelkalender toegevoegd. In afwijking tot de huidige kalender gaan we 
de maanden mei en juni in  gewoon door tot :  uur in plaats van :  uur. 
In de vakantie willen we de BBQ weer aansteken. Diandra en Stefan zijn bezig met de organisatie hiervan en zullen 
jullie daarvan op de hoogte houden. Na de vakantie gaan we de flyeractie weer houden. Hiervoor is jullie inzet 
gewenst om in jullie wijk de flyers rond te brengen. 
In  gaan alle betalingen binnen de eurolanden over naar IBAN rekeningnummers en SEPA betalingen. We 
hebben er voor gekozen om iedereen een nieuw incassoformulier aan te bieden. Dit nieuwe formulier zal voldoen 
aan de nieuwe eisen die worden gesteld aan de SEPA incasso. Daarnaast zal de nieuwe incasso voor iedereen per 
half jaar gaan. In de oude situatie was het ook mogelijk om voor een incasso per jaar te kiezen, deze keuze komt 
dus te vervallen. Hiermee is het voor eenieder hetzelfde, wat de administratieve afhandeling vereenvoudigt. 
Een betaling per half jaar wil echter niet zeggen dat het lidmaatschap ook halverwege het jaar kan worden 
stopgezet. Het lidmaatschap wordt steeds voor een jaar aangegaan. Op basis van deze aannamen worden namelijk 
ook afspraken gemaakt met Laco wat betreft de zaalhuur. 
Rest mij niks anders dan jullie een fijne en mooie vakantie toe te wensen. Mocht je niet meedoen aan het 
zomerspelen, dan zien we je graag terug na de vakantie. De eerste normale speelavond is donderdag  september.    
 

Groeten,  
Perry  
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GEEF DE PEN DOOR... 
                                                              Emiel Broere 
 

Tot  jaar geleden sportte ik niet. Mijn motto was 'Mijn sport is transport'. Maar ik kreeg last van mijn rug en de 
fysiotherapeut adviseerde mij om te gaan zwemmen of badmintonnen. Na een proefperiode badminton werd dit 
mijn keuze. Het gaat mij niet om de competitie of techniek, maar de beweging - en alles wat erbij komt is 
meegenomen. Het lukt me niet altijd er te zijn; donderdagavond moet ik soms werken of zijn er andere 
verplichtingen. Vaak heb ik er trouwens ook geen zin in, maar als ik eenmaal bezig ben of erop terugkijk  is het 
toch wel prettig. De mensen ervaar ik als plezierig. Mijn observatie is dat er  groepen zijn:  de goedwillende 
amateurs waarvan ik er één ben  en een redelijk hechte groep fanatiekelingen. 
 

In  kocht ik een huis in Grave. Mijn vriendin wilde naar de achterhoek; zij komt uit Wehl. Ik kom uit Well 
Limburg . De keuze viel in het midden; dus het werd Grave. Dat bevalt heel goed. Grave blijkt alles te hebben wat 

we zoeken en ligt bovendien lekker centraal.  Wel hebben we onze netwerken en het werk buiten Grave. 
Daarnaast zijn we druk met veel dingen, zoals studeren. Dus we kennen weinig mensen in Grave. Maar langzaam 
verandert dat. Een vriendin van mij was op bezoek en vond het zo leuk in Grave dat ze - samen met haar vriend - 
ook een huis in Grave kochten. 
 

We hebben geen kinderen, wel  kipjes en  poezen. Mijn belangrijkste interesses liggen in de autosport, auto's en 
trucks. Naast mijn dagelijkse werk bij de gemeente Oss als controller, ben ik op  zondag vrachtwagenchauffeur. 
Voor een transportbedrijf rijd ik meestal vracht naar België. Ook houd ik van koken en een vorkje prikken.  In de 
regio Bergen-Gennep ben ik vrijwilliger & penningmeester voor Veilig Verkeer Nederland. 
 

Ook help ik mijn vriendin bij het schrijven van levensboeken. Zij maakt op speciaal verzoek levensverhalen en kan 
dat heel goed. Vaak doet ze dat voor mensen in hun laatste  
levensfase die op hun leven willen terugkijken, en ook graag iets 
moois achterlaten over zichzelf voor de nieuwe generaties.  
Meestal doe ik redigeerwerk en probeer haar product te 
promoten.  
Meer informatie?  
Zie www.mijnverhaalbeschreven.nl 
Ik geef de pen door aan Richard Garot    

 

Om je te helpen, wie je als volgende gaat aanwijzen, volgt hier een lijstje wie al   
geweest zijn: 
 

januari                 senioren;    Diandra  Arts    jeugd;      Paul van de Rakt 

mei                                 Joyce van Meersbergen      Joyce Arts 

juli         Andrea Berghmans     Caprice van de Mosselaar 

oktober         René van Eldik        Elle van Eldijk 

januari         Rianne Jans      Femke Peters 

maart          Juul de Bock      Susan Gijtenbeek 

juni          Harry Klees      Britt Kwisthout 

september        Erik van Veen      Paula Sengers 

januari          Manon Gosenshuis     Stan Sijnen 

maart          Ad van de Rakt       Koen van Veen 

juli          Ceriel Bolwerk        Maartje Peters  

oktober          Frank Zwakhoven       Judith van Huisseling 

januari          Marian Koolen        Bram van Uden 

April          AnnaMaria Alewijn      Esther Zwakhoven 

september     Emiel Broere       Anneloes Bolwerk 

 

Zo dat waren ze dan en je ziet er zijn er ook weer veel van weg. Ik tel dat er van de  nog  actief zijn. 
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GEEF DE PEN DOOR… 

                            Anneloes Bolwerk 
 

Naam: Anneloes Bolwerk. 
Leeftijd: Ik ben geboren op 25 mei 2001, dus 12 jaar.  
Heb je broertjes en zusjes: Ja, 2 zussen; Eva en Merel. 
Heb je ook huisdieren: We hebben vissen, 'n parkiet en 'n konijn. 
Waar zit je op school: In Grave op Harten Aas. 
In welke klas/groep zit je: Ik zit in groep 8 en hierna wordt het pas 
leuk. 
Wat is je favoriete TV progamma: Gtst! 
 

 

Wat is je lievelingskleur: Blauw. 
Welke muziek vind je leuk: Ik vind alles wel leuk. 
Wat is je favoriete film: Mees Kees. 
Wat eet je het liefst: Lekkere vissticks. 
Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift: Het leven van een Loser. 
Wat is je favoriete game  
op de computer of spelcomputer: POU. 
Waar ben je de laatste vakantie geweest: Duitsland. 
Waar ga je dit jaar op vakantie: "Rundhausen". 
Welke andere sport(en) doe jij nog meer: Wandelen en dansen.  
Dit jaar voor het eerst de 4daagse. 
Waarom is badminton leuk om te doen:  
Gezellig samen bezig zijn! 
Aan wie wil je de pen doorgeven:  
Even denken... aan Koen Pieters. 
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