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Beste clubleden, 
 
We zijn sportief al weer aardig op dreef.  
-De dorpencompetities lopen goed en sommige hebben 
 zelfs hun laatste wedstrijd al gespeeld.   
-Het grabbeltoernooi loopt ook ten einde om zo plaats te 
  maken voor  het enkeltoernooi. De toernooicommissie  
  schrijft hier meer over. 
-Op zaterdag 1 maart zijn de clubkampioenschappen  
  gespeeld. De uitslagen vindt je op bladzijde 18, met  
  dank aan de toernooicommissie (Diandra en Stefan). 
 
Het resultaat van een matig bezochte ALV vindt je op 
bladzijde 11 tot en met 13 in de notulen. 
 
Dank aan Huub voor zijn bladzijde met uitspraken en heb 
je ook eens iets mail het naar cpfrancissen@gmail.com 
of caroline.bolwerk@live.nl en het komt in ons clubblad 
 
De redactie 

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 

Stefan Heinemans 

Ton Sijnen 
 

Redactie clubblad 

Kees Francissen 

Caroline Bolwerk 
 

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                     €   112,00 

Asp. Senioren             €     92,00 

Jeugd                          €     67,00 

 

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, 
Het is weer de tijd en de eer om me als voorzitter weer tot jullie  te mogen richten. 
 
De ALV is weer achter ons, de dorpencompetitie weer tot een goed eind gebracht, de clubkampioenschappen weer voorbij en 
de eerste stap naar de trainingsmogelijkheden weer gezet. 
 
In dit bericht wil ik graag even een paar kleine dingen aanhalen. 
 
Onze website daarop is gebleken dat er weinig gebruik word gemaakt van de mogelijkheden om als team jezelf te profileren. 
Heren teamcaptains zouden jullie daar zorg voor willen dragen dat er bijvoorbeeld een leuke teamfoto, wedstrijdverslagen of 
andere team gerelateerde dingen vermeld worden binnen de ruimte die jullie hebben. 
Het is leuk voor de site maar ook voor de andere leden om te lezen wat er zoal gaande is binnen de club. 
 
Graag wil ik meteen van de gelegenheid gebruikmaken om aan te geven dat als er onenigheden, onduidelijkheden en/of me-
ningsverschillen zijn maak deze bespreekbaar met diegene die het betreft. 
Mocht je er daar niet mee uitkomen of kun je niet met diegene in overleg volg dan de weg die daarvoor beschreven staat. 
Je kunt eventueel naar de klachtencommissie of een van de bestuursleden aanspreken. 
Beide zijn ook via mail te bereiken. 
Laten we met elkaar blijven praten over dat wat er speelt en niet tegen elkaar ingaan. Probeer zeker te voorkomen dat “vuile 
was” buiten gehangen word. 
Let wel alle mensen die wat doen voor de club doen dit allemaal vrijwillig. Het is al moeilijk genoeg om alles binnen een club 
met de vrijwilligers allemaal rond te krijgen. 
Laten we dan ook samen ervoor zorgen dat deze vrijwilligers met plezier hun ding kunnen en willen blijven doen. 
 
Zoals jullie allemaal ook  al hebben kunnen lezen in de mail heeft Perry samen met Marc en Stefan weer het plan op gepakt om 
ook dit jaar weer trainingen te verzorgen.  
Deze serie van trainingen zal een wat andere invulling gaan krijgen omdat deze rit meer aandacht gegeven gaat worden aan 
dat wat een speler individueel of misschien wel als team graag wat wil leren in plaats van een standaard te volgen training. 
Maak er zeker gebruik van om je “probleem” naar voren te brengen en wie weet is het “probleem” minder groot dan dat je 
zelf voor ogen had. 
 
Verder ga ik even gebruik maken van de ruimte om via deze weg 3 mensen nog even te benoemen namelijk, 
 
Jolanda Veekens en Rianne Jans vanwege hun 25 jarige lidmaatschap die zij behaald hebben waarvoor gefeliciteerd. 
En Richard Garot  vanwege zijn benoeming tot “lid van het jaar”. Richard heeft geruime tijd alle zaken rond de dorpencompeti-
tie van de senioren geregeld. Richard bedankt voor de tijd die je erin gestoken hebt en gefeliciteerd met je benoeming “lid van 
het jaar”.  
 
Alle officiële felicitaties en al wat er bij hoort hebben zij bij de ALV reeds mogen ontvangen. 
 
Ik denk dat ik zo wel weer genoeg op papier gezet heb en jullie genoeg te lezen hebben gekregen van me. 
 
Nu het mooie weer er weer is zou ik zeggen, ga lekker in de zon zitten en neem het ervan. 
Veel succes voor die spelers en teams die nog wat toernooien voor de boeg hebben en laat ze dan weten wie BCGrave is. 
 
Tot in het volgende clubblad, 
 
Vriendelijke  en sportieve groet, 

Jullie voorzitter René      
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 . . de secretaris 
Bericht van Secretari-
aat en Jeugd: 
Veel nieuws is er niet 
te vertellen/schrijven. 
De ALV is zonder pro-
blemen afgewerkt, 
de notulen vinden 
jullie verderop in ons 
clubblad. Gezien de 
onderwerpen is het 
jammer dat ongeveer 
de helft van de leden, 
zonder af te melden, 
niet op de vergade-
ring aanwezig is.  
 
Iedereen betaald contributie aan de BCG dus lijkt mij dat je wel wil weten wat er met jouw/ons geld ge-
beurt. Wat er binnen de vereniging gebeurt gaat ons allemaal aan, daar WIJ de vereniging zijn. Het moge 
duidelijk zijn dat René, Perry en ikzelf makkelijk benaderbaar zijn, dus als er iets is wat je besproken wil 
hebben dan graag één van ons aanspreken hierover. Daar zijn we voor. 
 
Met de jeugd gaat het qua ledenaantal goed. Marc geeft nu op een iets ander manier training en dat is 
terug te zien  in de motivatie van de meerderheid van de kinderen. Er wordt nu op basis van de verschil-
lende niveaus training gegeven. Ons C-team doet het erg goed in de DC, met ons A-team gaat het minder 
goed maar niet alle wedstrijden zijn verloren. Het eindtoernooi voor de jeugd wordt gehouden op 13-4. 
Deze staat open voor alle jeugdleden. 
 
Erik 
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. . De penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alaaaaf! 
Tegen de tijd dat jullie dit lezen zit de carnaval er al weer op, maar op het moment van schrijven zitten we 
er midden in. Ik hoop dat alle carnavalsvierders een leuke, fijne carnaval hebben gehad. Terugkijkend op 
de eerste maanden van dit jaar zijn er een aantal dingen de revue gepasseerd. 
We zijn het jaar begonnen met 78 leden:  3 ereleden, 49 senioren, 1 aspirant en 25 jeugdleden. Ondertus-
sen hebben we ook al weer een aantal leden mogen verwelkomen, allemaal bij de jeugd. Dit zijn Maril Bal, 
Norah Cabrito, Mike en Amber Hofkens en Mats Peters. Welkom bij de club! 
De algemene ledenvergadering is weer geweest. Het verslag hiervan kun je elders in het blad lezen. De 
opkomst was helaas niet zo hoog. Dit kan natuurlijk ook positief worden opgepakt, als er veel ontevre-
den leden waren, dan waren ze wel gekomen om hun stem te laten horen. 
Op zaterdag 1 maart zijn de clubkampioenschappen weer gespeeld, het was weer een gezellige zaterdag 
met mooie wedstrijden. Ik wil Diandra en Stefan dan ook bedanken voor hun inzet en het mogelijk maken 
van deze dag. 
En wat gaat de toekomst ons brengen? De dorpencompetitie loopt weer ten einde. Daarmee komt er 
weer wat ruimte in de zaal vrij om trainingen te gaan geven. Stefan heeft aangegeven deze trainingen 
wel te willen geven. Het zal in een ander formaat zijn dan afgelopen jaar om een en ander beter en mak-
kelijker met het enkeltoernooi, dat er ook weer aan komt, te kunnen combineren. Zodra we weten wie 
wil deelnemen en in welke setting, dan gaan we kijken hoe we dit alles kunnen combineren. Het mei toer-
nooi is in voorbereiding, ik wens de toernooicommissie dan ook succes met de organisatie. Verder wordt 
in de komende tijd de nieuwe indeling van de dorpencompetitie weer gemaakt. Dus als je competitie wilt 
spelen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten! 
Groeten, 
Perry  
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      25 jaar lid              lid van het jaar 

     Onze Toppers van de clubkampioenschappen 
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             De winnaars 
 
 
 
 
 
 
 
          1e DAMESDUBBEL           1e HERENENKEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1e HERENDUBBEL          2e HERENDUBBEL 
 
 
 
 
 
 
 
          1e MIXDUBBEL                                2e MIXDUBBEL 
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Notulen ALV BCG 2014, d.d. 11-02-2014 (Dorstige Hert Escharen) Aanvang 20:00 
 
Voor de vergadering zijn 54 personen uitgenodigd. 
10 personen hebben zich afgemeld 
27 personen hebben zich niet afgemeld 
16 personen waren aanwezig, tevens had één persoon iemand gemachtigd om te stemmen 
 
Opening: 
René opent de vergadering om 20:10uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom bij de ALV. 
 
Vaststellen agenda / Aanvullende gesprekspunten: 
De agenda die voorligt wordt geaccepteerd. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. 
 
In- en  uitgaande stukken: 
Het belangrijkste is de contributienota van Laco en een brief van de gemeente Grave m.b.t. de subsidies. 
Een brief van Sligro met de mededeling dat wij weinig tot geen gebruik maken van hun pas.  
Deze is inmiddels opgezegd. 
 
Notulen vorige vergadering: 
Ton: Statuten zijn gedateerd, deze moeten kloppen. Perry geeft uitleg dat de kosten voor nieuwe statu-
ten meevallen en dat deze inderdaad aangepast zouden moeten worden. Perry zal hierop actie onderne-
men en met een voorstel komen. 
Verder zijn er geen opmerkingen. De notulen van de ALV 2013 zijn hierbij aangenomen 
 
Financiën: 
Boekjaar 2013: 
Perry geeft uitleg over boekjaar 2013. Deze is positief afgesloten, hierin is een voorziening voor het 40 
jarig jubileum van BCG. Er zijn drie shirts gekocht voor de jeugd waarvoor geen toestemming was. Om dit 
te voorkomen zal in de begroting van 2014 een post opgenomen worden voor onvoorzien uitgaven. De 
algemene ledenvergadering verleent de penningmeester decharge voor wat betreft zijn verantwoorde-
lijkheden met betrekking tot het boekjaar 2013. 
Het boekjaar 2013 wordt hiermede afgesloten. 
 
Vaststelling nieuwe boekjaar: 
Het bestuur wil een financieel boekjaar dat gelijk loopt met het speel seizoen omdat financiële verplich-
tingen meestal voor een speel seizoen worden aangegaan. Sandra geeft aan dat dit moest van de ge-
meente i.v.m. de subsidie regeling. Perry geeft aan geen contact te hebben opgenomen met de gemeen-
te hierover. Verder zijn hier geen vragen over. 
Voor stemmen: 12;  Tegen stemmen: 0;  Onthoudingen: 2 
 
Begroting 2014: 
Vraag Stefan: Post overige loopt op. Perry geeft uitleg dat dit in lijn is met de huidige kosten verloop. 
Vraag Marc: Waar is de voorziening van €200,- voor de jeugd? Deze is niet apart benoemd maar zal op de 
volgende begroting toegevoegd worden. 
Begroting is aangenomen: Voor stemmen: 14; Tegen stemmen: 0; Onthoudingen: 0 
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Contributie 2015: 
Er wordt een stemming gehouden over het verhogen van de contributie in september 2014: 
Voor stemmen: 3;  Tegen stemmen: 10; Onthoudingen: 1 
De volgende contributie verhoging is per september 2015. Deze zal in de ALV in oktober 2014 bepaald 
worden. 
 
Ledenadministratie: 
Stand van zaken per 01-01-2014: 
78 leden; bestaande uit 3 ereleden, 49 senioren, 1 aspirant en 25 jeugdleden. 
Lid van het jaar: Richard Garot. René bedankt Richard voor zijn inzet voor de vereniging en zijn inzet bij 
de dorpencompetitie. 
Jubilarissen:  Rianne Jans: 25 jaar bij BCG, originele inschrijfformulier is ingelijst en uitgereikt. 
     Jolanda Veekens: Ook 25 jaar bij BCG. Helaas kon Jolanda niet aanwezig zijn.  
     Ton van Berkel neemt deze uit naam van Jolanda, in ontvangst. 
 
Huishoudelijk reglement: 
Art 15.5 wordt aangenomen met de volgende stemmen;   Voor stemmen: 14;  Tegen stemmen: 0; Ont-
houdingen: 0 
Art 18.7 wordt aangenomen met de volgende stemmen;   Voor stemmen: 14;  Tegen stemmen: 0; Ont-
houdingen: 0 
Art 18.8 Enig discussie ontstaat of dit ook geldt voor beginnelingen die training krijgen. In de vorige ALV 
is afgesproken dat kosten gemaakt voor een deel van de leden door deze leden betaald moeten wor-
den. Uitslag van de stemming; Voor stemmen: 14;  Tegen stemmen: 0;  Onthoudingen: 0 
 

Bestuursfuncties: 
Penningmeester: 
Er zijn geen andere kandidaten voor de functie. Perry zal de functie voor nog eens drie jaar bekleden. 
Back-up clubblad: Caroline Bolwerk gaat hierover nadenken. Kees geeft enig uitleg van de werkzaamhe-
den. Beiden gaan in overleg met elkaar. 
Kascommissie: Stefan Heinemans gaat de taak van Ton van Berkel overnemen 
 
Toernooicommissie: 
Stefan/Diandra: Twee leden hebben aangegeven meer te willen spelen tijdens de interne toernooi. 
Inschrijving clubkampioenschappen sluit morgen: de minimum van 18 is net gehaald (er zijn 19 inschrij-
vingen). Toernooicommissie had liever meer aanmeldingen gehad maar waarschijnlijk door de carnaval 
zijn er minder inschrijvingen. 
Enkel toernooi begint op 27 maart. 
Stefan vraagt of er weer een training is waardoor de enkel toernooi in de knoei komt. Er is geen training 
gepland, dus geen problemen te verwachten voor de enkel toernooi. 
Mailing voor mei toernooi is eruit, inschrijving hiervoor gaat goed dus op tijd inschrijven. Graag voor alle 
toernooien op tijd inschrijven. 
 

Stand van zaken jeugd: 
Het gaat qua aantal jeugdleden goed, op dit moment zijn er 27 jeugdleden. Ons C-team doet het in de 
dorpencompetitie goed, helaas gaat het met ons A/B-team wat minder. Wij hebben eigenlijk een B-team 
maar door gebrek aan B-teams bij de andere dorpen samengevoegd met de A-poule. Om de jeugdleden 
meer te motiveren om wedstrijden te spelen is de vraag bij de dorpencompetitie neergelegd of een 
aantal jeugdleden met de voorcompetitie, van de badmintonbond, mee mochten doen. 
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 Helaas heeft de dorpencompetitie hier geen toestemming voor gegeven, men wil geen vermenging met 
andere bonden. Er zal dus naar alternatieven gezocht moeten worden. De communicatie naar de jeugdle-
den verloopt niet altijd even prettig. Veelvuldig moet een herinnering verzonden worden naar de leden 
alvorens men reageert. Helaas gaat dit ten kosten van de jeugdleden daar deze dan niet aan een activiteit 
kunnen deelnemen. 
Caroline: Anneloes geeft aan dat zij graag bij haar voornaam genoemd worden. Aangegeven wordt dat 
dit door meerder kinderen wordt aangedragen. René geeft aan dat hij zich hier “schuldig”aan maakt en 
belooft beterschap. 
Marc: zou graag wat meer begeleiders hebben en vooral jongere begeleiding. 
 
40 jarig bestaan BCG: 
IVM het 40 jarig bestaan worden een aantal activiteiten georganiseerd. 
Stefan: Wil een reünie organiseren op 25-04-2015. Vooral voor oud-leden. Hierbij zullen zij een uitnodiging 
ontvangen om een maand later deel te nemen aan een toernooi. Daarna zal een feest georganiseerd wor-
den voor de huidige leden. Het toernooi zal voornamelijk een gezelligheidstoernooi zijn. Als mensen 
adressen weten van oud-leden dan deze graag doorgeven via 40jaar@BCGrave.com.  
Er komt een link op de site. 
 
Behandeling Toegevoegde agendapunten: Geen 
 
Rondvraag: 
Kees: geen            Ton:       geen            Diandra:         geen           Marc:        geen              Pascal:        geen             
Huub: geen            Sandra:      geen            Marco:            geen           Stefan:     geen              Harry:         geen               
Dorota:   geen             Perry:        geen            René:            geen            Erik:        geen 
 
Richard:    Pagina’s van de dorpencompetitie-teams wordt slecht onderhouden. Graag aandacht hiervoor. 
                    Vraag aan toernooicommissie:  het lijkt alsof er mensen vaker tegen elkaar moeten, graag   
                    beter laten  zien hoe objectief dit gebeurt. Goede afspraken maken hierover. 
                    Doorleggen gebeurt nu nog te vaak, afspraak was dat er pas na 21:30 uur  doorleggen  
                    Mogelijk mocht zijn.  
                    Speeltijden op het bord kloppen niet meer, graag aanpassen. Feedback vragen aan de leden  
                    hoe dit op te pakken. 
                    Er zitten te vaak te veel mensen langs de kant. Bij weinig deelnemers dan  maar één keer grab- 
                    belen, en als er meer zijn twee keer. Graag nadenken hierover. 
 
Caroline:  Het feest van afgelopen jaar in het water gevallen, er was te weinig belangstelling. Wellicht  
                    verstandig om dit elders te doen ipv bij iemand in de tuin. Gedacht wordt om dit bij de  
                    scouting te houden 
 
Vaststellen volgende  vergadering: 28-10-2014 te Escharen (Dorstige hert). 
 
Sluiting: René sluit de vergadering om 22:05  

mailto:40jaar@BCGrave.com
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 De leukste uitspraken van kinderen!!! 

 
 

Kay ziet een foto van zijn zusje, toen ze net geboren was en papa de navelstreng door-
knipte. Hij zit er een poosje naar te kijken en vraagt dan: "knip je daar het kaartje eraf  
papa?" 

 
 
Van alle dieren is de koekoek de knapste. Hij is een vogel,  
die zijn eigen naam kan uitspreken.                                                              
De koekoek is daarom een bijzondere vogel omdat hij zijn  
eieren niet zelf legt, maar ze  bezorgen laat. 
 
 
 
 

Mike geeft aan erg veel buikpijn te hebben,hij houd zijn buik en billen vast en zegt: 
"mama, ik denk dat ik uit mijn billen moet spugen." 
 
Mijn familie bestaat uit: 
Mijn vader, mijn moeder en ik. 
Ik ben de jongste. 
 
Ik hou van juf omdat ze dezelfde vrolijke ogen heeft als onze dwergpoedel Joepie. 
 
Tijdens de maaltijd zit onze hond onder de tafel ….. na het eten gaat hij mee naar de keu-
ken en vreet de resten van ons op. 
  
De slak en de zwaluw helpen de tuinman de insecten op te eten.  
 
De Chinese boer moet zijn akker uit eigen kracht bewa-
teren. 
 
De aap onderscheidt zich van de mens door het ontbre-
ken van de spraak. Kan hij namelijk zeggen: Ik ben een 
aap, dan was hij al een mens.   
 
De hond had de burgemeester en nog enige andere  
honden gebeten. 
 
Verzameld door Huub Nagtegaal.   
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GEEF DE PEN DOOR... 
         Huub Nagtegaal 
 
 

Hallo mede sporters! 
 

Zoals gezegd ik ben Huub Nagtegaal, geboren in en nog steeds woonachtig in Nijmegen.  
Nu vragen jullie je misschien af, waarom kom je dan helemaal naar Grave om daar Badmin-
ton te spelen?  
Ik ben Badminton gaan spelen bij DETO in Nijmegen toen ik 16 jaar was, na een jaar of 10 
ben ik bij PHILIPS gaan spelen. PHILIPS had een eigen badminton vereniging waar ieder-
een lid van kon worden. In die tijd hebben we regelmatig vriendschappelijke uit en thuis 
wedstrijden gespeeld tegen BC Grave. Enkele spelers ken ik nog van die tijd. PBC (Philips) 
moest helaas stoppen omdat de sporthal waarin wij toen speelde gesloopt moest worden 
omdat de gemeente daar woningen wilde gaan plaatsen.  Vanuit PBC ben in naar BC Lin-
denholt gegaan en heb daar ook ongeveer 10 jaar gespeeld. Tijdens een recreanten toer-
nooi in Beuningen kwam ik Richard tegen en hij vroeg “heb je geen zin om bij ons in Grave 
te komen spelen?”   
Ik ben toen een keertje voor “proef” gaan spelen in Grave en er werd toen gelijk gevraagd 
of ik iemand wilde vervangen in de dorpencompetitie die geblesseerd was geraakt. En dus 
ben ik in Grave blijven hangen!! 
Tijdens al die jaren badminton ben ik er in het totaal 2 jaar uit geweest om wedstrijden te 
dansen. Omdat daar steeds meer tijd in ging zitten ben ik daar mee gestopt. 
Verder doe ik een beetje aan hardlopen en als het mooi weer is ga ik graag skaten.  
Af en toe pak ik de racefiets en ga 
een eindje fietsen. 
Ik ben werkzaam in de elektroni-
sche brandbeveiliging, en dat 
hoofdzakelijk bij grote bedrijven/
ziekenhuizen etc.  
  
Ik geef de pen door aan:  
Monique Verploegen. 
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Toernooicommissie 
 
Vandaag de zondag van de carnaval, even snel een stukje in elkaar zetten voor het clubblad, tja je moet er 
wat voor over hebben….. Aangezien ik graag goedlopende clubkampioenschappen wou vermelden in het 
clubblad, en het clubblad er toch weer bijna uit moet. 
 
Zoals ik al zei hebben we zaterdag 1 maart goedlopende en gezellige clubkampioenschappen gehad. Naar 
mijn idee was het een zeer geslaagde dag, het tijdsschema liep goed, er was genoeg rust om te kunnen spe-
len en er zaten mooie sets bij. Sommige wedstrijden zijn leerzaam en die moet je ook zo zien, bij andere 
wedstrijden is scoren/winnen wel heel belangrijk voor de plaats als clubkampioen. Deze wedstrijden zijn 
spannend, maar ook mooi om naar te kijken. 
 
Helaas wel 2 blessures. 1 vooraf aan het toernooi en 1 tijdens het toernooi. Ik wil beide heren sterkte daar-
mee wensen en hoop dat ze snel weer op de been zijn. 
 
Hieronder volgt de uitslag: 

 
Het clubtoernooi loopt op zijn einde, de laatste dag is op 13 maart. Op zich is dit goed verlopen, we hebben 
een aantal aandachtspunten te horen gekregen daar gaan we volgend jaar naar kijken of we er iets mee kun-
nen. Want het moet voor ons ook te organiseren blijven. 
 
Dan begint het enkeltoernooi op 27 maart, hier wordt net als vorig jaar een speelschema voor gemaakt, en 
we hopen veel animo te hebben voor dit enkelspel. 
 
10 mei vind het jaarlijkse mix-dubbel toernooi 
plaats. De inschrijvingen zijn eind januari begon-
nen en lopen redelijk. We hebben plek voor 64 
koppels en we hebben nu 20 ingeschreven kop-
pels.  
Ook dit jaar gaan we ervan uit dat dit  
toernooi weer een succes wordt.  
Mocht je eventueel willen helpen met de voorbe-
reiding van het toernooi of tijdens het toernooi 
steun willen bijdragen, dan horen wij dat graag. 
 
Toernooicommissie 
Diandra en Stefan 

mix Herendubbel: Damesdubbel: Herenenkel: 

1e: Harry en Monique 1e: Harry en Huub 1e: Dorota en Eline 1e: Erik 

2
e
: Huub en Sandra 2

e
: Herman en Bart v Oort 2

e
: Monique en Sandra 2

e
: Perry 

3e: Herman en Eline 3e: Frank en René 3e: Diandra en Michelle 3e: Marcel 

4e: Bart van Oort en Dorota 4e: Perry en Marcel (Sander)   

5e: Erik en Michelle 5e: Bart Horn en Ben   

6e: Frank en Diandra 6e: Sander en Stefan   
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GEEF DE PEN DOOR… 
                            Jeroen Oppers 

Naam: Jeroen Oppers 
Leeftijd: 14 jaar 
 

Heb je broertjes en zusjes? Ik heb een broer Marijn, die zit ook op badminton. 
 

Heb je ook huisdieren? Ja, een vis. 
 

Waar zit je op school? Ik zit op het Maaswaalcollege in Wijchen. 
 

In welke groep/klas zit je? Ik zit in de 3e klas Havo. 
 

Wat zijn je favoriete tv-programma’s? Voetbal en survival programma’s. 
 

Wat is je lievelingskleur? Turqoise. 
 

Welke muziek vind je leuk? Top 40 muziek. 
 

Wat is je favoriete film? Avatar, die met die blauwe apen. 
 

Wat eet je het liefst? Vlees en de Mac natuurlijk! 
 

Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift? Guiness Book of World Records. 
 

Wat is je favoriete game op de (spel-)
computer?  
GTA V en Fifa 14. 
 

Waar ben je de laatste vakantie geweest?  
Parijs, Disneyland en Barcelona. 
 

Waar ga je dit jaar op vakantie?  
Dat weet ik nog niet. 
 

Welke andere sport(en) doe je nog meer?  
Ik zit op voetbal bij Estria. 
 

Waarom is badminton leuk om te doen?  
Het is snel. 
 

Aan wie wil je de pen doorgeven? 
Aan Roza Huizing 
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