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Beste clubleden, 
 
Door de vakanties wordt voor velen het sporten even onderbroken. 
Een aantal van blijven gewoon doorgaan aangevuld met sporters uit 
de regio de kosten hiervoor zijn  respectievelijk €10 en €15. 
 
Stefan zoekt een vervanger voor hem in de feestcommissie! 
 
Het Jeugd_ouder toernooi was weer een grootsucces. 
Een foto van de nummers 1 en 2 vind je in dit  clubblad. 
 
Het mei-mixdubbel toernooi was weer goed bezet met een mooie 
loterij met prijzen. 
 
De winnaar van het club (mix)dubbel toernooi  zijn bekend, met 
dank aan de toernooicommissie en staan ook in dit clubblad. 
 
De penningmeester kijkt in zijn glazenbol en meldt 2 nieuweleden en 
geen afmeldigen. 
 
Fijne en zonnige vakantie gewenst. . . .  
 

Donderdag 28 augustus beginnen we weer. 
 
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 

Feestcommissie 

Herman Blom 

Vacant 

 

Jeugdbegeleiding 

Marc Arts 

René van Eldik 
Pascal v Vlodrop 

 

Kascontrole 

Ton Sijnen 

Ton van Berkel 
 

Redactie clubblad 

Kees Francissen 
 

Klachten 

Anita van Uden 

Ton van Berkel 
 

Wedstrijd/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 . . . 
Beste leden, 
 
Het is weer zo ver, het volgende clubblad is er weer. 
Wat betekent dat? 
 
De dorpencompetitie is voorbij. 
Het Grave recreanten toernooi is geweest. 
De training door Stefan weer begonnen. 
De zomerspelen naderen. 
 
De pen heb ik ter hand genomen. 
Ik wil het deze keer wat korter houden. 
 
Via deze weg wil ik alle leden en gastspelers die komende 
maanden spelen tijdens 
de “zomerspelen” heel veel speelplezier wensen. 
Voor de mensen die de zomermaanden gaan genieten van 
een vakantie 
vooral een leuke tijd en rust toegewenst. 
 
Verder voor alle, 
Een hele fijne vakantie, 
rij allemaal voorzichtig. 
 
Tot na de zomervakantie…………        
Oh ja nog even je aandacht voor het volgende. 
 

WIE WIL ER IN DE FEESTCOMMISSIE PLAATSNEMEN? 

Herman Blom en Stefan Heinemans zitten er nu in maar Stefan moet wegens 
zijn werkzaamheden en ook al wedstrijdcommissie bedanken voor deze functie. 
We kunnen Herman hier niet alleen mee opzadelen dus. . . . .wie zegt: ‘ik wil wel”. 
 
 
Jullie voorzitter, 
René 
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. . . de secretaris/ afdeling jeugd 
 

De vakanties zijn weer in aantocht en de reisplannen zijn alweer gemaakt, althans daar ga ik gemakshalve 
van uit. Ook voor ons jubileum zijn de voorbereidingen in volle gang. Ideeën zijn uitgewisseld, oude foto’s 
zijn tevoorschijn gehaald, natuurlijk gepaard gegaan met de nodige anekdotes. Het belooft een leuke 
happening te worden. Een aantal leden heeft een lang gekoesterd wens  in vervulling laten gaan door 
een tweede speelavond te organiseren. Helaas is de huidige oplossing maar van tijdelijke aard maar de 
intentie is er zeker om dit structureel op te lossen.  
 
De planning voor de zaalhuur voor het volgend seizoen is ook reeds doorgegeven aan LACO. Wellicht dat 
hierin nog ergens ruimte is voor een extra speelmogelijkheid. De uitnodiging voor het zomerspelen is ook 
verzonden aan iedereen. Als je nog mensen weet dit graag willen spelen in de maanden juli en augustus, 
nodig deze dan uit.  
 
Voor de jeugd zijn de nodige gezelligheidstoernooien gehouden. Het is een mooie seizoen geweest voor 
de jeugd. Het ledenaantal blijft goed en de sfeer bij de jeugd is goed. Hopelijk blijft het niveau stijgen en 
kunnen we volgend seizoen weer met drie teams deelnemen aan de Dorpencompetitie.   
Het “Jeugd-ouder toernooi”  was weer een gezellige  happening. Er werd fanatiek gestreden en de   
Ouders konden zien dat hun kids al echt iets in hun mars hebben 
 
Ook de seniorenteams zijn doorgegeven, helaas minder dan voorgaande jaren maar er zijn nieuwe teams 
gevormd. Het jaarlijks terugkerend volleybal toernooi van Dynamo is ook gespeeld. “De Pluimballetjes” 
hebben het iets minder goed gedaan dan vorig jaar, nu een vierde plaats. Nu nog wachten op het  beach-
volleybal toernooi. 
 

Rest mij iedereen een prettige vakantie toe te wensen. De mensen die doorspelen wens ik heel veel ple-

zier toe. 

De 1e en 2e plaats bij het : 
Jeugd ouder toernooi. 
 
             1e ; Jay  
             2e;  Roy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gegroet, 
             Erik.         
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Mei mixdubbel toernooi 2014 
Afgelopen zaterdag heeft het mixdubbel toernooi te Grave voor de 4e keer plaats gevonden. 
Dit kunnen we wederom een succes noemen. Er waren 72 personen en in 58 gevormde koppels die zich hadden aange-
meld. 
 
Het toernooi verliep rustig en prima op tijdsschema. Ondanks de technische storing met de microfoon die niet werkte 
verliep het wonderbaarlijk goed en hield iedereen zelf goed in de gaten wanneer men een wedstrijd moest spelen. Wij als 
organisatie hoefde maar zelden mensen te halen. 
 
De wisselbeker werd het 1e jaar werd deze gewonnen door Xinix, en het 2e en 3e jaar door BVC’74 (Cuijk). En dit jaar is Die 
Angere uit Geleen de winnaar van de wisselbeker. Gefeliciteerd! De wisselbeker wordt uitgereikt aan het beste dorp. 
 
Graag willen wij iedereen binnen de vereniging bedanken die heeft geholpen met de voorbereidingen van het toernooi. 
Verder wil ik alle sponsoren bedanken die dit toernooi mede mogelijk hebben gemaakt, hierbij in het bijzonder Hennie 
van Hebris. Hij is ook de gehele dag aanwezig geweest met mooie badmintonspullen. 
 
Tot slot wil ik de deelnemers bedanken voor het goede verloop en het medemogelijk maken van dit toernooi. We hopen 
dat jullie er volgend jaar, als het toernooi voor de 5e keer wordt gehouden, op 9 mei 2015 weer bij zijn!  
De uitslagen 

 
 

: 
 
 
 
 

Dubbel X 
Dames: 
Kim Bours – Patti Tabak (Die Angere) 
Anita Müller – Ilona Denissen (Shuttle Up) 
Nathalia Klees – Anièla Klees (BC Smasing) 
Annemarieke Eikhout – Iris Verhoeven (BC Op Dreef) 
Anita Starren – Rachel Ontrop (BC Op Dreef) 
Caroline Konings – Ascha van Haastert (BC ’t Veen) 
Danika Baum – Ingrid van der Elst (BC Kleve) 
Dorota Klees – Eline van Onzenoord (BC Grave) 
Heren: 
Joris de Wildt – Bas Verhoeven (BC Smasing) 
Richard Garot – Pim Warringa (BC Grave) 
Maarten Kleintjens – Martijn Vermeas (BC Op Dreef) 
Wouter Fondse – Remon Meijer (BC ’t Veen) 
Roderik Tittse – Taco Tittse (BC Op Dreef) 
Jorg de Wildt – Wouter Starren (BC Op Dreef) 
Kevin Walter – Thorben Broekmann (BC Kleve) 
Bennie Simon – Ronny Hasenbalg (Shuttle Up) 
Dubbel Y: 
Dames: 
Marjon van Doren – Manon van Vegchel (BC Slamis) 
Marianne Schimmel – Michelle van de Pavert (BC Slamis) 
Marja Timmers – Anita van Alphen (BC Slamis) 
Heren: 
Thomas Lammers – Tygo van Dijk (BC Slamis) 
Kees Nieman – Léon Kellenaers (Die Angere) 
Erik van Veen – Pascal Michels (BC Grave) 
Herman Blom – Bart van Oort (BC Grave) 
Willie van de Kamp – René Janssen (BC Kleve) 
René van Eldik – Frank Zwakhoven (BC Grave) 
Wim van Doren – Geert van Vegchel (BC Slamis) 
Sander Arts – Stefan Heinemans (BC Grave) 
Mix X: 
Ilja Nilissen – Richard Garot (BC Grave) 
Anièla Klees – Bas Verhoeven (BC Smasing) 
Nathalia Klees – Joris de Wildt (BC Smasing) 

 
 

Poule X1: 
Ilja Nilissen – Richard Garot (BC Grave) 
Danika Baum – Thorben Broekmann (BC Kleve) 
Iris Verhoeven – Roderik Tittse (BC Op Dreef) 
Patti Tabak – Léon Kellenaers (Die Angere) 
Poule X2: 
Anièla Klees – Bas Verhoeven (BC Smasing) 
Cindy van der Zwaan – Henk Ensing (BC Oosterbeek) 
Annemarieke van Eikhout – Taco Tittse (BC Op Dreef) 
Ingrid van der Elst – Kevin Walther (BC Kleve) 
Poule X3: 
Nathalia Klees – Joris de Wildt (BC Smasing) 
Caroline Konings – Remon Meijer (BC ’t Veen) 
Ingrid Becks – Riny Harbeek (BC Oosterbeek) 
Anita Starren – Martijn Vermaes (BC Op Dreef) 
Poule X4: 
Ilona Denissen – Ronny Hasenbalg (Shuttle Up) 
Karin Fleuren – Pim Warringa (BVC ’74) 
Rachel Ontrop – Maarten Kleintjens (BC Op Dreef) 
Marianne Schimmel – Thomas Lammers (BC Slamis) 
Poule X5: 
Anita Müller – Bennie Simon (Shuttle Up) 
Kim Bours – Kees Nieman (Die Angere) 
Ascha van Haastert – Wouter Fondse (BC ’t Veen) 
Marjon van Doren – Wim van Doren (BC Slamis) 
Mix Y: 
Angelique Peters – Patrick Rikken (BC Bemmel) 
Sabrina Siegers – Patrick van Deelen (BC Bemmel) 
Dorota Klees – Bart van Oort (BC Grave) 
Manon van Vegchel – Geert van Vegchel (BC Slamis) 
Poule Y1: 
Angelique Peters – Patrick Rikken (BC Bemmel) 
Eline van Onzenoord – Herman Blom (BC Grave) 
Monique Verploegen – Frank Zwakhoven (BC Grave) 
Anita van Alphen – Joos van Hees (BC Slamis) 
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Poule Y2: 
Sabrina Siegers – Patrick van Deelen (BC Bemmel) 
Diandra Arts – René van Eldik (BC Grave) 
Hanneke van Vlodrop – Erik van Veen (BC Grave) 
Marja Timmers – René Timmers (BC Slamis) 

Poule Y3: 
Dorota Klees – Bart van Oort (BC Grave) 
Manon van Vegchel – Geert van Vegchel (BC Slamis) 
Michelle van de Pavert – Tygo van Dijk (BC Slamis) 
Angelique van de Burgt – Harald van Soest  
                                                                   (Nettenmeppers) 

PLAATS HERENMIX PUNTEN   PLAATS HERENDUBBEL PUNTEN 

  Sterkte 1     vervolg Sterkte 1 Herendubbel   

1 Ben Verhaaf 1,1428   4 Ton Sijnen 1,2857 

2 
Kees Francissen 

1,0000   5 
Ben Verhaaf 

1 

3 Bart Horn 0,8571   6 Kees Francissen 0,8461 

  Sterkte 2     7 Marcel Pluk 0,8 

1 Erik van Veen 1,1428   8 Sander Arts 0,7857 

2 Herman Blom 1,3750   9 John Jochems 0,6923 

3 Pascal Michels 1,2857   10 Jan Pot 0,3076 

3 Arno Heemskerk 1,2857     Sterkte 2 Herendubbel   

3 Frank Zwakhoven 1,2857   1 Arno Heemskerk 1,4 

4 Robert Opsteeg 0,5714   2 Robert Opsteeg 1,3846 

5 Perry van Kuppenveld 0,4285   3 Pascal Michels 1,3529 

  Sterkte 3     4 Herman Blom 1,3333 

1 Bart van Oort 0,7142   5 Frank Zwakhoven 1,2307 

  Damesmix     6 Mike Sebel 0,6153 

  Sterkte 1     7 Perry van Kuppenveld 0,4736 

1 Wilma Loderus 1,4705   8 Erik van Veen X 

2 Anna-Maria Allewijn 1     Sterkte 3 Herendubbel   

3 Caroline Bolwerk 0,8461   1 Richard Garot 1,625 

4 Maria Sijnen 0,8333   2 Harry Klees 1,3 

5 Miranda Michels 0,8181   3 Pascal van Vlodrop 1,153 

6 Riny Broeks 0,4444   4 Stefan Heinemans 1,142 

  Sterkte 2 Damesmix     5 Huub Nagtegaal 0,769 

1  Diandra Arts 1,7142   6 Marc Arts 0,714 

2 Michelle Beemsterboer 1,6   7 Bart van Oort 0,555 

3 Hanneke van Vlodrop 0,9     Sterkte 1 Damesdubbel   

4 Marian Koolen 0,5714   1 Wilma Loderus 1,428 

  Sterkte 2 Damesmix     2 Miranda Michels 0,875 

1 Sandra van Hees 1,2     Sterkte 2 Damesdubbel   

2 Dorota Klees 0,9   1 Michelle Beemsterboer 1,555 

  Sterkte 1 Herendubbel     2 Diandra Arts 1,142 

1 
Bart Horn 

1,5   3 
Hanneke van Vlodrop 

0,714 

1 Ceriel Bolwerk 1,5     Sterkte 3 Damesdubbel   

2 Symen van der Meer 1,4285   1 Dorota Klees 1.166 

3 Marco Oppers 1,3333   2 Sandra van Hees 1.142S 

 
 
Hieronder vind je de club uitslagen van de mix wedstrijden. 
Als je niet in de lijst voorkomt dan heb je niet de minimaal vereiste 7 wedstrijden gespeel. 
Je  plaats is bepaald door het aantalwedstrijdpunten te delen door het aantal gespeelde wedstrijden. 
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. . .de penningmeester 
 

Vakantie 
Nog maar net Pinksteren geweest en de gedachten zitten nu al bij de vakantie. Maar we zul-
len er toch nog eerst een paar weken tegenaan moeten, afzien maar het is niet anders. 
 
Terugkijkend: 
Het mixdubbel toernooi in mei is weer geweest, het was een gezellige drukte. Diandra, Stefan 
en de rest van de vrijwilligers hadden het weer piekfijn voor elkaar! 
De dorpencompetitie is afgelopen en voor het komende seizoen zijn de teams weer inge-
deeld. We gaan helaas van 6 naar 4 teams. Voor het starten van een herencompetitie was he-
laas te weinig animo vanuit de andere clubs. 
Stefan en Marc hebben weer een aantal weken training gegeven. Alle deelnemers waren hier 
enthousiast over. Ik wil Stefan en Marc dan ook bedanken voor hun inzet. 
Diandra heeft het enkeltoernooi georganiseerd. Er wordt dan ook op de speelavond stevig ge-
streden voor de winst. Mede door het systeem van de voorgift worden er leuke spannende 
partijen gespeeld. 
 Er was verder vanuit de club de vraag of een tweede speelavond mogelijk was. Na veel zoe-
ken is een sporthal in Overasselt gevonden waar in de maand juni 4 dinsdagavonden werden 
gespeeld. Na evaluatie gaan we kijken hoe we na de vakantie het in een vastere vorm kunnen 
gieten. Of dit in Overasselt zal zijn is nog niet bekend. Mocht je interesse hebben in een twee-
de speelavond, laat het dan even weten. 
 
De glazen bol: 
In juli en augustus gaan we weer ‘zomerspelen’ Omdat hier ook badmintonners van andere 
verenigingen bij aanwezig zijn, kun je eens tegen een andere tegenstander oplopen dan op de 
regulieren speelavond, altijd leuk. Weet je zelf nog iemand die kennis met badminton wil ma-
ken, dan kan deze ook mee spelen in de maanden juli en augustus. Het zomerspelen kost voor 
leden € 10,- en voor niet-leden € 15,-. Voor dit bedrag kun je dus 9 donderdagen van 20:00 – 
22:00 uur spelen. 
De laatste speelavond voor de jeugd is donderdag 10 juli en ze gaan donderdag 28 augustus 
weer aan het nieuwe seizoen beginnen. De senioren hebben geen reguliere speelavond in juli 
en augustus maar kunnen dus deelnemen aan het zomerspelen. 
 
Ledenadministratie: 
Vanuit de ledenadministratie val te melden dat we sinds het laatste clubblad 2 nieuw leden 
hebben mogen verwelkomen, Angela van der Last bij de senioren en Jannes Weerman bij de 
jeugd. Welkom bij de club! 
Rest mij nu dan niks anders dan iedereen een fijne vakantie te wensen met mooi weer. 
Perry 
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GEEF DE PEN DOOR... 
                                                               

Beste leden, 
Ik ben Monique Verploegen en kom uit Beek / Ubbergen maar woon inmiddels in Haps. 
Per toeval ben ik in aanraking gekomen met de badminton sport, want een collega van me 
van Philips Nijmegen ( inmiddels heet het NXP ) vroeg me ruim 25 jaar geleden of ik zin had 
om mee te gaan naar het jaar feest van zijn badminton club. Daar was ik wel voor te porren.  
 
Ik werd al snel gevraagd om lid te worden en mee te spelen met de competitie. En zo ben ik 
met badminton begonnen.  In Beek werd geen competitie gespeeld dus kwam ik al snel te-
recht in Nijmegen. Via de badminton clubs Wezenhof, Lindenholt, Meyhorst, Philips, Beunin-
gen en Wijchen  ben ik uiteindelijk in Grave beland. Omdat ik Huub kende en toen samen met 
Harry in Wijchen dorpen competitie speelde was het idee ontstaan om samen met Sandra 
een team te vormen voor de dorpen competitie. Inmiddels spelen we  7 jaar samen. 
 
Naast badminton speel ik tennis, zing ik op de maandag in een koortje en ben ik sinds kort lid 
van een fotoclub.  
 
Ik werk 4 dagen in de week op de marketing afdeling van NXP Semiconductors. 
 
Mijn man en ik houden van reizen en komen 
graag in contact met andere culturen of we 
trekken de  natuur in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik geef de pen door aan Bart van Oort.                      
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De leukste uitspraken van kinderen!!! 
 
De koe is een zoogdier en ook een huisdier. Hij is overal 
met rundvlees bespannen. Achteraan heeft hij een 
staart met een pluim, waarmee hij de vliegen wegjaagt,  
die anders in de melk zouden vallen.  
Vooraan zit de kop, waaraan de horens groeien en waar-
op de mond bevestigd is.  
Aan de onderkant van de koe hangt de melk. Deze is in-
gericht om aan getrokken te worden. De koe ruikt bij-
zonder goed. Een mens ruikt hem al op grote afstand. 
Hij leeft van gras, afval en boterbloemen. 
Als het weer goed is, produceert hij goede melk, als het 
slecht weer is slechte melk en als het onweer is, wordt 
de melk zuur.  Dan krijg je Yoghurt.  
 
Het water heeft een geweldige kracht. Toch kan met het dikwijls tegenhouden. Maar de winden kan men 
geen minuut tegenhouden. 
 
Helaas is in ons dorp geen toren en is het dus niet mogelijk de klok  te luiden. Daarom gaat het bij  
begrafenissen en ander festiviteiten zo treurig toe.  
 
De eend heeft velletjes tussen de poten. Het lopen van de eend noemen we waggelen. 
‘s Winters legt een eend nooit een ei. Maar toch is dat wel eens  gebeurd. Want dan had die eend te veel 
drang en floep hij was eruit. De jagers schieten in de herfst op eenden, en dan gaan ze dood door de hagel-
slag die in het geweer zit.     
 

De haan wordt ’s morgens wakker door zijn luid ge-
kraai.  
 
Eerst dan als de dokter ons dood verklaard heeft kun-
nen we overtuigd zijn, dat we werkelijk dood zijn. 
 
Als ik ‘s morgens wakker word, hoor ik het water stro-
men. 
Het is mijn vader, die al op is. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Verzameld door Huub 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NNzWhg6DXrmzYM&tbnid=w_I6uaZeGNZGwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fcliparts%2Fkoeien%2Fclipart_koe_animaatjes-214-141650%2F&ei=l7X_UpvsA8ed0AWjwIGIDg&bvm=b
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mVvJImUFRX9xAM&tbnid=NqqgHJPGmXSdBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.normaal.nl%2F%3FDe_band&ei=3EuTU8maFKLP0QXO-YGoCQ&bvm=bv.68445247,d.d2k&psig=AFQjCNFxavSSumTa8xKq
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GEEF DE PEN DOOR… 
Naam: Roza Huizing 
Leeftijd: 13 
Heb je broertjes en zusjes: Ja, een broer 
Heb je ook huisdieren: Nee 
Waar zit je op school: Op het Merletcollege in Grave 
 In welke klas/groep zit je: Ik ga naar de 3e klas 
Wat is je favoriete TV progamma: Teen Wolf 
Wat is je lievelingskleur: Roze 
Welke muziek vind je leuk: Bijna alles. 
Wat is je favoriete film: White chicks 
Wat eet je het liefst: Schnitzel 
Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift: Wreck this journal 
Wat is je favoriete game  
op de computer of spelcomputer: Little big planet 
Waar ben je de laatste vakantie geweest: Italië 
Waar ga je dit jaar op vakantie: Italië 
Welke andere sport(en) doe jij nog meer: Roeien 
Waarom is badminton leuk om te doen: Het is gezellig en leuk om te slaan :) 
 
Aan wie wil je de pen doorgeven: Lianne Nijland 
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