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Beste clubleden, 
 
De vakantie is voorbij en we zijn weer volop in beweging. 
De redactie is versterkt met Marijn Oppers. Hij zal in het  clubblad 
van januari 2015 zich even voorstellen. Nu zie je alvast zijn vaardig-
heid in het maken van ons clubblad want ik heb alleen de teksten en 
plaatjes aan hem gemaild. 
 
In het clubblad; 
ideeën, meningen en aankondigen van het bestuur. 
 
De ALV, 28 Oktober om 20:00 uur in de zaal van het Dorstige Hert in 
Escharen. Kom er eens een keer naar toe! 
 
Een verhaal over bespanning en de effecten ervan op je spel. 
Bespanning stuk…. Marc  repareert. 
 
De pen door Lianne en Bart 
 
Feest!  
40 jarig bestaan op : Zaterdag 25 april vanaf 13:30 uur! 
 
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 

06-22993180 

 

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 

Marijn Oppers 
 

Klachten 

Anita van Uden 

Ton van Berkel 
 

Wedstrijd/Activiteiten 

Diandra Arts 

Stefan Heinemans  

Algemeen 

Badminton Club Grave (B.C.G.) 

Rekeningnummer:  

IBAN NL38 RABO 0139 8965 54 

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 22.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Op wwwbcgrave.com  

staan de e-mail adressen  

van de bestuursleden. 
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Nieuws... van het bestuur . . . 
Beste leden, 
 
Het nieuwe clubblaadje is weer in de maak mijn stukje weer onderweg. 
De vakanties weer voorbij, het nieuwe seizoen weer gestart. 
De zomerspelen tot een goed eind gekomen. 
Diandra en Herman hebben de dorpen competitie weer goed opgestart. 
Dit jaar is het ook gelukt om in de dorpen competitie een start te maken met een  
herenpoule waar 2 teams uit Grave aan deelnemen.  
De eerste clubwedstrijden zijn weer gespeeld. 
De jeugd begonnen met een nieuwe vorm van training geven en voor dit jaar  
zal Pascal Vlodrop de trainers groep versterken. 
Het 40 jarig bestaan komt eraan waar achter de schermen al hard aan gewerkt word. 
 
Helaas is het niet allemaal goed nieuws in het nieuwe seizoen. 
Dit seizoen hebben afscheid genomen van 3 mix teams wat ook heeft ingehouden dat we  
een aantal spelers zijn kwijt geraakt. 
 
Maar laten we het bij het goede houden en ik dit stukje eindigen met; 
Aan alle spelers heel veel speel plezier in het komende seizen en heel veel succes met de wedstrijden en 
toernooien die ook dit seizoen weer gespeeld gaan worden. 
 
Uitnodiging voor de ALV op 28 Oktober om 20:00 uur in het  
Dorstige Hert te Escharen. 
De agenda wordt gemaild en ligt op de sportavond in de zaal. 
Komen mensen!!!!!!!!!!!! 
 
Een sportieve groet van jullie voorzitter, 
 
René 
 
 
 
 
 

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”. 
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. . . de secretaris/ afdeling jeugd 
 

Gewone gang van zaken 
 
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en is waarschijnlijk weer aan het werk of je bent bezig, 
waarmee je voor de vakantie ook bezig was.  Zo ook bij BCG. De zomerspelen zijn weer achter de rug, de 
dorpencompetities zijn weer begonnen en de inschrijvingen voor de verschillende toernooien zijn weer  
de deur uit. Wij zijn blij dat de heren competitie nu wel gespeeld kan worden, helaas nog niet met veel 
dorpen maar hopelijk zal dit volgend jaar met meer dorpen gespeeld kunnen worden. De jeugd dorpen-
competitie is nog niet begonnen. Wel wordt op 28-09 het kwalificatietoernooi gehouden. In oktober wor-
den de poules gevormd en kan ook deze competitie beginnen. Volgend jaar bestaat BCG 40 jaar en de 
voorbereidingen om dit te vieren zijn in volle gang. We hopen op een grote deelname. Nadere details vol-
gen  t.z.t. 
 
Zoals in de vorige ALV aangekondigd zal er binnenkort weer een ALV gehouden worden om de periode 
januari t/m augustus af te sluiten. De uitnodiging hiervoor zal binnenkort naar iedereen verzonden wor-
den. Wij hopen dat er nu meer leden zullen deelnemen hieraan in vergelijking met de laatste ALV. BCG is 
ook jullie vereniging. 
 
De jeugd afdeling van BCG draait goed. We hebben een gemotiveerde groep jeugdleden die wel wat wil-
len leren. De trainingen worden anders gegeven. Hiervoor wordt  START van de badmintonbond ge-
bruikt. De resultaten hiervan moeten uit de dorpencompetitie blijken. Twee jeugdleden, Marijn en Mauri-
ce, zijn door gestroomd naar de senioren. Verzoek aan iedereen om Marijn en Maurice te steunen hierin, 
voor hen is dit een grote stap en wij willen beiden graag als lid behouden voor de vereniging. Op 27-11 en 
04-12 zullen de Sjors-sportief kinderen bij ons twee trainingen meedraaien. In de afgelopen jaren werd dit 
druk bezocht en wij hebben tot nu toe al 12 inschrijvingen hiervoor. Dit is zeker een mooi resultaat. Nu 
maar hopen dat een aantal blijft hangen bij BCG. 
 
Gegroet, 
 
Erik   
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...de penningmeester 

We zijn weer begonnen. 

De vakantie zit er weer op. In juni hebben we een aantal gastspelers uit Beuningen op bezoek gehad 

en in juli en augustus is het zomerspelen weer geweest. De opkomst hierbij was iets kleiner dan vorig 

jaar, gemiddeld stonden we met zo’n 20 man te spelen. 

Het nieuwe speelbord heeft zijn intrede gedaan en een nieuwe speelklok zorgt er voor dat we niet 

constant met geknepen ogen naar de blauwe Laco klok hoeven te kijken. De twee metalen kasten 

zijn vervangen door een grote kast. 

De competitie is weer gestart en Diandra heeft het voor elkaar gekregen dat er een mini-

herencompetitie gestart is met daarin 2 teams uit Grave en 1 team uit Oeffelt. Door tegen ieder team 

1 maal uit en 1 maal thuis te spelen worden er toch vier competitieavonden per team gespeeld. 

Vanuit de jeugd zijn er 3 leden doorgestroomd naar de aspirant leden. Zij spelen op donderdagavond 

vanaf 20:00 uur met ons mee. Zo zijn we het nieuwe seizoen begonnen met 3 ereleden, 44 seniorle-

den, 3 aspirant-leden en 25 jeugdleden. 

De voorbereidingen voor het 40 jarig bestaan zijn reeds in volle gang en beginnen vorm te krijgen. 

Reserveer alvast in je agenda: Zaterdag 25 april vanaf 13:30 uur! 

Binnenkort komt de Algemene ledenvergadering er aan, de aankondiging hiervan staat ook in ons 

clubblad. 

Rest mij niks anders dan ieder een sportief, gezond en blessurevrij seizoen toe te wensen. 

Perry van Kuppeveld 

Penningmeester 
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Toernooicommissie 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Dat betekend, tijd voor weer een stukje in het clubblad. Ik 
hoop dat jullie allemaal een lekkere vakantie hebben gehad. 
 
In het stukje van ons, de toernooicommissie, zal je de uitslag van het enkeltoernooi vinden en de 
planning van de toernooitjes van dit seizoen. Dit jaar bestaat de vereniging 40 jaar, dus ook vanuit de 
toernooicommissie willen wij wat extra’s organiseren. Hoe, wat en wanneer daar zijn we mee bezig, 
dus als we meer informatie hebben zullen we dit laten weten. 
 
Het enkeltoernooi hebben we dit jaar in 2 poules moeten spelen. Dat was in het begin en halverwege 
best verwarrend. We hebben dit zo goed mogelijk proberen te laten verlopen en hebben natuurlijk 
weer wat verbeterpunten voor aankomend seizoen. We zijn begonnen met het indelen van 2 poules, 
dames en heren gecombineerd, daar hebben we de eerste 9 weken wedstrijden voor gespeeld. Daar-
na is er een finalepoule ontstaan van 6 heren. Deze hebben gestreden voor de 1e, 2e, en 3e plaats. En 
er is een 2e herenpoule ontstaan, deze hebben op hun sterkte gestreden voor de totale einduitslag. 
De dames hebben ook onderling uitgemaakt welke dame in de dames poule de 1e, 2e en 3e plaats zou-
den krijgen. De prijzen zullen op de speelavond worden uitgereikt, ben je niet aanwezig dan vind je 
jouw prijs in de kast. 
 
Uitslag: 

Toernooiagenda 2014-2015 
Intern clubtoernooi toernooi: van 18 september 2014 t/m 12 februari 2015. Dit wordt gespeeld op de 
speelavond d.m.v. grabbelen, hierbij vervalt de reguliere grabbel. Wij als toernooicommissie zijn ver-
antwoordelijk voor de grabbel. Indien je aanwezig bent, wordt er verwacht dat je mee doet. 
 
Enkeltoernooi: van 5 maart 2015 t/m 18 juni 2015. Dit wordt gespeeld op de speelavond. Mocht je 
hieraan mee willen doen moet je je inschrijven, uitnodiging tot inschrijven volgt. 
 
Clubkampioenschappen 2015: Dit vind plaats op zaterdag 7 maart 2015. Hier wordt gestreden om de 
beste van ieder onderdeel. Dus de beste DamesDubbel, HerenDubbel, Mix, DamesEnkel, en HerenEn-
kel. Je mag je hierbij voor 2 onderdelen inschrijven. 
 
Jaarlijks mix-dubbel toernooi (externe): Vind plaats op zaterdag 9 mei 2015. Dit is een toernooi waar 
externe clubs ook aan mee kunnen doen. Wordt voor het 5e jaar gehouden. 
 

Heren: 
Huub Nagtegaal 
Arno Heemskerk 
Richard Garot 
Erik van Veen 
Marc Arts 
Stefan Heinemans 
Herman Blom 
Frank Zwakhoven 
Pascal Michels 
Perry van Kuppenveld 
Marcel Pluk 

Dames: 
Monique Verploegen 
Sandra van Hees 
Diandra Arts 
Hanneke van Vlodrop. 
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Badminton bij de jeugd is plezier hebben 

Het nieuwe jeugdseizoen is met grote belangstelling begonnen. 25 kids stonden op de eerste donderdagavond na 

de zomervakantie te trappelen van ongeduld om eindelijk weer een shuttle te mogen slaan. Vanzelfsprekend wa-

ren jullie het nog niet verleerd want de vakantie bestond niet alleen uit luieren, zwemmen en lekker eten, maar ook 

om regelmatig met papa, mama zus of broer een badmintonspelletje te spelen.  

Het nieuwe jeugdseizoen betekent ook weer een uitdaging voor de trainers/begeleiders. Afgelopen seizoen zijn we 

als vereniging voor het tweede seizoen achtereen uitgeroepen tot “beste jeugdspelers van de dorpencompetitie” 

en dat betekent dat we goed op weg zijn om van jullie echte top recreantenspelers te maken. Met dit ontwikkelen 

gaan we verder, vol enthousiasme en met plezier in het badmintonspel. Want dat staat bij ons trainers/begeleiders 

bovenaan: we moeten met z’n allen veel plezier hebben in het badminton. Wat wij zien is dat jullie plezier hebben 

als het lukt. Als je in je gedachte hebt van “de volgende shuttle drop ik precies over het net zodat de tegenstander 

er niet bij kan” en het gebeurt dan ook. Dan is er het plezier en de trots van “hee, dat kan ik, dat heb ik maar mooi 

geleerd!” 

Jullie hebben al ontdekt dat ik weer met een nieuwe trainingsmethode ben gestart.  Juist om te zorgen dat jullie 

net iets beter en scherper worden. De grote groep is tijdens de trainingsavond opgesplitst in drie kleinere groepjes 

ieder met een eigen training/begeleider. Hierdoor krijg je nog meer persoonlijke aandacht wat je spel nog meer 

verbetert, met als gevolg nog meer pleziermomenten in je badmintonspel. Het enige wat wij als trainers/

begeleiders vragen: zorg dat je er bent tijdens de trainingsavonden. Het trainingsprogramma ziet eruit als een trap. 

Op iedere trede leer je wat nieuws of verbeter je je techniek. Als je de trainingsavond, dus een trede mist, dan loop 

je met grote stappen te snel de trap op en dan kom je bovenaan zonder ook maar iets geleerd te hebben. Een tre-

de overslaan betekent daarbij ook dat je iets niet hebt geleerd wat de rest in het groepje wel heeft geleerd en dat 

daarmee de kans bestaat dat je achterblijft in je badmintonspel en dus het plezier ervan kwijt raakt. Dat zou zonde 

zijn. Natuurlijk kan het voor komen dat je op de trainingsavond iets anders hebt. Geef dit dan op tijd aan, zodat je 

begeleider een plannetje kan bedenken om ervoor te zorgen dat je niet achter raakt. 

Om niet alleen maar met trainen bezig te zijn, hebben we ook vrije speelavonden, wedstrijdavonden en spelletjes 

avonden. Ik maak vroegtijdig bekend wanneer de trainingsavonden zijn. Het programma is bij jullie nu al bekend 

tot aan de herfstvakantie.   

Jullie zullen trouwens wel gezien hebben dat er een paar jeugdleden gestopt zijn met badminton. Vanwege de stu-

die en haar baantje bij de Jumbo is Susan gestopt. Roy heeft het racket even opgeborgen, net zoals Brianna. Dan 

hebben we twee jeugdleden die zijn doorgestroomd naar de senioren: Marijn en Maurice en één lid is verhuisd: 

Mats. Hierdoor is er wat ruimte gekomen op de ledenlijst en verwelkomen we Kim, Jannes en Stan (de broer van 

Rens). Ook hebben jullie gemerkt dat er een nieuwe trainer/begeleider ons team heeft versterkt. Pascal is sinds een 

jaar senior lid bij ons maar heeft al jaren ervaring met badminton. Hij vindt het leuk om jullie wat te leren. Ook zien 

jullie regelmatig Herman. Herman is al vele jaren lid van onze vereniging en valt in als Marc, Erik, René of Pascal er 

niet bij kan zijn. 

Ik wens jullie erg veel badmintonplezier dit jaar en laat de shuttles maar knallen. 

Groetjes Marc 
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GEEF DE PEN DOOR... 
 

Beste Leden, 
 
Ik ben Bart van Oort en kom oorspronkelijk uit Beneden-Leeuwen maar woon nu ongeveer  
al 30 jaar in Grave. 
Ik ben altijd werkzaam geweest in de binnenvaart, waarvan 15 jaar als kapitein op de duwvaart. 
Daarna ben ik bij Smals begonnen op de zandzuiger ‘Vierlingsbeek’ waarvan de laatste jaren als ploeg-
chef. 
 

  
 
Toen wij ongeveer 10 jaar terug dagdienst gingen draaien, ben ik met mijn zwager samen badminton 
gaan spelen in Gassel. 
Dit beviel mij goed en ik ben daarna ook in Grave gaan spelen. 
Toen ik een jaar of twee later gevraagd werd om competitie te gaan spelen, hoefde ik daar niet lang over 
na te denken. 
Ik doe dat, samen met Dorota, Eline en Herman, met veel plezier. 
 
Groetjes Bart 
 
 
Ik geef de pen door aan Frank Zwakhoven 
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GEEF DE PEN DOOR... 
 

Naam: Lianne Nijland 

 

Leeftijd: 14 

 

Heb je broertjes en zusjes: Een zus en een zusje,  Hanneke en Marieke  

 

Heb je ook huisdieren: Twee honden, Lex en Britt, en een Kat, Whiskey 

 

Waar zit je op school: Maaswaalcollege Veenseweg 

  

In welke klas/groep zit je: 3e klas 

Wat is je favoriete TV progamma:  

Flikken Maastricht 

 

Wat is je lievelingskleur: blauw 

Welke muziek vind je leuk: bijna alles 

 

Wat is je favoriete film: Heb ik niet 

 

Wat eet je het liefst: Lasagne  

Wat is je laatste gelezen boek of tijd-

schrift:  

The fault in our stars 

 

Wat is je favoriete game  

op de computer of spelcomputer: GTA 5  

(van Roza) 

 

Waar ben je de laatste vakantie geweest: Italië, bij het Gardameer 

 

Waar ga je dit jaar op vakantie: Zuid-Afrika 

 

Welke andere sport(en) doe jij nog meer: Roeien  

 

Waarom is badminton leuk om te doen: Is gezellig 

 

Aan wie wil je de pen doorgeven: Lieke                
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Bespanning stuk? 

Regelmatig wordt er een bespanning stukgeslagen. Vaak krijg ik dan de vraag waar je je bespanning kunt 

laten maken. Ik roep dan Snelders in Wijchen of Hebris in Schaijk. Sinds kort kun je ook bij mij terecht voor 

het laten bespannen van je racket, misschien wel zo handig. Donderdag afgeven en de week erop krijg je 

het racket met nieuwe bespanning terug. 

Er zijn natuurlijk erg veel soorten bespanningen. Om het een kostenbesparend te houden heb ik ervoor 

gekozen om één type snaar aan te bieden. Dit is de Yonex BG-65 / 0,70 mm en is de meest toegepaste all-

round snaar op de markt. 

Dan is er nog de keuze van de spankracht van de bespanning. De algemene regels hiervoor zijn:  

 Met een lichte bespanning sla je verder. Dit komt door het trampoline-effect dat bij lagere gewich-

ten groter is, waardoor de shuttle een grotere snelheid krijgt 

 Met een zware bespanning sla je preciezer. Dit komt omdat de bespanning minder vervormt op het 

moment dat de shuttle de snaren raakt. 

Aangeraden wordt voor beginners om een lagere bespanning te kiezen, zo rond de 9 kg (20 lbs). Wan-

neer je meer techniek en vooral kracht hebt ontwikkelt kan je de bespanning laten oplopen tot 11 kg (25 

lbs). Echter de techniek van een harde slag is belangrijk, want een hardere bespanning leidt tot minder 

gevoel in je slag en tot meer blessures. Hoger dan 11 kg is alleen weggelegd voor professionele spelers. 

Dit ligt ook boven de maximale aanbevolen spanning van de meeste rackets. Welke kracht voor jou van 

toepassing is, is erg persoonlijk en afhankelijk van je speelstijl en je type racket.  

Dan nog een weetje: de dikte van een badmintonsnaar ligt ergens tussen de 0,65 en 0,85 millimeter. In 

het algemeen geldt: hoe dunner de snaar, hoe beter de controle. Dunne snaren hebben echter de neiging 

veel sneller te breken, zeker bij een aanvallende speelstijl.  

Marc  
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