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Beste leden, 
 
Een tijdje geleden heeft Kees mij gevraagd mee te hel-
pen aan het clubblad, ik heb hiermee ingestemd en wat 
later hebben wij samen het clubblad in elkaar gezet. 
Sindsdien ben ik, Marijn Oppers, mede redacteur voor 
het clubblad.  
Op dit moment ben ik 17 jaar oud en sinds mijn 11e zit ik in 
Grave op badminton. Mijn hele leven woon ik al in Grave 
en sinds augustus studeer ik in Arnhem aan de HAN, 
Communication and Multimedia Design.  
Verder weet ik niet wat ik jullie nog kan vertellen dat nog 
een beetje interessant is dus hierbij wil ik graag de spon-
soren bedanken en iedereen alvast fijne feestdagen wen-
sen. 
 
Vriendelijke groeten van jullie nieuwe redacteur, 
Marijn 
 
 

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 

Pascal van Vlodrop 
 

Kascontrole 

Stefan Heinemans 

Henk-Jan Zwikker 
 

Redactie clubblad 

Kees Francissen 

Marijn Oppers 
 

Klachten 

Ton van Berkel 
 

Activiteiten 

Diandra Arts 

Stefan Heinemans  
 

Feestcommissie 

Herman Blom 

Vacant 

Algemeen 

Badminton Club Grave (B.C.G.) 

Rekeningnummer:  

IBAN NL38RABO0139 8965 54 

Smient 40 

5361 SR Grave 

e: secretariaat@bcgrave.com 

w: www.bcgrave.com       (1) 

 

Contributie 
per jaar:               

Senioren                     €   115,00 

Asp. Senioren             €     95,00 

Jeugd                          €     6900 

 

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 . . . 
Ze schreven. . .  
 

Beste Leden, 
 
Het seizoen is alweer lekker in volle gang. Er zijn al een aantal wedstrijden in de dorpen 
competitie gespeeld. Aan de interne wedstrijden wordt goed deelgenomen. 
 
Vooral niet vergeten de grote opkomst bij de jeugd vanwege Sjors sportief, wat een drukte 
was dat met 14 kids erbij maar wel erg gezellig. Het heeft ook een aantal nieuwe leden bij 
de jeugd opgeleverd. 
 
Sinterklaas heeft ook ons land weer verlaten en is met zijn hele gevolg terug naar Spanje. 
 
We gaan ons nu opmaken voor de kerstdagen en oud en nieuw. 
 
Bij deze wil ik jullie dan ook hele fijne en vooral gezonde feestdagen en een voorspoedig 
2015 wensen en dat we ons allen in het nieuwe jaar gaan opmaken voor het 40 jarig be-
staan van de vereniging. 
 
Sportieve groet, 
 
Jullie voorzitter, 
René 
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kooikersweg 2 Grave 
Tel. 0486-471065  

E-mail.  Grave@welkoop.com 

Welkoop Grave 
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 . . penningmeester 
 

2015 komt er aan. 
En 2015 is het jaar dat de club 40 jaar bestaat! Over een paar maanden is het zo ver. We denken een leuk 
programma voor zowel de jeugd als de senioren in elkaar gesleuteld te hebben. 

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

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is het korte boekjaar januari 2014 – augustus 2014, dat 
positief is afgesloten, goedgekeurd, net als de begroting voor komend seizoen.  
Opvallende zaken uit de begroting zijn de aanschaf van een geluidsinstallatie en natuurlijk de begroting 
voor het feest. Daarnaast is er voor het seizoen 2015-2016 een kleine verhoging van de contributie afge-
sproken. Deze ziet er dan als volgt uit:  -Jeugd (tot 16 jaar) was € 67,-, wordt € 69, 
       -Aspirant (16 tot 18 jaar) was € 92,-, wordt € 95, 
       -Senior (18 jaar en ouder) was € 112,- wordt € 115,- 
 
Nieuwe leden 
Sinds het begin van het seizoen hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook de Sjors 
Sportief actie onder de jeugd was ongekend populair. Na een grote opkomst tijdens twee donderdag-
avonden hebben zich, op het moment van schrijven, 6 nieuwe jeugdleden aangemeld. Omdat we daar-
door boven de 30 jeugdleden kwamen, hebben we een wachtlijst in moeten stellen.  
De nieuwe jeugdleden zullen in het nieuwe jaar mee komen trainen. 
Sinds het begin van het seizoen hebben we de volgende leden welkom geheten: 
Marc Steenvoorden, Johan Claessens (tevens onze nieuwe webmaster), Roy Cornelissen, Nathalie van 
Veen, Stefanie Gommans en Roelof Worst. 
Bij de jeugd zijn dit: 
Femke Derksen, Aemke Maas, Fenna van Eldijk en Joost van Vlodrop 
 
Opzeggingen: 
Danny van Schaijk en Mike Sebel hebben hun lidmaatschap opgezegd. 
 
Ik wens iedereen verder prettige kerstdagen en een goed en gezond begin voor 2015. 
 

Perry van Kuppeveld 

Penningmeester 
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. . secretaris  
 
Notulen ALV BCG 2014, d.d. 28-10-2014 (Dorstige Hert Escharen) Aanvang 20:00 

 

Voor de vergadering zijn 49 personen uitgenodigd. 

7 personen hebben zich afgemeld 

26 personen hebben zich niet afgemeld 

16 personen waren aanwezig. 

 

Opening: 

René opent de vergadering om 20:08 en heet alle aanwezige hartelijk welkom. 

 

Vaststellen agenda / Aanvullende gesprekspunten: 

De agenda wordt doorgenomen, er zijn geen aanvullende punten. 

 

In- en uitgaande stukken: 

Brief / factuur van Laco. 

Brief van Gemeente m.b.t. subsidie. De subsidie wordt helaas steeds minder. 

 

Notulen vorige vergadering: 

Geen opmerkingen, notulen zijn bij deze goedgekeurd. 

 

Financiën: 

Boekjaar 2014: (jan-aug) 

Perry geeft uitleg over de inkomsten. Zomerspelen contributie moet iets omhoog daar dit nu iets teveel gekost heeft. Voor volgend 

jaar wordt de bijdrage van €15,- verhoogt naar €17,50. Voor leden gaat de bijdrage van €10,- naar €12,50. Uit de groep komt de op-

merking dat we moeten oppassen dat het zomerspelen niet te duur wordt, het gevaar dreigt dat de extra spelers dan wegblijven. 

Rabobank bijdrage valt volledig weg. 

Er zijn extra inkomsten gekomen van de Beuningen spelers en door de verkoop van de oude metalen kasten. 

Kas is gecontroleerd door Ton en Maria Sijnen en goedgekeurd. Penningmeester wordt decharge verleent voor het afgelopen jaar. 

 

Begroting seizoen 2014-2015: 

Er is een extra uitgave begroot voor een actieve speaker. Deze is nodig voor de toernooien en er kan een muziekje op afgespeeld 

worden. LACO heeft geen correct werkende geluidsinstallatie beschikbaar en in de huurovereenkomst is niet opgenomen dat LACO 

voor een geluidsinstallatie zorgt. 

Perry heeft uitleg gegeven over de subsidiebijdrage over 2014 

Voor de interne toernooien is €300,- te besteden. 

Er wordt een vraag gesteld of BCG ook BTW “problemen” kan krijgen met de fiscus. Gelukkig zal BCG hier geen last van hebben 

daar problemen ontstaan bij verenigingen die een kantine exploiteren. Hier wordt in vele gevallen heel veel omzet uit gegenereerd. 

Verenigingen mogen niet meer omzet genereren dan €60.000,- (belastingdienst spreek over een bedrag van €68.067,- Red.). 

Harry vraagt of de competitiespelers ons zomerspelen bij de andere dorpsverenigingen onder de aandacht willen brengen. We moe-

ten echter oppassen dat er niet te veel mensen komen en dat deze op de bank moeten zitten. 

 

Contributie 2015-2016: 

Gezien het feit dat de zaalhuur steeds omhoog gaat en dat de gemeentelijke subsidie en Rabo bijdrage naar beneden gaat of zelfs 

ophoudt zullen de leden meer moeten bijdragen. De volgende contributieaanpassing wordt voorgesteld: 

Jeugd: gaat van €67,- naar €69,- 

Aspirant: gaat van €92,- naar €95,- 

Senioren: gaat van €112,- naar €115,- 

Tegenstemmers: geen 

Voorstemmers: 12 (inclusief bestuur) 

Onthoudingen: 4 

 

Ledenadministratie: 

1 Januari:  25 jeugd, 2 aspirant, 48 senior, 1 55+ en 3 ereleden 

1 September:  26 jeugd, 2 aspirant, 43 senior, 1 55+ en 3 ereleden. 

1 November:  26 jeugd, 2 aspirant, 46 senior, 1 55+ en 3 ereleden. 

 

Verkiezing Lid van het Jaar: 

De stemmen zijn geteld: Erik van Veen. De voorzitter overhandigt de attentie 
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Bedanken vrijwilligers: 

Bedankje aan: Diandra, Herman, Marc, Kees en Stefan. Zij krijgen allen een attentie uit handen van de voorzitter. Stefan krijgt deze 

nog (is inmiddels overhandigd op 06-11-2014). 

 

Kascommissie: 

Ton Sijnen moet aftreden, Stefan is bereid gevonden om in de kascommissie te blijven. Henk-Jan 

zal Ton vervangen en deel uitmaken van de kascommissie. 

  

Toernooicommissie: 

Diandra: grabbel loopt t/m 12 februari, op 5 maart start het enkeltoernooi en duurt t/m 4 juni. De finalewedstrijden zullen evt.  in het 

weekeinde gespeeld worden. Huub vraagt zich af of dit wel goed gaat i.v.m. gezelligheid/opkomst. Hierover wordt gestemd; meer-

derheid is voor. 

Op 7/3 zullen de clubkampioenschappen gehouden worden, inschrijven kan voor 2 onderdelen. 

Op 23/4 zal een jubileumtoernooi gehouden worden, hiervoor moet wel ingeschreven worden. 

Op 9/5 zal de mix- dubbel extern toernooi gehouden worden, inschrijven verplicht. 

Er zijn ook nog ideeën om op 8/1 een oliebollen toernooi te houden voor de jeugd en senioren. 

Huub geeft aan dat ook ex-bondspelers meedoen aan het extern mix-dubbel toernooi. Dit is niet leuk voor de recreanten daar deze 

weggespeeld worden. Kan er bij de inschrijving een plafond qua speelniveau aangegeven worden? Diandra zal dit in de uitnodiging 

verwerken. 

Huub kon de prijzen niet vinden voor de heren enkeltoernooi. Deze moeten in de kast staan. 

 

Stand van zaken jeugd: 

Op 27 november en 4 december verwachten we 14 jongeren vanuit de Sjors Sportief actie. Dit is een overweldigend aantal. 

Trainingen aangepast op basis van (obv) start-training van de bond. Gaat nu goed met de spel inbreng. 

Hopen nu voor de derde keer beste dorp te worden bij het eindtoernooi. Doorstroming van twee jeugdleden naar de senioren. Gericht 

wedstrijdtraining werd erg gewaardeerd door de jeugdspelers. 

Verzoek aan de senioren competitieteams om ervoor te zorgen dat gasten pas om 20:00 de baan op gaan. Als er banen leeg staan, 

kom dan even bij de jeugdleiding vragen of dit kan. 

Perry: vraag gekomen of de jeugdleden in de schoolvakanties kunnen doorspelen. Als er extra gehuurd moet worden dan moet de 

contributie omhoog. Wellicht kan de jeugd van 20:00 tot 21:00 meespelen. Vragen aan B-jeugdleden wat zij ervan vinden als zij een 

uurtje meespelen in de vakantieperiode. (dit is inmiddels gedaan en allen waren zeer enthousiast hierover. Red.) 

 

40 jarig bestaan BCG: 

Op 25-4 wordt er een demonstratie voor de jeugd gegeven door BETA badminton. Dit zal interactief zijn. ‘s-Avonds is er een feest 

in de Brouwketel, zaal is inmiddels gereserveerd. De begroting is gemaakt obv 60 leden. Halen we dit aantal niet dan zullen eerst 

oud-leden toegelaten worden en dan pas aanhang. Het wordt een gezellig samenzijn met een leuke activiteit. 

 

Behandeling Toegevoegde agendapunten: Geen 

 

Rondvraag: 

Marcel, Kees, Ton, Herman, Marc, John, Sandra, Henk-Jan hebben geen vragen/opmerkingen 

Diandra: Bij uitgaven staan kosten voor de dorpencompetitie maar geen inkomsten? Dit is niet goed daar de teams zelf de kosten 

 betalen. Wordt aangepast. 

Huub: Hoe zijn de kontakten met de nieuwe beheerder? René, goed en dus veel beter dan de vorige, overleg is nu mogelijk. 

 Website moet goed nagekeken worden daar er te veel oude dingen opstaan.  

Perry: Dit moet zeker nagekeken worden maar tijd ontbreekt even. Johan geeft aan dat als de website in Wordpress gemaakt is hij 

 wel zijn steentje wil bijdragen. Johan wordt gelijk gebombardeerd tot webmaster. 

Dorota: Er zou een evaluatie komen m.b.t. de 25 minuten speeltijd. Wat vindt men ervan? Huub stelt voor om de speeltijd  

    afhankelijk te maken van het aantal deelnemers. Speeltijd wordt ter stemming ingebracht; 20 minuten speeltijd: 10 voor.  

    25 minuten speeltijd: 2 voor en 4 onthoudingen.  Speeltijd blijft 20 minuten 

Harry: Vraag over dorpencompetitie, telling is anders. Een punt per gewonnen set, geen minpunten meer. Gevaar bestaat dat een 

   team die alles wint tweede staat. Diandra; dit is nu eenmaal zo besloten en zal aan het eind geëvalueerd worden, het is nu 

   niet meer te corrigeren. 

Johan: Blij lid te zijn bij BCG, het is een leuke vereniging. 

 

Vaststellen volgende  vergadering: 13-10-2015 20:00uur 

 

Sluiting: René sluit de vergadering om 21:49 
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Toernooicommissie 
We zijn alweer een paar weken bezig met het clubtoernooi mix-dubbel. Naar ons idee loopt het goed. We probe-
ren iedereen de kans te geven het minimale aantal van 10 wedstrijden per onderdeel te halen. Toch blijft het aan 
iedereen zelf om deze te halen door aanwezig te zijn. Omdat het grabbel is kan het voorkomen dat je regelmatig 
tegen dezelfde speelt. Wij als toernooicommissie proberen dit alles in goede banen te lijden, mochten er op en 
aanmerkingen zijn voor volgend jaar, die zijn welkom. 
Hieronder de voorlopige tussenstand. Probeer zo hoog mogelijk te eindigen, want voor de 1e, 2e en 3e plek per on-
derdeel en sterkte hebben we een klein prijsje. 
 
8 januari 2015 vind er een oliebollentoernooi plaats. De uitleg hiervan volgt nog. Het wordt gespeeld op een don-
derdagavond, dus iedereen die aanwezig is kan gewoon meedoen, maar jullie krijgen hierover wel een mail om je 
op te geven. Zodat wij van tevoren weten wie er aanwezig is en dus het toernooitje in elkaar kunnen zetten. 
 

Toernooicommissie zoekt een aantal vrijwilligers 
Wij zijn op zoek naar 1 of meer vrijwilligers die voor het toernooi van 8 januari een aantal oliebollen wilt bakken. 
Ook zijn we op zoek naar 2 personen die op 9 mei tijdens het jaarlijkse externe mix-dubbel toernooi niet mee willen 
spelen maar plaats willen nemen achter de wedstrijdtafel.  

Laat het even weten via toernooibcgrave@gmail.com  aan Stefan of aan Diandra. 
 
Toernooiagenda 2014-2015 
Intern clubtoernooi toernooi: al bezig t/m 12 februari 2015. Dit wordt gespeeld op de speelavond d.m.v. grabbelen, 
hierbij vervalt de reguliere grabbel. Wij als toernooicommissie zijn verantwoordelijk voor de grabbel. Indien je aan-
wezig bent, wordt er verwacht dat je mee doet. 
 
Oliebollentoernooi: 8 januari, zie bovenstaande uitleg. 
 
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. Zoals in de ALV besproken worden de voorrondes ge-
speeld op de speelavond en worden de finales gespeeld op een zaterdag of zondag. Dit zullen dat een wedstrijd of 
5 zijn, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 
 
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 HerenEnkel. Je mag je hierbij voor 2 
onderdelen inschrijven. 
 
Jubileumtoernooi: ten ere van het 40 jarig bestaan van de vereniging willen wij 23 april de speelavond in het teken 
van dit jubileum zetten. 
 
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. 
 
Dorpencompetitie 
Nog even een update van de dorpencompetitie van alle team. Er is bij de thuiswedstrijden te zien dat er hard ge-
streden wordt en met veel plezier gespeeld wordt. 
De huidige tussenstand: 
Grave 1:  staat gedeeld 2e plek.. 
Grave 2:  staat op de 1e plek. 
Grave 3:  staat op de 3e plek, maar wel met meest gespeelde wedstrijden. 
Grave 4: staat ook op de 2e plek. 
Alle teams zet hem op de rest van het dorpencompetitieseizoen!!! 
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 Tussenstand HerenMix  

Plaats Heren Sterkte 1 Totaal Mix gesp. Wedstr mix gemid. Mix 

1 Ceriel Bolwerk 2 1 2 

1 Marcel Pluk 8 4 2 

3 Henri Hofkens 5 3 1,66666667 

3 Marijn Oppers 5 3 1,66666667 

5 Bart Horn 8 6 1,33333333 

5 Marc Steenvoorden 4 3 1,33333333 

7 Kees Francissen 6 6 1 

7 Marco Oppers 3 3 1 

7 Perry van Kuppenveld 6 6 1 

11 Mike Sebel 2 3 0,66666667 

12 Sander Arts 1 3 0,33333333 

13 Ben Verhaaf 0 1 0 

13 Henk-Jan Zwikker 0 1 0 

13 Jan Pot 0 3 0 

13 Maurice Geurts 0 2 0 

13 Ton Sijnen 0 2 0 

  Ton van Berkel 0 0 #DEEL/0! 

     

Plaats Heren Sterkte 2 Totaal Mix gesp. Wedstr mix gemid. Mix 

1 René van Eldik 2 1 2 

2 Harry Klees 7 4 1,75 

3 Arno Heemskerk 5 3 1,66666667 

3 Pascal Michels 5 3 1,66666667 

5 Herman Blom 4 3 1,33333333 

6 Bart van Oort 4 4 1 

6 Erik van Veen 4 4 1 

6 Marc Arts 3 3 1 

6 Pascal van Vlodrop 3 3 1 

10 Huub Nagtegaal 3 4 0,75 

11 Robert Opsteeg 1 3 0,33333333 

12 Frank Zwakhoven 0 3 0 

12 Johan Claessens 0 3 0 

  Roelof Worst 0 0 #DEEL/0! 

  Roy Cornelissen 0 0 #DEEL/0! 

 Stefan Heinemans 0 0 #DEEL/0! 
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 Tussenstand HerenDubbel  

Plaats Heren Sterkte 1 Totaal Dubbel gesp. Wedstr dubbel gemid. Dubbel 

1 Ceriel Bolwerk 2 1 2 

1 Marcel Pluk 12 6 2 

1 Peter 2 1 2 

4 Bart Horn 11 8 1,375 

5 Perry van Kuppenveld 12 10 1,2 

6 Henri Hofkens 9 8 1,125 

7 Kees Francissen 10 9 1,111111111 

8 Ton Sijnen 2 2 1 

9 Marijn Oppers 7 8 0,875 

10 Marc Steenvoorden 6 7 0,857142857 

11 Marco Oppers 2 3 0,666666667 

12 Sander Arts 3 5 0,6 

13 Ben Verhaaf 2 4 0,5 

13 Jan Pot 3 6 0,5 

15 Maurice Geurts 3 8 0,375 

16 Henk-Jan Zwikker 0 1 0 

16 Mike Sebel 0 4 0 

  Ton van Berkel 0 0 #DEEL/0! 

       

Plaats Heren Sterkte 2 Totaal Dubbel gesp. Wedstr dubbel gemid. Dubbel 

1 Harry Klees 15 9 1,666666667 

2 Arno Heemskerk 9 6 1,5 

3 Pascal van Vlodrop 10 7 1,428571429 

4 Pascal Michels 15 12 1,25 

5 Roy Cornelissen 6 5 1,2 

6 Huub Nagtegaal 7 6 1,166666667 

7 Johan Claessens 13 12 1,083333333 

8 Robert Opsteeg 6 6 1 

9 Erik van Veen 8 9 0,888888889 

10 Marc Arts 5 6 0,833333333 

11 Bart van Oort 2 3 0,666666667 

11 Herman Blom 6 9 0,666666667 

11 René van Eldik 4 6 0,666666667 

11 Roelof Worst 2 3 0,666666667 

15 Frank Zwakhoven 5 8 0,625 

16 Stefan Heinemans 0 1 0 
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Jeugd dorpencompetitie 
GRAVE B - MILL B 

uitslag; 18 - 2 
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 Tussenstand DamesMix  

Plaats Dames Sterkte 1 Totaal Mix gesp. Wedstr mix gemid. Mix 

1 Stefanie Gommans 5 4 1,25 

2 Maria Sijnen 6 5 1,2 

3 Miranda Michels 11 10 1,1 

4 Marian Koolen 2 2 1 

4 Nathalie van Veen 6 6 1 

6 Wilma Lodurus 10 11 0,909090909 

7 Anna Maria Allewijn 2 4 0,5 

7 Claudia Hofkens 2 4 0,5 

  Lianne Arts de Bruijn 0 0 #DEEL/0! 

     

Plaats Dames Sterkte 2 Totaal Mix gesp. Wedstr mix gemid. Mix 

1 Eline van Onzenoord 7 4 1,75 

2 Dorota Klees 7 5 1,4 

3 Monique Verploegen 8 7 1,142857143 

4 Hanneke van Vlodrop 8 8 1 

4 Sandra van Hees 8 8 1 

6 Angela van de Last 4 6 0,666666667 

6 Diandra Arts 4 6 0,666666667 

 Tussenstand DamesDubbel  

Plaats Dames Sterkte 1 Totaal Dubbel gesp. Wedstr dubbel gemid. Dubbel 

1 Anna Maria Allewijn 3 2 1,5 

1 Wilma Lodurus 9 6 1,5 

3 Marian Koolen 3 3 1 

4 Maria Sijnen 3 4 0,75 

5 Claudia Hofkens 2 3 0,666666667 

5 Miranda Michels 4 6 0,666666667 

5 Nathalie van Veen 2 3 0,666666667 

  Lianne Arts de Bruijn 0 0 #DEEL/0! 

  Stefanie Gommans 0 0 #DEEL/0! 

     

Plaats Dames Sterkte 2 Totaal Dubbel gesp. Wedstr dubbel gemid. Dubbel 

1 Dorota Klees 9 5 1,8 

2 Angela van de Last 6 6 1 

2 Hanneke van Vlodrop 7 7 1 

2 Monique Verploegen 4 4 1 

2 Sandra van Hees 6 6 1 

6 Eline van Onzenoord 3 4 0,75 

7 Diandra Arts 3 5 0,6 
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GEEF DE PEN DOOR… 

Hallo allemaal, 
 

Ik ben Herman Blom en al weer zo'n 32 jaar lid van BCG... 
Ik ben de enigste geboren Brabander van het gezin met 3 broers en 2 zussen, doordat de 
Blommetjes eind jaren 50 vanuit het Utrechtse Soest neerstreken in het Brabantse Escha-
ren.  
 

Gefascineerd door bouwkundige tekeningen en aanverwante zaken heb ik na de middel-
bare school de opleiding HTS-bouwkunde in Den Bosch gedaan. 
In de periode die volgde ben ik Dinie tegen het lijf gelopen en omdat zij al een huisje had in 
Nijmegen ben ik daar op een gegeven moment ook maar gaan wonen.....Zoon Maarten is 
daar geboren. Zoon Thomas is de tweede geboren Brabander van het gezin doordat de 
Blommetjes begin jaren 90 vanuit het Gelderse Nijmegen neerstreken in het Brabantse Es-
charen.  
    

Dinie is al weer geruime tijd als verpleegkundige werkzaam bij het CWZ te Nijmegen. Zoon 
Maarten en Thomas studeren allebei op de HAN te Nijmegen; Maarten het laatste jaar 
commerciële economie en nog op zoek naar een afstudeerstage; Thomas het tweede jaar 
ICT (www.BlomICT.nl). Thomas is tevens een aantal uren te signaleren bij de AH, waar hij 
de voorraden aanvult.  
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Na een jaar van elders te hebben gewerkt, ben ik in 2008 teruggekeerd naar mijn toenma-
lige werkgever, ingenieursburo Ulehake te Oss. Met een iets andere functie-invulling; con-
structief tekenaar/hoofd tekenkamer, had ik de intentie hier tot mijn pensioen te blijven.  
De veelbesproken crisis sloeg ook daar toe en op een gegeven moment was ik aan de 
beurt.... Mede dankzij contacten langs het voetbalveld ben ik nog als project-engineer 
werkzaam geweest bij Marel-Stork te Boxmeer, maar dat hield helaas ook op na 1 maart j.l. 
Ik ben dus zoekende naar iets wat past bij mijn werkervaring..... 
Voor het volledige plaatje: http://nl.linkedin.com/in/blomherman 
 

 
 
Als gezin hebben we leuke vakanties meegemaakt; meestal in Nederland toen de kids nog 
klein waren; later ook een paar keer in Frankrijk. Als absolute klapper kunnen we het be-
zoek aan Maarten's stageplaats noteren. Gedurende die eerste 2½ week van december 
2012 hebben we Kaapstad (Zuid-Afrika) en omstreken bezocht; fantastisch! 
 
Beste mensen, mijn A-4tje raakt vol; veel plezier met badminton, de competitie en andere  
activiteiten. Reserveer zaterdag 25 april 2015 in de agenda: leuke activiteiten voor de  
jeugd- en seniorleden in het kader van 40 jaar BCG! 
Prettige feestdagen en een sportief 2015 toegewenst! 
 
Herman Blom  
Ik geef de pen door aan Eline van Onzenoord. 
 

http://nl.linkedin.com/in/blomherman/
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...de webmaster 
 
Op de laatste algemene ledenvergadering heb ik mezelf aangeboden om onze website te gaan onder-
houden nadat Perry aangaf daar nauwelijks aan toe te komen door zijn drukke werkzaamheden. 
 
Sindsdien is er (letterlijk) achter de schermen het nodige gedaan om de website actueel te maken en  de 
weergave van informatie te verbeteren.  
Uitgangspunt hierbij is om nieuws over actuele onderwerpen meer zichtbaar te presenteren aan leden en 
bezoekers.  
 
Twitter 
Bc Grave is nu op Twitter (@bc_grave) te vinden. Updates van pagina's en nieuwe berichten in de 
Nieuwsrubriek op de website worden meteen doorgeplaatst als tweet op het moment dat deze worden 
bijgewerkt resp. gepubliceerd. Daarnaast zal ook nieuws uit de badmintonwereld getweet worden zoals 
video's van internationale toernooien, nieuws over Nederlandse topspelers en recreantentoernooien. 
 
Website 
De rechterkolom op de site geeft een overzicht van de laatste 3 tweets, een rubriek met downloads van 
belangrijke documenten en de (tussen)standen van de poules in de dorpencompetitie waaraan teams 
van Grave meedoen.  
Een plugin voor weergave van competities en toernooien wordt op dit moment getest op bruikbaarheid 
voor de club. Hiermee kunnen spelers, spelerslijsten en teams aan elkaar gekoppeld worden in overzich-
telijke tabellen en deze weer aan wedstrijden, standen en kalenders. Kijk op de pagina van team3 voor 
een voorbeeld. De poulestanden in de rechterkolom zijn ook gemaakt met deze plugin. 
 
Plannen 
Een nieuwe opmaak van website met 3 kolommen voor een betere weergave van al het nieuws in één 
oogopslag staat op de rol als volgende klus. 
Voor leden die geen Twitter gebruiken zal een digitale Nieuwsbrief worden gemaakt waarop ze zich  kun-
nen abonneren om zo op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. 
 
Heb je vragen of opmerkingen over de website en Twitter aarzel dan niet om te reageren via webmas-
ter@bcgrave.com of spreek me aan op de club. 
 
Sportieve groet,  
Johan  
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GEEF DE PEN DOOR… 
Naam:Lieke Vermeulen 
Leeftijd:14 
Heb je broertjes en zusjes:ja een zus Vera 
Heb je ook huisdieren:kat(Chico), konijn(Lidl) en hamster(nibb-it) 
Waar zit je op school:Helicon groenschoon Nijmegen 
In welke klas/groep zit je:3de van vmbo 
Wat zijn je favoriete TV Programma's:GTST, Roy Donders stylist van het zuiden en  
            Rudolph bakery op 24kitchen. 
Wat is je lievelingskleur:lila 
Welke muziek vind je leuk:top40 
Wat is je favoriete film:Gooische Vrouwen en Hobbit 1,2 en dadelijk 3. 
Wat eet je het liefst:wentelteefjes en noodles 
Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift:the boy in the striped pyjamas. 
Wat is je favoriete game op de computer of spelcomputer:subway surfes 
Waar ben je de laatste vakantie geweest:Frankrijk 
Waar wil  jij de volgende keer op vakantie:weer naar Malta 
Welke andere sport(en) doe jij nog meer:soms hardlopen. 
Waarom is badminton leuk om te doen:IK kan mijn energie er goed in uiten en het spel vind ik er leuk. 
Aan wie wil je de pen doorgeven:weet niet welke er over zijn dus ik kies Jay als die nog niet geweest is.                         
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