
  

 

de Pen: Eline van Onzenoord   Kijk ook eens op de website:                               
  jay Starrenburg    www.bcgrave.com 
Vergeet 25 april niet!!   ‘s middags 14:30uur jeugd en ’s avonds feest 
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Beste clubleden, 
 
Deze maand is er feest!  

                  BCG is 40 geworden. 
Iedereen schrijft er over en de feestcommissie 
heeft het erg druk gehad met de voorbereidin-
gen. Ze schijnen de zaak nu rond te hebben dus 
stel ze niet teleur en laat je zien.  
Heb je ‘s avonds geen tijd kom dan naar de ge-
weldige happening ‘s middags voor de jeugd! 
 
Verder, nieuws over de dorpencompetities, de 
flyeractie , de website en nog veel meer. 
 
De redactie, 
Marijn & Kees 

NIEUWS van de redactie... 

ALGEMENE GEGEVENS BADMINTON CLUB GRAVE 

Bestuur 

Voorzitter 

Rene van Eldik 

Vetwei 3 Velp 

06 51378488 

 

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 

Pascal Michels 

 

Kascontrole 

Stefan Heinemans 

Henk-Jan Zwikker 
 

Redactie clubblad 

Kees Francissen 

Marijn Oppers 
 

Klachten 

Ton van Berkel 
 

Wedstrijd/Activiteiten 

Diandra Arts 

Stefan Heinemans  

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                          €     69,00 

 

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. 



4 

 

Nieuws... van het bestuur . . . 
Beste leden, 
 
Het moment is weer daar, ik neem de voorzitters pen weer ter hand. Waar zal ik beginnen. Er is al veel 
gebeurt en er komt nog zoveel. 
 
De dorpencompetitie is voorbij. Grave 3 heeft het eerste jaar in de D mooi stand gehouden en Grave 4 
heel netjes in hun eerste jaar kampioen in de E. 
Volgend seizoen samen in de D. 
 
De clubkampioenschappen hebben we ook achter de rug waarvoor dank aan Stefan en Diandra voor de 
organisatie. Het was mooi te zien dat er veel vechtlust was en dat het niveau dichtbij elkaar lag gezien de 
vele 3 setters die er gespeeld zijn. Helaas hebben we hierdoor niet alle wedstrijden kunnen spelen binnen 
de getelde tijd. 
 Op donderdag 12-03 is daardoor de laatste wedstrijd gespeeld in de heren dubbel tussen Erik en René 
tegen Frank en Pascal. En jullie raden het al ook hier was weer een 3 setter voor nodig om tot een win-
naar te komen. De eerste set met gemak voor Frank en Pascal de tweede met moeite (20-22) voor Erik en 
René. De derde set weer zwaar bevochten maar met wederom een uitslag van 20-22 viel de winst aan de 
kant van Frank en Pascal. Heren de welgemeende felicitaties voor jullie behaalde tweede plaats. 
 
De voorbereidingen voor het feest vanwege het 40 jarige bestaan is in volle gang. We zijn nog steeds op-
zoek naar oud leden. Hopen dat de flyeractie aan de ene kant oud leden oplevert voor het feest maar ook 
nieuwe leden. 
 
In mei komt ons jaarlijkse toernooi er ook weer aan. We hopen ook hier weer op een flinke opkomst. Dat 
er weer een mooie strijd zal zijn om de wisselbeker. 
 
Rest mij alleen nog de deelnemers aan het einde dorpen toernooi veel speelplezier te wensen en gaan we 
ons langzaam opmaken voor de zomervakantie. 
 
Jullie voorzitter,                                                                     HIJ  ZWEEFT  ! 
René       
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Welkoop Grave 

kooikersweg 2 Grave 
Tel. 0486-471065  

E-mail.  Grave@welkoop.com 
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. . . de secretaris/ afdeling jeugd 
 

Secretariaat en Jeugd. 
De verschillinde competities zitten er, bijna, op. De resultaten van de senioren zijn redelijk goed te noe-
men met een kampioenschap in poule E.  Ons B-team, bij de jeugd, heeft tot op heden nog geen wed-
strijd verloren en de kampioenschap lonkt. Ons C-team presteert nogal wisselend, van uitstekend spel tot 
nogal twijfelachtig. Er zit nogal wat verschil in niveau tussen de spelers. Getracht zal worden om volgen-
de seizoen met drie teams deel te nemen aan de competitie. Ik schat dat wij teams zullen hebben in de A-
poule, B-poule en C-poule. We zullen de vorderingen van eenieder, tijdens de training, goed in de gaten 
houden om te beoordelen wie in aanmerking komt om deel te nemen aan de competitie. Op 12 april as zal 
het eindtoernooi voor de jeugd gehouden worden in Mill. Ik hoop dat we hier weer als beste dorp 
“gekroond” worden. Heel blij zijn we met opkomst en inzet van de jeugd voor/bij de trainingen. 
Over het algemeen gaat het goed met de vereniging. Ons leden bestand bij de senioren is goed te noe-
men, uiteraard kan er altijd meer bij, en bij de jeugd kunnen er geen nieuwe leden meer bij. Wie zich nu 
aanmeldt als lid zal even op een wachtlijst gezet moeten worden. Blij zijn we dat Stephan weer training 
geeft aan de jeugd. 
De tijd om de verschillende toernooien af te lopen is weer aangebroken. Kijk hiervoor op de, aangepaste, 
website van BCGrave. Johan, ons webmaster, heeft nogal van uren hierin gestoken en het resultaat mag 
er zijn. Johan heeft nogal wat aangepast, ook wat de communicatie betreft richting de verschillend team/
commissies in de vorm van een nieuwsbrief. 
Op 25 april zullen we ons 40 jarig bestaan vieren. Het belooft een leuke dag en avond te worden. Ge-
tracht wordt om ook de burgemeester van Grave bij de jeugd activiteit te krijgen. Wij zullen hem, en de 
wethouder waar sport onder valt, uitnodigen. Kan hij eens uit eerste hand zien wat er voor de jeugd ge-
daan wordt. Voor de avond activiteit is nog ruimte Secretariaat en Jeugd. 
 
Gegroet, 

Erik.         

 40 JAAR BCG!! 
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HET COCKTAILPARTY EFFECT 
 
Binnenkort ons jubileum- feest. Het juiste moment om als akoestisch adviseur het zogenaamde Cocktail 
party effect onder de aandacht te brengen. 
Je weet het wel. Op een borrel of een drukke verjaardag is het vaak een kakofonie van geluid: lachende 
en pratende mensen, rinkelende glazen en muziek Wat is het dan toch opmerkelijk dat velen van ons el-
kaar bij dit geroezemoes nog wél kunnen verstaan. Als in een drukke kroeg iedereen even hard praat, 
klinken de woorden van een gesprekspartner op zeventig centimeter afstand gemiddeld even luid als de 
gesprekken van alle andere aanwezigen bij elkaar. Aangezien iedereen het ene woord harder, het andere 
zachter uitspreekt, zullen sommige woorden van de gesprekspartner zelfs overstemd worden door het 
rumoer van de rest. En dan hebben we het nog niet eens over de muziek die door vrijwel elk etablisse-
ment tettert. Toch weten we te midden van al die ruis gewoon een gesprek te volgen. Dat noemen we 
het cocktailpartyeffect. Ons brein filtert als het ware de geluiden om ons heen en onderdrukt de informa-
tie die op dat moment niet relevant is. 
 

 
 

Oftewel het cocktailpartyeffect is het fenomeen dat mensen hun luisteraandacht kunnen 
richten op één klank of gesprek, terwijl ze tegelijkertijd andere geluiden negeren.  
Het grappige is dat het brein niet alle ruis onderdrukt. De meeste geluiden worden in zo’n rumoerige om-
geving gewoon door de hersenen geregistreerd, alleen komen deze geluiden niet bewust bij ons aan. Zo 
horen we bijvoorbeeld wel meteen als iemand te midden van al dat geluid onze naam opeens gebruikt. 
We zijn dan volledig de aandacht kwijt voor diegene naar wie je luisterde. Men kan dus zeggen dat ons 
brein min of meer voor ons bepaalt wat belangrijke informatie is, en wat niet. Mensen hebben wat dat 
betreft een meesterlijk gehoor. 
Naarmate de avond vordert en het rumoer luider wordt zal de concentratie richting je gesprekspartner 
steeds  moeizamer worden. Er zijn zelfs momenten dat het niet meer lukt om de aandacht terug te krij-
gen. Daarvoor is een simpel truckje. Door nu even met je hoofd op en neer te gaan wordt je brein als het 
ware gereset en kun je weer de aandacht richten op je gesprekspartner. Probeer het maar eens uit tij-
dens ons feest. 
 
Marc Arts 
bureauATA.nl 
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. . .de penningmeester 

Bijna feest. 

Op zaterdag 25 april is het dan zo ver. De badmintonclub bestaat 40 jaar.  
Voor de jeugd hebben we een leuke clinic / training welke wordt gegeven door een oud Nederlands  
kampioen badminton. Deze wordt gevolgd door een demonstratie badmintonnen. Neem gerust je 
vriendjes en ouders mee om te komen kijken. 
 
In de avond is er voor de seniorleden een feest in de brouwketel. Ken je nog oud-leden die wel zin heb-
ben in een feestje en om even weer een keer bij te kletsen, laat ze contact opnemen met Herman door 
een email te sturen naar 40jaar@bcgrave.com. 
 
De clubkampioenschappen zitten er weer op. Er werd zo fanatiek gespeeld dat de tijd voorbij vloog en de 
laatste wedstrijd en de prijsuitreiking op donderdag plaats moest vinden. Stefan en Diandra, bedankt 
voor de organisatie, het was weer een gezellige en sportieve dag!  
 
Op zondag 29 maart geven Stefan en Marc weer een trainingsochtend. Hier hebben zich 12 mensen voor 
opgegeven. Dit belooft weer een gezellige en leerzame ochtend te worden. 
 
In verband met het 40 jarig bestaan is er weer een flyer-actie. Met de flyer roepen we oud-leden op om 
contact op te nemen voor de feestavond en vragen we aandacht voor de clinic en demo.  
We hopen zo veel publiek te krijgen en badminton onder de aandacht te brengen. Verder is er een leuke  
kortingsactie aan gekoppeld voor nieuwe leden. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor het bezorgen van 
de flyers! 
 
Nog even het ledenbestand: In het nieuwe jaar hebben we Theo Bronts (senioren) en Vera Vermeulen 
(jeugd) mogen verwelkomen als nieuwe leden. Daarnaast is Jerno Roelofs weer terug gekeerd bij de 
jeugd.  
 
Op naar het 40 jarig be-
staan.  
Iedereen alvast een fijne 
feestdag toegewenst! 
 
Groetjes, 
Perry               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  HET OUDE LOGO tot 2012 
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GEEF DE PEN DOOR... 
                                                               

Hoi mede-badmintonners, 
Ik ben Eline van Onzenoord en ik woon nu 4,5 jaar in Grave. Tijdens mijn studententijd heb ik in Nijmegen 
gewoond en vanuit daar ben ik naar Grave verhuisd. Voordat ik ging studeren heb ik van mijn 8ste tot mijn 
19de gebadmintond bij BC Drunen. Hier speelde ik bondscompetitie en heb ik met mijn team een keer 
meegedaan met de Brabantse kampioenschappen. Tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen wil-
de ik verder gaan met badmintonnen. Hier is uiteindelijk niks van terecht gekomen. Toen ik net in Grave 
woonde, viel de flyer van BC Grave op de mat. Het begon bij mij weer te kriebelen en ben eens een kijkje 
gaan nemen. Bij binnenkomst werd meteen gevraagd of ik competitie wilde spelen en dat terwijl ik nog 
geen shuttle had aangeraakt. Ik zag dat wel zitten en ik speel nu al een aantal jaren samen met Herman, 
Bart en Dorota. 
 

 
 
Naast badmintonnen ben ik vooral druk met werken en studeren. Ik ben persoonlijk begeleider van een 
lichamelijk beperkte jonge vrouw en ik ben bezig met afstuderen aan de pabo. Daarnaast wil ik dit jaar de 
Nijmeegse vierdaagse gaan lopen, dus daarvoor ben ik aan het trainen. Verder vind ik het leuk om gezelli-
ge dingen te doen met vriendinnen, te winkelen en een boek te lezen. Ook ben ik regelmatig te vinden bij 
een optreden van Nick & Simon. Kortom ik vermaak me wel. 
 
Tot ziens op de speelavond! 
Groetjes Eline 
 
Ik geef de pen door aan Johan Claessens 
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De leukste uitspraken van kinderen!!! 
 
 
Ik vind juf lief.   
Mijn moeder vindt juf lief. 
Maar mijn vader vind juf heel lief…. 
 
Als het ijzelt durft mijn grootvader niet 
uitgaan. Hij is bang een arm, een been 
of een ander ledenmaat te breken. 
 
Van de rechterhand waren hem drie  
vingers en een been afgeschoten. 
 
De kangoeroe springt 8 m. Hij zou nog 
veel verder kunnen springen als hij vier 
in plaats van twee poten had.                                                                                  
 
Als moeder de grote was heeft, helpen 
wij haar. We leggen ze in de korf,  
dragen ze naar het veld en hangen haar 
op. 

 
 
 
Tegen koude voeten kan men van een 
warmwaterkruik gebruik maken. Dat doet 
mijn tante Bert ook, in de winter wordt 
ze altijd volgegoten en is dan heerlijk 
warm. 
 
Alle vogels kunnen zingen, maar niet 
altijd, want ze moeten ook eieren  
leggen.  
Als ze in de winter weg zijn, worden 
ze door de Italianen opgegeten, en als 
ze terug zijn door de kat. Daarom 
moet je erover verwonderen, dat ze 
nog zo vrolijk kunnen zingen. 
 
Huub 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6ev8AD0GIagIRM&tbnid=ihuZkqV3-WZOmM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/kangaroo-clip-art-images&ei=3kgVVIiVMMfSPLmkgaAG&bvm=bv.75097201,d.ZWU&psig
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hMgxL-KqXQwLQM&tbnid=8qNBfdnqcmQZUM:&ved=0CAcQjRw&url=http://members.home.nl/inerongen/vogels_in_de_lente.htm&ei=JEoVVOX3BcPsOvndgKAD&bvm=bv.75097201,d.ZWU&psig=AFQjCNH
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GEEF DE PEN DOOR… 
 
Naam: Jay Starrenburg 
Leeftijd: 14 jaar 
Heb je broertjes en zusjes: 1 (tweeling-)broer, Ian 
Heb je ook huisdieren: nee 
Waar zit je op school: Merletcollege Cuijk 
In welke klas/groep zit je: 3 klas Havo-eXcel 
Wat zijn je favoriete TV Programma's:  The walking dead, Under the dome 
Wat is je lievelingskleur: Blauw 
Welke muziek vind je leuk: Interpol 
Wat is je favoriete film: Inglorious Bastards 
Wat eet je het liefst: Taco`s 
Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift: The eagle of the ninth 
Wat is je favoriete game op de computer of spelcomputer: Diablo 3 
Waar ben je de laatste vakantie geweest: Frankrijk 
Waar wil  jij de volgende keer op vakantie: Bulgarije 
Welke andere sport(en) doe jij nog meer: Hardlopen en vissen 
Waarom is badminton leuk om te doen: Je mag hard meppen! 
Aan wie wil je de pen doorgeven: Carmen Horn 
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