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          Henri Hofkens    Jeugd: training & competitie 
13 oktober 20:00 uur ALV in Dorstige Hert te Escharen….Kom ook eens. 
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de pen door Carmen 15 

Beste leden, 
 
Het nieuwe badminton seizoen is net begonnen en voor 
je ligt het laatste clubblad van 2015. 
 
13 oktober is de ALV en al de leden zijn van harte welkom 
en uitgenodigd. In dit clubblad vind je -om je geheugen 
op te frissen -de notulen van de vorige ALV. 
 
De jeugd heeft een nieuwe aanpak bij de training gekre-
gen maar door het vertrek van Pascal wordt er weer roet 
in het eten gegooid maar Marc gaat dat oplossen hoor! 
 
Marijn en ik hebben een geweldige vakantie gehad. 
Marc schrijft in het blad: “Kees is ruim een half jaar weg 
geweest”. Lichtelijk overdreven maar het was wel lang. 
 
Marijn en ik wensen jullie weer veel lees plezier en eind 

december zijn we er weer met nr1 2016!  
 

***  Kopij inleveren vóór 10 december  *** 

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 

Stefan Heinemans 

Erik van Veen 

 

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 NL38RABO0139896554 

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. 
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Nieuws... van het bestuur . . . 
 

Ze schreven. . .  
 
Beste Leden, 
  
Het nieuwe seizoen is weer begonnen ik hoop dat alle blessureleed allemaal weer voorbij is en we weer 
een lekker seizoen tegemoet gaan. 
De eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld. 
Het enthousiasme en fanatisme is weer af te lezen van de gezichten. 
Voor alle competitie spelers heel veel succes en dat geld zeker voor die leden die dit jaar voor het eerste 
jaar in de competitie stappen. 
  
Het is leuk om te zien dat het leden aantal heel langzaam omhoog lijkt te gaan. 
Regelmatig zijn er nieuwe gezichten op de banen dus interesse voor onze geliefde sport is er. 
  
Wat is de stand van zaken nu. 
We zijn een heel eind met een shirtsponsor. 
Er komen nieuwe shirts waarmee we allemaal het zelfde eruit zien bij de wedstrijden die we spelen. 
Aan de teamcaptains het verzoek (als het nog niet gebeurt is) zo snel mogelijk de maten van je teamle-
den doorgeven aan Erik. 
Wie de sponsor is en welke kleur shirt er komt laten we later weten, dat is nog een kleine verrassing. 
We hopen zo snel mogelijk het shirt te kunnen presenteren. 
  
Verder zal ik het deze 
keer echt kort houden. 
 
Heel veel sportplezier 
en tot in de zaal. 

 
René 
Voorzitter.        
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kooikersweg 2 Grave 
Tel. 0486-471065  

E-mail.  Grave@welkoop.com 

Welkoop Grave 
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. . penningmeester 

Nieuw seizoen. 

Na een welverdiende vakantie is het weer tijd om het racket ter hand te nemen en een shuttle te gaan 
slaan. Met 1 extra team in de dorpencompetitie en de herencompetitie weer up-and-running kan het sei-
zoen van start gaan. 
Tijdens de vakantie is het zomerspelen weer geweest. In totaal hebben 30 personen een of meerdere ma-
len gespeeld op de donderdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur. Dit jaar hebben helaas maar 5 personen 
deel genomen die geen lid van de club waren, wat toch een stuk minder is dan voorgaande jaren. 
In de loop van het vorige seizoen hebben we de volgende leden mogen verwelkomen: Johan Claessens, 
Roy Cornelissen, Nathalie van Veen, Stefanie Gommans, Roelof Worst en Theo Bronts en bij de jeugd 
Joost van Vlodrop, Fenna van Eldijk, Aemke Maas, Kate Stoffens, Jerno Roelofs, Vera Vermeulen, Syl Wij-
nen en Anouk van Uuden.  
Echter hebben ook een aantal leden besloten de club te verlaten: Mike Sebel, Anna-Marie Alewijn, Marco 
Oppers, Ceriel Bolwerk, Ben Verhaaf en bij de jeugd Maril Bal, Norah Cabrito, Jeroen Oppers, Anneloes 
Bolwerk, Femke Derksen, Kate Stoffens, Rachel v.d. Lught, Daan Steenhuizen en Vera Vermeulen. 
Dit betekend dus dat we het nieuwe seizoen zijn gestart met 24 jeugdleden, 1 aspirant, 42 leden en 3 ere-
leden, maar de eerste nieuwe leden lijken al weer binnen te druppelen, zowel bij de jeugd als bij de senior 
leden. 
De gemeente Grave is momenteel, samen met de gemeente Cuijk en Mill, het huidige subsidiestelsel aan 
het herzien, wat in moet gaan in 2017. Wat dit voor de club betekend is nog niet bekend. Er is vanuit de 
gemeente een bijeenkomst geweest om hun plannen enigszins uit te leggen. Nu moet daar nog invulling 
aan worden gegeven. Wat wel zeker is, is dat het budget voor de structurele subsidie zoals we die nu krij-
gen (weer) verlaagd wordt. Afwachten dus wat daar uit gaat komen. 
Zelf ben ik even geblesseerd (knie) en daarom wat minder op de club aanwezig. Mocht je me toch nodig 
hebben, dan kun je me natuurlijk altijd bereiken per email: penningmeester@bcgrave.com. 
Iedereen een sportief seizoen toegewenst, 
 

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 

weggespeld 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 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. 

Huub: 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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      Afgebrand, maar komt hopelijk snel terug 
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 .. sponsering 

Rabobank Clubkas Campagne.                           
De Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen heeft een be-
drag van € 135.000,- ter beschikking gesteld om te verdelen 
onder de verenigingen en stichtingen die bankieren bij de 
Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. Omdat ook wij 
onze bankzaken bij de Rabobank hebben ondergebracht, 
kunnen wij hier ook een graantje van mee pikken! 

Hoe wordt dit bedrag verdeelt? 

De verdeling van dit bedrag gebeurt op basis van stemmen.  
Leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen ontvan-
gen voor de stemperiode per post een unieke code waar-
mee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 3 november tot en 
met maandag 16 november 2015 brengen zij via een  
stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen 
die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf 
stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde 
vereniging mogen worden uitgebracht. 
 

 
Let op: alleen leden van Rabobank Land van Cuijk & Maas-
duinen mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet auto-
matisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de 
bank? Dan kan hij/zij tot 1 september 2015 lid worden en 
meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aan-
vragen kan via onze website www.rabobank.nl/lvcm, on-
der het kopje ‘Lidmaatschap‘. 

 

Campagne voeren 

Wat kun jij alvast doen? Nou, bankier je zelf bij de Rabo-
bank, maar ben je nog geen lid, zorg dat je lid wordt. Op de 
site van de Rabobank kun je zien hoe dit moet en wat de 
voordelen van dit (gratis) lidmaatschap zijn. Daarnaast kun 
je natuurlijk alvast al je familie en kennissen op de hoogte  
 

brengen van deze actie, dat zodra er gestemd kan worden iedereen op de hoogte is. 
Tegen de tijd dat het zover is, zal ik iedereen nogmaals per email op de hoogte brengen zodat we zoveel 
mogelijk stemmen kunnen verzamelen! 
 

Perry van Kuppeveld 

Penningmeester. 

http://www.rabobank.nl/lvcm
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GEEF DE PEN DOOR... 
                                                           

Naam: Carmen Horn 
Leeftijd: 12 jaar  
Heb je broertjes en zusjes: ja ik heb een broer jan van 15 
Heb je ook huisdieren: Ja, een hond en ze heet Nova 
Waar zit je op school: Het Maaswaal college Wijchen 
In welke klas/groep zit je: 1h1 
Wat is je favoriete TV progamma: Degrassi 
Wat is je lievelingskleur: Paars en blauw 
Welke muziek vind je leuk: Pop muziek 
Wat is je favoriete film: Hatchi 
Wat eet je het liefst: Sushi 
Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift: Aardrijkskunde boek   =-) 
Wat is je favoriete game op de computer of spelcomputer: Curve fever 
Waar ben je de laatste vakantie geweest: Turkije 
 Waar ga je dit jaar op vakantie: Griekenland 
 Welke andere sport(en) doe jij nog meer: Volleybal 
Aan wie wil je de pen doorgeven:  Sophie 
 
 

Hallo allemaal, 
Ik ben Henri Hofkens. 
 Ik ben op 23-02-1973 op de wereld gekomen in Nijmegen 
Naar twee jaar in de wijk Aldenhof gewoond te hebben, ben ik verhuisd naar Grave, naar de Fr Adrianustraat nr 28. 
Daar heb ik tot 1995 gewoond. 
In 1995 ben ik samen met mijn huidige vrouw in de Pater Johan Steinstraat 11 gaan wonen en in 1997 zijn wij in het 
huwelijks bootje gestapt. 
Onze zoon Mike is geboren op 29-10-2001 in dat huis. 
In april 2002 hebben we besloten om de oude verloskundige praktijk in de  
Dr Wierstraat te kopen en daar wonen we nu nog steeds, naar alle tevredenheid . 
11-02-2004 is onze dochter Amber geboren in het CWZ te Nijmegen. 
Onze zomers brengen we altijd door in Gennep op camping De Bloksberg. 
Claudia en ik hebben elkaar daar 37 jaar geleden leren kennen, dus we staan 
er nu al een paar jaar. Haha 
Voor mijn beroep ben ik utilitie-monteur in Cuijk bij Avintiv (vroeger Chico-
pee). Hier werk ik sinds april 1999. 
Het badminton speelt de laatste twee jaar een grote rol in ons gezin . 
Dit omdat we dit met het complete gezin doen. En  ik hoop het nog vele jaren 
te kunnen doen, want ik baal als ik een keer niet kan spelen. 
Een andere hobby, waar ik met plezier veel tijd in steek, is motorcross. Dit is 
eigenlijk geen hobby, maar een passie van Mike en mij. 
Tevens ga ik graag naar Amber kijken, als ze aan het paardrijden is. En natuur-
lijk de assistent spelen, als Mike en Claudia gaan duiken. 
Ik hoop dat mijn gezin en ik nog veel mooie en sportieve momenten met jullie 
allemaal mogen beleven. Wij kijken een ieder geval altijd uit naar de donder-
dag. 
  
Ik geef de pen door aan Roelof Worst 
 

Groetjes Henri Hofkens 
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. . . Jeugdleider 
 
Zo, we kunnen weer merken dat Kees terug is van vakantie. RuimS een half jaar hebben we hem niet op de donder-
dagavond in de zaal gezien en het eerste wat hij me vraagt: “kun je een stukje schrijven voor het clubblad”. Ja 
hoor, dat doe ik met veel plezier en ik klim vervolgens weer in de pen. 
 
De vakantie is achter de rug en als ik de eerste donderdagavond van het seizoen Laco binnenstap word ik aange-
staard door een flink aantal vragende ogen “Marc, wat gaan we doen vanavond?” Geweldig zo’n enthousiasme! En 
daarmee weet ik dat we weer een prachtig, gezellig en sportief seizoen tegemoet gaan.  
 
Dit seizoen kent een iets andere opzet. We gaan werken met een jaarplanning en als het goed is heeft iedereen dit 
per mail ontvangen. Ergens in dit clubblad staat ook deze planning. Je kunt precies zien wanneer we trainen, vrij 
spelen of wedstrijden hebben. 
 
Bij de training ben je ingedeeld in een groepje met ongeveer dezelfde speelsterkte. Althans zoals wij jou inschat-
ten. Dit heeft niet alleen te maken met de techniek die je bezit, maar vooral met de inzet die je toont. De inzet is 
voor ons erg belangrijk. Vooral leergierig zijn en open staan voor aanpassingen in je persoonlijke spel vinden wij 
prettig. Laten we het zo zeggen: je mag gerust een keertje “ja-maar” of “dat kan ik niet” zeggen, alleen blijf daar 
niet in hangen. 
 
We gaan dit jaar weer leuke wedstrijden organiseren. De eerste wedstrijd hebben jullie al achter de rug (op 1 okto-
ber hebben we een enkel toernooit gehad). De vraag of er weer een ouder kind toernooit komt. Ja zeker! Afgelo-
pen seizoen was de groep iets te groot om een ouder-kind toernooi te organiseren. Dit jaar komt er zeker eentje en 
zullen we vroegtijdig bekend maken wanneer dit plaats gaat vinden.  
 
Dan rest mij nog om een klein overzicht te geven van de jeugdbegeleiders: 

Erik regelt de dorpencompetitie. Hij maakt met mij de groepsindelingen en hij zorgt ervoor dat jullie precies 
weten wanneer je moet spelen. Ben je verhinderd, laat hem dat dan op tijd weten. Ook alle mail gaat via 
Erik. Als badmintonspeler bezit Erik veel slagvaardigheid. Naast een goed spel badminton, kun je hem ook 
vinden op de squash-baan en op het golfbaan. Erik kan jullie goed helpen met technisch inzicht tijdens de 
wedstrijden. 

Stephan is mijn vaste vervanger en verzorgt ondermeer de warming-up. Elke week weet hij weer een prachtig 
warming-up programma in elkaar te sleutelen. Stefan heeft veel spel-ervaring en geeft ook in Beuningen 
trainingen. Stephan is linkshandig en dat is soms wel eens makkelijk om een linkshandige de nodige spel-
techniek bij te brengen. Stephan is een all-rounder en kan jullie op badmintongebied veel leren 

Pascal is de vader van …… . En vooral een zeer enthousiaste badminton speler. Hij speelt al wat jaartjes bad-
minton en als je goed naar hem luistert dan merk je dat hij ergens uit Limburg komt. Maar wees gerust. Ook 
daar kunnen ze badmintonnen en hij kan jullie veel leren. Soms heeft Pascal het erg druk met zijn werk en 
kan hij niet op tijd bij het badmintonnen zijn. Dan zie je Hanneke. Zij is de vrouw van Pascal en de moeder 
van ……. Ook zij kan goed badmintonnen en kan jullie daarom goed helpen. 

Kees is letterlijk en figuurlijk de oude rot op het veld. Als hij niet weg is met zijn caravan, dan helpt hij vooral de 
jongsten met het leren van badminton. Hij verteld hoe je raak kunt slaan, waar je het beste kunt staan en 
laat je zien hoe groot het badmintonveld wel niet is. 

René is onze voorzitter van de club en ook zeer regelmatig te vinden bij de jeugd. Dan helpt hij waar het nodig 
is, vaak met de nodige grappen en grollen. 

 
Vele sportieve groeten, 
Marc 
 
MEISJES EN JONGENS  kijk eens op https://www.youtube.com/watch?v=l2qeFVg110U&feature=youtu.be 
       DAT IS ECHT LACHEN HOOR! 
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. . . Secretaris  voor de jeugd 
 

Met frisse moed een nieuw seizoen. 
Vakantie is achter de rug en op naar het nieuwe seizoen. In middels zijn de eerste wedstrijden voor de 
senioren al gespeeld en is de inventarisatie van de jeugd bijna afgerond. Op 20 oktober as wordt de sche-
ma voor de jeugd besproken en snel daarna bekend gemaakt aan alle deelnemende jeugdspelers. Vooraf-
gaand hieraan is een kwalificatie toernooi gehouden in Boxmeer. Ook hieraan hebben wij deelgenomen, 
helaas met maar twee koppels, Lieke/Jay en Stan/Koen. Gelukkig hebben beide koppels het uitstekend 
gedaan en winnaars geworden in hun poule. Gefeliciteerd met het resultaat.  Zoals het er nu naar uitziet 
zullen we met drie teams deelnemen aan de dorpen- competitie. Ook dit jaar hebben wij deelgenomen 
aan “Sjors sportief” en zijn er tot op heden nog maar weinig inschrijvingen. Vorig jaar hadden wij 13 in-
schrijvingen, dat gaan we dit jaar niet redden wat betekend dat er helaas waar weinig aanwas zal zijn. De 
speelavonden voor Sjors sportief zijn 5-11, 12-11 en 19-11. 
 

Gefeliciteerd: Lieke, Jay, Stan en Koen 
Wij hebben sinds kort een sponsor gevonden voor onze shirts. De team captains hebben een mail ontvan-
gen met de vraag de gewenste maten door te geven. Als deze binnen zijn kunnen we verder. Hoe het 
e.e.a. er precies uit gaat zien is nog niet geheel bekend en heeft nog even tijd nodig. De bedoeling is dat 
alle competitie teams hiermee uitgerust worden en dat deze tijdens de dorpencompetitie en tijdens toer-
nooien gedragen gaat worden. Mooi om dan als eenheid je vereniging te vertegenwoordigen. 
 
Erik 
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