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Beste leden, 
 

We hebben weer een clubblad met veel mooi 
nieuws voor ons liggen. 
 

Lees vooral met bijzondere aandacht het eerste 
stuk van onze voorzitter. 
 

Geniet van de foto’s van het clubkampioen-
schap; mix en dubbels. De uitslagen, hier en daar 
een verrassend, staan op bladzijde 15. 
 

Als het volgende clubblad uitkomt dan is het 
weer vakantietijd, alhoewel er nu ook al enkele 
mensen zijn die al van vakantie genieten. 
 

Groet van de redactie, 
Marijn & Kees 
 

***  Kopij inleveren vóór 20 juni 2016  *** 

NIEUWS van de redactie... 

ALGEMENE GEGEVENS BADMINTON CLUB GRAVE 

Bestuur 

Voorzitter 

René van Eldik 

Vetwei 3 Velp 

0486-851843 

 

Secretaris 

Eric van Veen 

Smient 40 Grave 

0486-473606 

 

Penningmeester en  

Ledenadministratie 

Perry van Kuppeveld 

Helmkruid 5 Grave 

06-22993180 

 

Webmaster 

Johan Claessens 

johan@claessens95.nl 

 

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                     €   117,50 

Asp. Senioren             €     97,00 

Jeugd                          €     71,00 

 

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 clubleden, 
 
De lente is begonnen, de zomertijd weer ingesteld. Langzaamaan gaan we het mooie weer tegemoet. 
 
“Voordat ik aan mijn stukje ga beginnen wil ik even wat over mezelf kwijt. Normaal ben ik er niet zo van om mijn privé dingen 
zo te delen, maar als voorzitter van deze club en niet veel meer aanwezig geweest dan lijkt het mij dat dit bij de leden vragen 
en/of vraagtekens oproept. Om te voorkomen dat er rare verhalen de wereld ingaan vind ik het van belang om dit aan jullie te 
vertellen. 
Ik ben de laatste maanden geschitterd door afwezigheid. Ik ben wel komen spelen op die momenten dat mijn team competi-
tiewedstrijden had. De reden hiervoor is dat ik een terugslag heb gehad van mijn burn-out. Ik liep/loop tegen dingen aan waar 
gevoelsmatig de druk van moeten aanhangt. Dit geeft bij mij dusdanig druk dat ik voor mezelf heb moeten besluiten om tegen 
die dingen nee te zeggen. Badminton was voor mijn gevoel een van die dingen waar ik helaas nee tegen heb moeten zeggen. 
Het was voor mij niet het plezier van spelen maar voelde als dwangmatig. Helaas schijnt dit een van de nare naweeën te zijn 
als je geconfronteerd bent met een burn-out. Langzaamaan begint alles weer op zijn plek te vallen en zullen jullie ook gaan 
merken dat ik meer aanwezig zal zijn om weer lekker te gaan spelen. De zin is er in ieder geval weer.” 
 
Ik wil Erik en Perry bedanken dat zij in mijn afwezigheid op speelavonden de zaken hebben waargenomen en daar waar nodig 
is ook gehandeld hebben. 
Dit gezegd hebbende ga ik verder met mijn stukje. 
Als eerste wil ik mijn dank uitspreken aan Diandra en Stefan en diegene die hen hebben geholpen bij de ontzettend goed verlo-
pen, sportieve clubkampioenschappen van dit jaar. Alles zat goed in elkaar en alles gespeeld op één dag. 
Heel was leuk om te zien dat de opkomende jeugd, Roza, Esther, Koen en Stan hebben meegedaan en leuke partijen hebben 
gespeeld tegen de senioren. Je zag ze per wedstrijd beter gaan spelen en meer puntjes bij elkaar sprokkelen. Geweldig hierbij 
is de wijze waarop de senioren met de opkomende jeugd is omgegaan, ze goed hebben opgevangen en na de wedstrijden de 
nodige tips hebben meegegeven. 
Er waren veel spannende wedstrijden met de daarbij behorende nipte overwinningen. Het was een leuke, sportieve en vooral 
gezellige dag. 
 
Ook zijn Diandra en Stefan weer druk bezig met de nodige interne competities. Dank voor jullie inzet. 
 
De dorpencompetitie van dit seizoen nadert zijn eind. Op 3 april zal daarvoor het einde dorpen toernooi gespeeld worden. 
 
De inschrijving en voorbereidingen voor ons jaarlijks terugkerende mixdubbel toernooi zijn al in volle gang. Dit jaar mogen we  
“Laco” welkom heten als naamsponsor van dit toernooi. Waarvoor heel veel dank en hopelijk dat we in de toekomst deze 
naam mogen blijven voeren voor ons toernooi. 
 
Als laatste wil ik kwijt nadat we eerder al vermeld hadden dat we een shirtsponsor gevonden hebben het nu ook eindelijk van 
de grond komt. De nieuwe rode shirts zijn via Roelof aangeboden voor een “pas-sessie” voor alle competitiespelers.  
Het moet nu echt wel heel raar gaan lopen als we het nieuwe seizoen niet in onze nieuwe shirts aan de competitie zullen gaan 
beginnen. 
 
Rest mij aan het eind van mijn stukje niets anders dan jullie allemaal veel speelplezier te wensen en tot op de speelavonden. 
 
Gegroet, 
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  

 
Flyeractie januari 

Afgelopen januari hebben diverse vrijwilligers meegeholpen om in heel Grave, Escharen en Velp de jaar-
lijkse flyer rond te brengen. De drukkosten van de flyers zijn door All-in 1 connection, het bedrijf van Roe-
lof, op zich genomen, waarvoor onze dank. Hierdoor bleef er budget over om alle vrijwilligers een klein 
bedankje te geven. 
Helaas heeft de actie niet voor nieuwe leden gezorgd. Voor komend jaar gaan we de actie opnieuw bekij-
ken of en hoe we het een vervolg kunnen geven. 

Oliebollentoernooi 

Het nieuwe jaar is gestart met het oliebollentoernooi. Na een avondje badmintonnen en oliebollen eten 
werd onder het genot van een Nieuwjaarsborrel de prijzen uitgereikt, Pascal en Anita gingen er met de 
eerste prijs vandoor. Alle oliebolbakkers bedankt! 

Wim v.d. Bult toernooi 

Nieuw dit jaar is het Wim v.d. Bult toernooi, waarbij de integratie tussen senioren en jeugd centraal staat. 
Op 11 februari werd onder toeziend oog van Wim de eerste editie gewonnen door Koen en Frank. Stan en 
Bart werden tweede, de derde prijs was voor Bram en Harry. 

Extra training 

Op 28 februari hebben Marc en Stefan weer een ‘zondagochtendtraining’ verzorgd. 12 leden hebben van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Of de resultaten van deze training gevolg hebben gehad op de uit-
slag van de Clubkampioenschappen zullen we nooit kunnen bewijzen. 

Clubkampioenschappen 

Zaterdag 5 maart was het weer zover, de clubkampioenschappen hebben plaats gevonden. De complete 
uitslag is terug te vinden op de website. Een applaus voor de toernooicommissie en Kees als zaterdag-
hulp is op zijn plaats. 

Dorpencompetitie 

Diandra en Erik hebben een voorstel voor de nieuwe teamindeling van de dorpencompetitie rond ge-
maild. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de spelers. 

Ledenadministratie 

Hier valt weinig over te melden, in het eerste kwartaal hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de 
ledenadministratie. De gemeentelijke subsidie is, nadat de gemeente hier een fout in heeft hersteld, uit-
betaald zodat alle grote inkomsten voor dit seizoen (contributie en subsidie) weer rond zijn. 
 
Rest mij niks anders dan iedereen een fijne voortzetting van het seizoen te wensen. Succes met de voor-
bereidingen van het Laco Mix-Dubbel toernooi op 14 mei. 
 
Met vriendelijke groet, 
Perry van Kuppeveld 

Penningmeester. 
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      Afgebrand, maar komt hopelijk snel terug 
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 . .  Jeugd / secretaris  
 

Beste sportvrienden, 
 
Einde seizoen junioren: 
Het badmintonseizoen loopt weer naar het einde toe. De junioren hebben het meer dan uitstekend ge-
daan in de dorpencompetitie. De eindstand is nu nog niet bekend helaas maar gezegd moet worden dat 
er weinig wedstrijden verloren zijn. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om Kees te bedanken 
voor het begeleiden van de vele wedstrijden, ook de vele ouders die gereden hebben voor de uitwedstrij-
den wil ik bij deze bedanken. Ook het terugkeren van Stefan bij de jeugd als trainer is ons goed bevallen. 
We hopen dat we het volgende seizoen weer op jullie kunnen rekenen. Het afgelopen jaar was een leuk 
en inspirerend jaar om met de jeugd bezig te zijn. Het niveau in de groep is erg wisselend. Er zijn spelers 
die er goed op vooruit gegaan zijn en spelers waarbij dit niet het geval is. Hieraan zullen we meer aan-
dacht moeten besteden. Leren is leuk lijkt me. 
Op 17 april zal het eindtoernooi gehouden worden voor de jeugd. Gezien de resultaten is het de bedoe-
ling dat alle koppels in een hogere klasse ingeschreven worden dan waarin zij het afgelopen seizoen heb-
ben gespeeld, met uitzondering van de A-spelers uiteraard. De A-spelers hebben het afgelopen seizoen 
een grote stap voorwaarts gemaakt, zij hebben zelfs gestreden om het clubkampioenschap bij de senio-
ren. Voor het volgende seizoen zouden wij ze graag willen uitnodigen om twee rondes mee te spelen met 
de senioren vanaf 20:00uur om alvast te wennen. 
 
Secretariaat: 
Op het secretariaat is alles rustig. Er zijn geen vreemde of dringende zaken voor de vereniging. 
De periode van toernooien spelen is aangebroken. Ik hoop vele van jullie te zien op de verschillende toer-
nooien. Vergeet vooral niet om je in te schrijven voor ons LACO-toernooi in mei. Jullie hebben hiervoor 
een herinneringsmail ontvangen van Diandra. 
Voor seizoen 2016 -2017 moeten de senioren-teams bekend zijn rond de eerste week van mei. Er is een 
voorstel van mij eruit gegaan, op basis van jullie eigen voorkeur qua niveau, maar het is natuurlijk geen 
verplichting om dit zo over te nemen. Ga a.u.b. met elkaar in gesprek hierover om ervoor te zorgen dat er 
zoveel als mogelijk spelers kunnen deelnemen aan de competitie en vooral dat er met veel plezier ge-
speeld wordt. 
 
Erik van Veen 
Secretariaat BCG  
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DE PEN . . .        
 

Beste badminton vrienden en vriendinnen, 
 

Ik ben gevraagd om een stukje te schrijven voor het badmintonblad. 
 

Ik ben geboren in het ziekenhuis in Nijmegen, maar ik voel me wel een echte Gravin.  
Verder heb ik mijn hele leven (m.u.v. een paar jaar tijdens mijn opleiding) in Grave gewoond. 
Mijn ouders hadden een cafetaria aan de Arnoud van Gelderweg (wel lang geleden, maar een aantal badminton-
ners die uit Grave komen zullen dit nog wel weten), waar ik gewoond heb tot mijn 18e. Ik ben de jongste uit een 
gezin van 5 kinderen, 1 zus van mij woont in Australië en komt dit jaar in de zomer naar Nederland met haar gezin.  
Na de mavo in Grave ben ik na een paar jaar wisselen van opleiding en zoeken naar wat ik wilde, de opleiding voor 
ziekenverzorgende gaan volgen in Groesbeek (Dekkerswald). Na een hernia operatie in 1995 kon ik helaas niet 
meer in dat beroep blijven werken. Ik ben een opleiding secretaresse en medisch secretaresse gaan volgen in de 
avonduren, daarnaast werkte ik als administratief medewerkster. Nu ben ik werkzaam in Boxmeer (bij Pantein) als 
managementsecretaresse op een medisch secretariaat. 
Ik ben getrouwd met Rob, hij is tingieter en staat op markten en evenementen. Samen hebben wij een dochter 
Fleur. Fleur is 13 jaar en zit in het 2e jaar van het VWO. 
Ik ben nu ruim een jaar lid van de badmintonclub. Stefanie stelde voor om samen een paar proefavonden te gaan 
spelen, en dat beviel mij weer zo goed dat ik lid geworden ben. 
Van mijn 12e tot ongeveer 17 jaar heb ik ook badminton gespeeld in Grave. Dit seizoen heb ik voor de eerste keer 
meegedaan met de dorpencompetitie. Tot nu toe vind ik dat nog niet echt makkelijk (ik win niet veel) maar het is 
wel leuk om te doen.  
Verdere hobby’s zijn: zingen bij het JCH (kerkkoor in Grave), wandelen (ik heb 25 jaar geleden 3 keer de vierdaagse 
gelopen, en loop dit jaar samen met Fleur) en lezen.  
 

Ik hoop nog lang met veel plezier badminton te kunnen blijven spelen.  
Ik geef de pen door aan Stefanie. 
 

Met sportieve groet, 
Nathalie van Veen 
 
 

                         



14 

 

  4 

GEEF DE PEN DOOR... 
 

Naam: Syl Wijnen 
Leeftijd: 13 jaar 
Heb je broertjes en zusjes: ja, een zusje Keana 
Heb je ook huisdieren: ja, Mindy ons konijn 
Waar zit je op school: Merletcollege Grave 
 In welke klas/groep zit je: 2B 
Wat is je favoriete TV programma: Flikken Maastricht 
Wat is je lievelingskleur: zwart 
Welke muziek vind je leuk: Hard rock 
Wat is je favoriete film: New Kids 
Wat eet je het liefst: Indisch eten 
Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift: Donald Duck extra 
Wat is je favoriete game op de computer of spelcomputer: GTA V 
Waar ben je de laatste vakantie geweest: Sri Lanka 
Waar ga je dit jaar op vakantie:  Turkije 
Welke andere sport(en) doe jij nog meer: Tennis 
Waarom is badminton leuk om te doen: Ik kan hier meer rally’s aangaan 
 
Aan wie wil je de pen doorgeven:  Inge 
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Clubkampioenschappen 2016 
 
De clubkampioenschappen 2016 zijn goed en rustig verlopen. Iedereen heeft tegen iedereen kunnen spe-
len zodat de ware clubkampioenen eruit zijn gekomen. Er zaten zeer spannende wedstrijden bij, waarvan 
sommige uiteindelijk ook maar met 1 punt verschil eindigde. 
Hieronder vind je de uiteindelijke uitslag. Harry en Monique hebben hun 1e plek mix kunnen behouden. 
Eline en Dorota hebben ook hun 1e plek goed verdedigd. We hebben dit jaar een nieuwe clubkampioen 
herendubbel. Johan en Harry hebben hun plek moeten afstaan aan Frank en Pascal. Huub is de nieuwe 
clubkampioen in de herenenkel, onze clubkampioen van vorig jaar Marc heeft zijn plek niet verdedigd. 
Clubkampioenen gefeliciteerd!!! 
 
Mix 
Harry en Monique  (17 punten) 
Huub en Sandra   (16 punten) 
Frank en Eline   (14 punten) 
Bart en Dorota   (10 punten) 
Pascal en Diandra  (10 punten) 
Marc en Hanneke  (10 punten) 
Erik en Claudia   (7 punten) 
Herman en Anita  (4 punten) 
Koen en Rosa   (2 punten) 
Stan en Esther   (0 punten) 
 
Damesdubbel 
Eline en Dorota   (8 punten) 
Monique en Sandra  (6 punten) 
Diandra en Hanneke  (4 punten) 
Anita en Claudia   (2 punten) 
Ester en Rosa   (0 punten) 
 
Herendubbel 
Pascal en Frank  (9 punten) 
Harry en Johan  (8 punten) 
Roy en Marc  (7 punten) 
René en Erik  (3 punten) 
Bart en Herman  (3 punten) 
Sander en Marc  (0 punten) 
 
Herenenkel 
Huub    (7 punten) 
Arno    (6 punten) 
Johan   (5 punten) 
Koen    (1 punt) 
Stan    (1 punt) 
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