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Beste leden, 
 
Het speelseizoen  zit er weer op en de tijd voor vakantie komt 
er weer aan. Onze jeugd heeft na examens en proefwerken de 
vakantie ook wel verdiend en kunnen nu weer op krachten 
komen voor het nieuwe schooljaar en badminton.  
 
Zoals bekend wordt er voor de senioren in de periode juli en 
augustus bij voldoende animo gewoon door gespeeld. 
 
Als altijd weer voldoende nieuws en info door het bestuur en 
de foto’s zijn deze keer van de clubkampioenschappen ge-
maakt door Huub. 
 
De redactie, Marijn en Kees, wensen jullie veel vakantievreug-
de en zien jullie in september weer op de banen. 
 
 

 

***  Kopij inleveren vóór 15 sept 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. . .  
De voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Wat gaat de tijd toch snel. 
Zo begint het seizoen en voor je het weet zijn we weer aan het eind van het seizoen gekomen en gaan 
we de zomerperiode in. 
Veel te schrijven is er op dit moment niet meer. 
Dus hou ik het kort, 
  
De “zomerspelen” staan voor de deur. 
Zoals we hebben kunnen lezen is het mogelijk voor leden maar ook voor niet leden om hier gebruik van 
te maken. 
Ik hoop dat er net zoveel gebruik van gemaakt gaat worden zoals in de voorgaande jaren. 
  
Vanuit mijn plaats wens ik jullie hele sportieve dagen toe voor diegene die gebruik maken van de zomer-
spelen. 
Voor diegene die daar geen gebruik van maken hele fijne vakantie, veel mooi weer en tot september. 
  
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  
 

Seizoenafsluiting  
Het is weer zo ver, het seizoen zit er weer op. Iedereen kan aan zijn verdiende vakantie beginnen. Het meitoernooi 
is weer prima verlopen, een applausje waard voor de toernooicommissie en alle vrijwilligers die hebben meegehol-
pen.  
Komende tijd beginnen we weer aan het ‘Zomerspelen’. We hopen dat er veel mensen komen spelen tijdens het 
Zomerspelen. Mocht je een keer een introducee mee willen nemen, dan is dit natuurlijk een mooi moment. Meer 
informatie kun je terug vinden op de website en in de mail die verstuurd is.  
Het nieuwe seizoen belooft mooi te beginnen. Hanneke en Diandra zijn druk bezig met het organiseren van een 
BBQ en een uitje. Hiervoor zijn al de nodige emails rond gestuurd. Succes met de organisatie!  
 

Ledenadminitratie  
De volgende leden hebben dit seizoen hun lidmaatschap opgezegd. Bij de jeugd: Rowena Rougoor en Collin Ari-
aans. Maurice Geurt als aspirant en bij de leden Robert Opsteeg, Henk-Jan Zwikker, Pascal Michels, Theo Bronts, 
Marijn Oppers en Marc Steenvoorden.  
Nieuwe leden dit seizoen zijn bij de jeugd Julia Menheere, Dewi Heemskerk en Luca Scholten. Bij de leden Anita 
Bandell, Willy Hutting en Erik Bandell.  
Rest mij niks anders dan iedereen een fijne vakantie met mooi weer toe te wensen. Mocht je naar de camping 
gaan, vergeet je racket niet mee te nemen!  
 

Groeten,  
Perry van Kuppeveld  

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Kampioenen Jeugd dorpencompetitie 2015—2016 
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 WINNAARS VAN SEIZOEN 2015—2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOEN HERENENKEL: HUUB NAGTEGAAL 
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!!PROFICIAT NAMENS DE CLUB !! 
 

CLUBKAMPIOENEN DAMES DUBBEL: DOROTA KLEES 

     ELINE ONZENOORD 
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      Afgebrand, maar komt hopelijk snel terug 
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 . .  Jeugd / secretaris  
 

Beste sportvrienden, 
 
Secretariaat en jeugdzaken 
 
Secretariaat: 
Het is heel rustig (gelukkig maar) op het secretariaat. Het doorspelen in de zomer is geregeld en een 
voorstel om volgend seizoen te kunnen spelen is ook al binnen. De gemeente Grave heeft onze voorzitter 
uitgenodigd voor een ontbijt tijdens de doortocht van de Vierdaagse. René heeft aangegeven hierbij aan-
wezig te zullen zijn.  Verder geen bijzonderheden behalve dan om iedereen een goede vakantie toe te 
wensen. 
 
 
Jeugd: 
Het seizoen zit er alweer op en tijd om vooruit te kijken. Volgend seizoen zullen we ook weer mee doen 
aan de competitie. Waarschijnlijk met één team minder dat afgelopen seizoen. Helaas wordt dit veroor-
zaakt door een aantal opzeggingen. De trainingsopzet zal gelijk zijn als in afgelopen seizoen, dus brokken 
van drie weken training met aan het eind een vrije speelavond. Ook zullen de trainingen gegeven worden 
door Stefan en Marc. Ikzelf zal me komend seizoen ook nog met de jeugd bezig houden maar heb inmid-
dels aan de trainers doorgegeven hiermee te willen stoppen aan het eind van volgend seizoen. Dus volgt 
uiteraard een oproep aan ouders om dit over te nemen. Wil je weten wat dit inhoud dan kan je mij altijd 
contacten. Wat zeker een leuke bijkomende zaak is, dat je van dichtbij kan meemaken welk progressie de 
jeugdspelers maken. 
 
Groet,                                                                                                                                                                          
Erik van Veen 
Secretariaat BCG.  

 

 

 

 

 

 

 

De PEN wie al geweest;             

 

     senioren        Jeugd   

Diandra  Arts René van Eldik  Harry Klees Stan Sijnen Koen van Veen Bram van Uden 

Erik van Veen Frank Zwakhoven Henri Hofkens Esther Zwakhoven Koen Pieters Sophie  Heimans 

Bart van Oort Monique Verploegen Herman Blom Jay Starrenburg Roza Huizing Amber Hofkens 

Roelof Worst  Huub Nagtegaal Johan Claessens Carmen Horn Lieke Vermeulen Syl Wijnen 

Nathalie v Veen Eline van Onzenoord Stefanie Gommans Inge Zwakhoven     
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DE PEN . . .        
 

Beste badmintonmaatjes, 
 

Ik heb de pen doorgekregen van Nathalie om een stukje over mijzelf te schrijven. 
 

In Nijmegen ben ik geboren en getogen, sinds 1997 woon ik in Grave. 
Ik heb de detailhandel school gedaan en heb het diploma verkoopster behaald. Na deze opleiding trok de 
verkoopwereld me niet, en na wat cursussen ben ik op kantoor beland. Bij dit kantoor leerde ik mijn man 
kennen. Later heb ik nog diverse secretaresse functies uitgeoefend tot ik in 2002 in verwachting raakte 
van mijn eerste kind. Vanaf dat moment heb ik me volledig gericht op de verzorging van de kinderen. 
Ik ben getrouwd met Carlo, hij is controller bij Stellicher Advocaten in Arnhem. Samen hebben wij drie 
kinderen, Daphne van 13 jaar, Ilse 11 jaar en Marcus 8 jaar. 
In 2012 vond ik het wel weer eens tijd worden om een baan te zoeken. Helaas kwam er een kink in de ka-
bel toen ik hoorde dat ik een kwaadaardig kankergezwel had in mijn buik. Daar heb ik enige tijd van moe-
ten herstellen. Het gezwel heeft een grote kans dat het terugkomt, tot groot verdriet heb ik dit in 2014 en 
2015 mee moeten maken. Elk half jaar ga ik door de scan. Het is een moeilijk proces, daar het zeer waar-
schijnlijk terugkomt, maar je weet niet wanneer. 
Badminton is daarom een mooie uitlaatklep. Ik heb alleen maar “campingbadminton” gedaan,  tijdens 
één partijtje gleed ik uit en belande ik in het ziekenhuis, een gekneusde enkel tot gevolg. En een keer op 
de middelbare school. Ik weet nog dat de gymdocent me alle hoeken van de baan heeft laten zien en ik 
het toen een vreselijke sport vond. Toch bleef het op een of andere manier toch trekken, daar ik ook ge-
squasht heb. 
Vorig jaar heb ik de dorpencompetitie mogen spelen samen met Nathalie, Perry en Marcel en later Roy en 
Esther. Veel van geleerd en veel plezier gehad. 
Inmiddels doe ik vrijwilligerswerk en werk als secretaris bij Stichting Contactgroep Sarcoma. Dit is af en 
toe een pittige baan: druk en confronterend, maar ook dankbaar. In september van dit jaar mag ik drie 
dagen naar een congres in Warschau. 
Andere hobby’s zijn, wandelen, piano spelen en zelf kleding naaien. 
 

Ik geef de pen door aan Angela 
 

Met sportieve groet, 
Stefanie Gommans 

                         



14 

 

  4 

GEEF DE PEN DOOR... 
 

Naam: Inge Zwakhoven  
 
Leeftijd: 14 jaar 
 
Heb je broertjes en zusjes: Ja, 1 broer Maarten en 1 zus Esther 
 
Heb je ook huisdieren: ja, 2 honden Rakker en Lady 
 
Waar zit je op school: Kandinsky College Malderburchtstraat, Nijmegen 
  
In welke klas/groep zit je: 3 havo tweetalig 
 
Wat is je favoriete TV progamma: Wie is de mol? 
 
Wat is je lievelingskleur: mintgroen 
 
Welke muziek vind je leuk: pop 
 
Wat is je favoriete film: Harry Potter 
 
Wat eet je het liefst: nacho schotel 
 
Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift: Miss Dakloos 
 
Wat is je favoriete game op de computer of spelcomputer: / 
 
Waar ben je de laatste vakantie geweest: Frankrijk 
 
Waar ga je dit jaar op vakantie: Denemarken 
 
Welke andere sport(en) doe jij nog meer: geen andere 
 
Waarom is badminton leuk om te doen: het is een uitlaatklep voor school 
 
Aan wie wil je de pen doorgeven:  JOOST 
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Uitslag Dorpencompetitie 2016 in de meegespeelde poels: 
 
Poule B 2015-2016 

POS TEAM   # W G V TOT+ TOT-     SPELERS 

1 Mill 2   10 9 0 1 108 62  Sandra van Hees 
2 Mill 1   10 6 0 4 86 73  Monique Verploegen 
3 Boxmeer 3  10 5 3 2 86 83  Huub Nagtegaal 
4 Grave 1  10 3 1 6 83 88  Harry Klees 
5 Volkel 1  10 4 1 5 77 86  Erik van Veen 
6 Uden 2  10 1 1 8 59 106 

 
 
Poule C 2015-2016 
POS TEAM   # W G V TOT+ TOT-  SPELERS 

1 Uden 3  10 8 1 1 103 59  Herman  
2 Cuijk 4  10 6 0 4 96 63  Bart 
3 Grave 2  10 5 2 3 84 74  Dorota  
4 Haps 1  10 6 1 3 84 74  Eline 
6 Oeffelt 1  10 0 0 10 35 118  Roelof  
5 Overloon 1  10 3 0 7 71 86 

 
 
Poule D 2015-2016 
POS TEAM  # W G V TOT+ TOT-  SPELERS 

1 St Anthonis 3 12 12 0 0 148 40  René van Eldik 
2 Mill 4   12 10 0 2 124 62  Erik van Veen 
3 Grave 4  12 7 0 5 101 91  Claudia Hofkens 
4 Cuijk 7  12 4 1 7 87 105  Angela van de Last 
5 Uden 4  12 4 0 8 82 106   
6 Grave 3  12 4 1 7 75 112 
7 St Anthonis 2 12 0 0 12 38 142 
 
 
Poule F 2015-2016 
POS TEAM  # W G V TOT+ TOT-  SPELERS 
1 Oeffelt 2  10 6 1 3 104 54  Stefanie Gommans 
2 Uden 6  10 8 1 1 99 58  Nathalie van Veen 
3 Boxmeer 4  10 9 0 1 96 54  Esther Zwakhoven 
4 Haps 2  10 4 0 6 74 85  Perry v Kuppeeld 
5 Mill 5   10 1 0 9 47 106  Marcel Pluk 
6 Grave 5  10 1 0 9 42 94  Roy Cornelissen                                                      
 

                              IDEE . . . .  MAAK EEN TEAMFOTO !!! 
 

http://www.bcgrave.com/team/mill-2/
http://www.bcgrave.com/player/sandra-van-hees/
http://www.bcgrave.com/team/mill-1/
http://www.bcgrave.com/player/monique-verploegen/
http://www.bcgrave.com/team/boxmeer-3/
http://www.bcgrave.com/player/huub-nagtegaal/
http://www.bcgrave.com/team/grave-1/
http://www.bcgrave.com/player/harry-klees/
http://www.bcgrave.com/team/volkel-1/
http://www.bcgrave.com/player/erik-van-veen/
http://www.bcgrave.com/team/uden-2/
http://www.bcgrave.com/team/uden-3/
http://www.bcgrave.com/team/cuijk-4/
http://www.bcgrave.com/team/grave-2/
http://www.bcgrave.com/team/haps-1/
http://www.bcgrave.com/team/oeffelt-1/
http://www.bcgrave.com/team/overloon-1/
http://www.bcgrave.com/team/st-anthonis-3/
http://www.bcgrave.com/player/rene-van-eldik/
http://www.bcgrave.com/team/mill-4/
http://www.bcgrave.com/player/erik-van-veen/
http://www.bcgrave.com/team/grave-4/
http://www.bcgrave.com/player/claudia-hofkens/
http://www.bcgrave.com/team/cuijk-7/
http://www.bcgrave.com/player/angela-van-de-last/
http://www.bcgrave.com/team/uden-4/
http://www.bcgrave.com/team/grave-3/
http://www.bcgrave.com/team/st-anthonis-2/
http://www.bcgrave.com/team/oeffelt-2/
http://www.bcgrave.com/team/uden-6/
http://www.bcgrave.com/team/boxmeer-4/
http://www.bcgrave.com/team/haps-2/
http://www.bcgrave.com/team/mill-5/
http://www.bcgrave.com/team/grave-5/


16 

 


