
Shuttle-Nieuws maart 2017 

Nieuwe aanmeldingen BC Drunen 

 Adrie van Mook, speelavond dinsdag van 21.00 tot 23.00 uur 

 Harrie Wassink, speelavond dinsdag van 21.00 tot 23.00 uur 

 Mark Wagemans, speelavond donderdag van 19.00 tot 21.00 uur 

Wij wensen Adrie, Harrie en Mark veel speelplezier toe bij onze gezellige vereniging. 
 

Op zoek naar nieuwe trainer 

Helaas heeft onze trainer Chris Daamen in januari te kennen gegeven te stoppen met het 

geven van training aan onze competitiespelers. Op dit moment is er nog geen nieuwe 

trainer en daarom vervalt de training voor de jeugd op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur.  

In plaats daarvan zal de ‘oudere’ jeugd (het U15-1 team) mee gaan trainen op dinsdag 

van 19.30 - 20.30 uur en de ‘jongere’ jeugd (U13-1 en U15-2) op woensdag van 18.00 

tot 19.00 uur. Ondertussen wordt door het bestuur naarstig gezocht naar een nieuwe 

trainer. 

 

Kind Ouder toernooi verplaatst 

Het Kind- Ouder Toernooi is verplaatst van zondag 12 maart naar zondag 19  maart. Dit 

in verband met de proefwerkweek van alle kinderen die op de middelbare school zitten. 

Recreantentraining 

 
In het Shuttle-Nieuws van december 2016 hebben wij een oproep geplaatst met de vraag 

of er interesse is voor recreanten training. Het bestuur heeft hier een aantal positieve 

reacties op ontvangen en heeft daarom besloten een aantal trainingen voor recreanten te 

organiseren. De training zal op enkele woensdagavonden (22 febr, 15 maart en 19 april) 

plaats vinden in sporthal de Vennen van 20.00 tot 21.00 uur. De training zal verzorgd 

worden door Bregje van Dijk en Bart Eskens.  

Aanmelden voor de trainingen is niet verplicht maar het is voor de trainers wel fijn om te 

weten hoeveel personen er ongeveer deel zullen nemen. Wij zouden dus graag via 

clubbestuur@bcdrunen.nl een berichtje ontvangen als je aan één of meer van de 

trainingen verwacht deel te nemen. Overigens: mochten recreanten zich nog niet hebben 

opgegeven? Dat kan natuurlijk altijd nog bij clubbestuur@bcdrunen.nl 

 

Jeugdclubkampioenschappen  

Na de badmintoncompetitie, was het zondag 5 februari tijd voor de 

clubkampioenschappen bij de jeugd van BC Drunen. In sporthal de Vennen waren voor 

deze gelegenheid veel ouders, opa's en oma's en andere familieleden en kennissen 

aanwezig om hun favorieten aan te moedigen. In totaal deden 18 jeugdige deelnemers 

mee, die afhankelijk van leeftijd en ervaring werden onderverdeeld in 2 groepen. In de 

eerste categorie werd bij de jongens Niels van Wiel kampioen; bij de meisjes Daniëlle 

Kruissen. In hun finales won Niels van de Wiel in 2 sets van Luka Leijdens, terwijl 

Daniëlle Kruissen in haar finale partij tegen Evie Brok drie spannende sets nodig had om 

zich te laten kronen tot clubkampioen bij de meisjes. 

In de tweede categorie won Laurence Bok bij de jongens nipt in twee sets van Kevin van 

de Wiel. Bij de meisjes bleek Isa IJpelaar de sterkste. In drie spannende sets wist zij 

uiteindelijk van Isabel Paardekooper te winnen.   
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Op de foto de trotse kampioenen van BC Drunen: vlnr Isa IJpelaar, Isabel Paardekooper, 

Daniëlle Kruissen, Evie Brok, Kevin van de Wiel, Laurence Bok, Luka Leijdens en Niels 

van de Wiel. 

 

Droplob 2017 

Op zondag 19 februari vond het jaarlijkse droplob toernooi (ofwel de  

clubkampioenschappen) plaats. De foto’s van de kampioenen zijn te vinden op onze 

Facebookpagina. Ook zullen ze binnenkort op de website verschijnen. Het was een 

geslaagde dag met veel sportieve wedstrijden. Traditioneel werd deze dag afgesloten met 

een loterij, mede mogelijk gemaakt door Lingerie Anja van den Berk, waarvoor nogmaals 

onze dank!! 

Uitslagen: 

 Uitslagen Recreanten Uitslagen competitiespelers 

 1ste  plaats 2de plaats 1ste  plaats 2de plaats 

Herenenkel Ben Inen Mari v. Bokhoven Luuk Fluitsma Bart Eskens 

Damesenkel - - Kaylee Klerx Daniëlle Kruissen 

(Heren)dubbel Jan Eskens + Ben 
Inen 

Johan Koot + Tim 
v. Kuijk 

Bart Eskens + 
Martijn v. Drongelen 

Luuk Fluitsma + 
Martijn  v. Spaandonk 

Damesdubbel Suzanne + Christa 
Schapendonk 

José + Mieke de 

Kort 

- - 

Mix Suzanne + Ben 
Inen 

Mieke de Kort + 
Mari v. Bokhoven 

Bart Eskens + 
Angelé Fitters 

Luuk Fluitsma + 
Kaylee Klerx 

 

 

 

 

 



Eindstanden badmintoncompetitie 2016-2017 

In het weekend van 29 januari zijn de laatste competitiewedstrijden gespeeld. Zoals 

bekend is het eerste jeugdteam U15-1 overtuigend kampioen geworden in haar afdeling 

en heeft het eerste team van de senioren zich kunnen handhaven in de 4e divisie van de 

Carlton Bondscompetitie. Ook de andere teams, zowel van de senioren als de junioren 

hebben het voortreffelijk gedaan.Met name complimenten voor het U13-1 en het U15-2 

team. Beide teams deden dit jaar voor het eerst mee in de Brabantse 

badmintoncompetitie. Het U13-1 team wist in de (tot nu toe) 11 gespeelde wedstrijden in 

totaal 24 punten te behalen en eindigde daarmee in de middenmoot. Perfect gedaan 

Laurence, Tim, Jannick, Isabel en Isa. 

Het U15-2 team eindigde helaas op de laatste plaats. Ondanks de wisselingen in het U15-

2 team hebben Ivo, Mika, Manon en Loes een knappe prestatie geleverd en veel ervaring 

opgedaan voor het nieuwe seizoen 2017-2018. 

 
Hieronder de eindstanden van de verschillende competitieteams. 

 

De eindstanden bij de jeugd: 

 
BC Drunen U13-1 

 
 
BC Drunen U15-2 

 
 

BC Drunen U15-1 

 
 



De eindstanden bij de senioren:  

 

BC Drunen M1 

 
 
BC Drunen M2 

 
 
BC Drunen 1 

 
 



Mooie actie bij Lingerie Anja van den Berk

 

Ik geef de pen door aan…Rianne Passchier en Christa Schapendonk.  

Hallo wij zijn Christa Schapendonk en Rianne Passchier. 

Wij zijn opgegeven door Tim de jongste van de groep om iets te schrijven over onze 

gezellige donderdagavond badminton. Wij zijn een zeer gemengde groep van 20 plus tot 

iets boven de 70.... De opkomst is altijd erg hoog en iedereen speelt met elkaar wat 

natuurlijk heel bijzonder is. Verder telt onze groep 28 leden waarvan er enkele 

badmintonsterren zijn die al meer als 20 jaar lid zijn van de badmintonclub. 

 

Ook heel bijzonder van onze groep is ieder 

jaar de afsluiting van het seizoen. Elk jaar 

verzint een 2-tal leden een origineel 

activiteit met eten en drinken erbij. Nieuw 

is dit jaar dat wij ook de eerste donderdag 

van het jaar een etentje organiseren. Wij 

zijn naar Het Wapen van Rosmalen 

geweest wat voor herhaling vatbaar is! 

Voor het Droplob toernooi is ook deze keer 

weer veel animo. Er hebben bijna 20 

personen zich opgegeven. Zoals jullie 

allemaal kunnen lezen zijn wij een 

sportieve groep die ook buiten de 

donderdagavond andere leuke dingen doen 

en dat willen wij nog heel lang vol houden 

zo!! 

 

Bij deze willen wij de pen door geven aan 

Mieke de Kort en Jose de Groot. 

 

Rianne en Christa tijdens het Droplob toernooi van afgelopen zondag 

 


