Shuttle-Nieuws april 2017
Team U15-1 door naar Nederlands Kampioenschap!
Op zaterdag 8 april heeft ons U15-1 team weer een prachtige prestatie geleverd! In de
finale van de regionale kampioenschappen Brabant wisten ze BC Alouette met 7-1 te
verslaan. Dankzij deze mooie overwinning mogen zij zichzelf Regio Kampioenen Brabant
noemen en mogen zij gaan strijden op het Nederlands Kampioenschap op zaterdag 24
juni in Zutphen! Wij feliciteren Niels, Evi, Daniëlle en Luca en Toine (de teamcaptain) van
harte en wij wensen jullie alvast heel veel succes in Zutphen!!
Dagverslag geschreven door Evi:
W moesten op zaterdag 8 april om 09.00 uur de eerste poulewedstrijd spelen tegen
Alouette U15-2. Deze wedstrijd werd met 4-1 gewonnen. Alleen de damesdubbel werd in
3 sets verloren met 24-22 in de derde set. De tweede wedstrijd volgde meteen na de
eerste en was tegen Gilze U15-1. Deze wedstrijd werd ruim met 5-0 gewonnen, waarna
we ons plaatsten voor de finale om 14.00 uur. Alouette U15-1 was hierin onze
tegenstander. We kenden deze spelers nog van het vorig seizoen.
De finale was een complete wedstrijd en we begonnen met de beide dubbelspelen. Onze
dames waren daarin oppermachtig, onze heren verrasten door ook in 2 sets te winnen.
Daarna volgden de enkelspelen waarin de dames hun tegenstanders verpletterden. De
heren hadden het, zoals we verwacht hadden, heel moeilijk in hun enkelspel. Luka
verloor in 2 sets, maar de grootste verrassing kwam van Niels, die in 3 sets wist te
winnen. Na in de derde set met 11-2 achter gestaan te hebben, wist hij uiteindelijk nog
met 21-19 te winnen. Na deze overwinning was de tegenstander zo gedemotiveerd dat
de 2 mixen makkelijk gewonnen werden. Eindstand 7-1 voor BC Drunen.
En nu op naar het Nederlands Kampioenschap op 24 juni in Zutphen..

Nieuwe aanmeldingen
Hierbij




twee nieuwe aanmeldingen voor BC Drunen:
Frieke Kremers (Jeugd)
Britt Leuken (Jeugd)
Yuka Shimokobe (Maandagmiddag)

Wij wensen Frieke, Britt en Yuka veel speelplezier toe bij onze gezellige vereniging.
Teams competitie 2017/18 samengesteld
BC Drunen zal in de competitie 2017/18 gaan deelnemen met 2 seniorenteams en 2
juniorenteams. De samenstelling van de senioren is terug te vinden in het vorige
shuttlenieuws. De indeling van de jeugd ziet er als volgt uit:
Junioren:
BC Drunen U17:
 Evie Brok
 Daniëlle Kruissen
 Niels van de Wiel
 Luca Leydens
BC Drunen U13-1:
 Anniek Bergmans
 Milla Bergmans
 Laurence Bok
 Jannick Janssen
 Kevin van de Wiel
Wij wensen onze teams veel succes toe in de competitie!
Nieuwe trainer
Zoals jullie in het vorige shuttlenieuws konden lezen heeft Niels op 28
maart een proeftraining gegeven. Deze training is van beide kanten goed
bevallen. Met de start van het nieuwe seizoen 2017/2018 komt Niels onze
competitie spelers, jeugd en senioren, trainen. BC Drunen kijkt uit naar
een fijne samenwerking.

Niels in actie.

Ely Windau stopt als jeugdtrainster
Vanwege drukke werkzaamheden elders heeft Ely Windau enkele weken
terug aangegeven te willen stoppen als begeleidster en trainster van de
jeugd van BC Drunen. Ely heeft zich meer dan 10 jaar maximaal ingezet
om het voor de jeugd zo gezellig mogelijk te maken bij BC Drunen. Zelf
speelde ze al enkele jaren geen badminton meer, maar het omgaan met
de jeugd is altijd haar passie geweest. Samen met Tis Kolen verzorgde
zij de badmintontraining voor de mini-jeugd op woensdagavond.
Afgelopen woensdag 19 april was de laatste training voor de mini-jeugd
en als dank voor de bewezen diensten werd Ely door het bestuur in de
bloemetjes gezet.
Ely, nogmaals bedankt voor de jarenlange inzet voor onze vereniging!!

Nieuwe trainer mini-jeugd en start trainingen
Zoals jullie hierboven kunnen lezen zal Ely Windau stoppen als jeugdtrainster. We
hebben al een vervanger voor haar gevonden. Met de start van het nieuwe seizoen
2017/2018 zal Peter Bergmans samen met Tis Kolen de training voor de mini-jeugd op
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur gaan verzorgen. Op de eerste woensdag direct na de
zomervakantie, 30 augustus, begint de training weer.
Tweede herenteam speelt vriendschappelijk tegen BC Kerkdriel
Ons tweede herenteam speelt al jaren in de tweede klasse, regio Noord-Brabant en komt
daar vaak het herenteam van Kerkdriel tegen. Altijd spannende wedstrijden, waarbij
vooral ook in de derde helft de spetters er van af vlogen. Reden om na de competitie
elkaar nog eens een keer in een vriendschappelijke wedstrijd te treffen en gezellig na te
borrelen. Zo was ons herenteam op 3 februari te gast in Kerkdriel en speelden we daar
onze partijtjes en lesten we er onze dorst. Voldaan gingen we naar huis.
Aanstaande donderdag 18 mei is de "return" en verwelkomen we onze vrienden uit
Kerkdriel in de sporthal. Uiteraard zal er stevig gebadmintond worden, waarna er
voldoende ruimte overblijft om het over allerlei andere dingen te hebben.
Mochten ook andere teams, zowel senioren als junioren en recreantenteams, het leuk
vinden om eens een tegenstander uit te nodigen voor een vriendschappelijke wedstrijd,
dan is daar natuurlijk altijd alle ruimte voor, maar bespreek dit eerst even met de
groepsleider van de avond waarop je die vriendschappelijke wedstrijd wilt inplannen.
Ik geef de pen door aan ..... Mieke de Kort en Jose Groot
Hoi allemaal,
Wij zijn Jose en Mieke en wij badmintonnen respectievelijk al 22 en 23 jaar bij BC
Drunen. Ook zijn we allebei oma en beginnen we zo langzamerhand wel te merken dat
de jaren beginnen te tellen. Enkele jaren geleden konden we nog vaak een partijtje
winnen, nu verliezen we toch ook vaak een partijtje. Maar dat mag de pret niet drukken
en denken we er nog niet aan om het badmintonnen op te geven.
Dat komt ook omdat zoals in de vorige “ik geef de pen door aan” door Christa en Rianne
al verteld is dat we het onderling heel goed met elkaar kunnen vinden. De saamhorigheid
is erg groot.

Ook hebben we een lief en leed potje. Onze
penningmeester Diny stuurt iemand die ziek of
geblesseerd is een kaartje. Als iemand langdurig
niet kan komen badmintonnen brengen 2
personen van de groep een presentje. Ook bij
geboorte en/of huwelijk wordt iets overhandigd.
Nu is alles zo ongeveer wel verteld over onze
donderdagavondgroep en geven wij de pen door
aan Lia Velthuizen.
Groetjes en tot ziens
Mieke en Jose

