
 

Shuttle-Nieuws mei 2017 

 

Nieuwe aanmeldingen 

De volgende twee nieuwe leden hebben zich de afgelopen maand aangemeld bij 
onze vereniging. 

 
Ron Nijsten - Donderdag 19:00 -21:00 uur 
Gerda Schelling - Donderdag 19:00 -21:00 uur 

 
Wij wensen Ron en Gerda veel speelplezier toe bij onze gezellige vereniging. 
 

Nieuwe shirts competitiespelers 

Met ingang van het volgende seizoen spelen onze competitiespelers in nieuwe 
shirts. De shirts en bijpassende broeken zien er als volgt uit: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitie indeling eerste team bekend 

De voorbereidingen voor het nieuwe competitie seizoen 2017- 2018 zijn in volle 
gang. Zoals bekend spelen we in seizoen 2017-2018 met 4 teams, waarvan 2 

seniorenteams en twee jeugdteams.  
 

De indeling voor het eerste team is inmiddels bekend. Zij spelen net als vorig 
jaar in de Vierde Divisie afdeling 14. Hun tegenstanders zijn: 
 

1. TFS'57 2 2. Bever BC 3 
3. Drunen BC 1 4. Schijndel BC 1 

5. Oosterhout BC 6. BCH 3 
7. Reeshof BC 1 8. Bavel BC 3 

 

De indeling van de overige teams is nog niet bekend. Zodra wij hier meer over 
weten zullen we dit met jullie delen.  

 

 



Ik geef de pen door aan……Lia Velthuizen 

Hoi allemaal 

  
Al ongeveer 25 jaar ben ik lid van de maandag middaggroep van BC Drunen. Ik 
ben toen ook met de jeugdbegeleiding begonnen van de woensdagavond. 

 
Dat was een heel gezellige groep van 

ongeveer 23 jeugdleden, waarvan er een 
aantal nog steeds heel actief zijn, waarvan 
er in de feestcommissie, droplob en er zelfs 

drie in het bestuur zitten. Er waren toen veel 
activiteiten voor de ongeveer 100! 

jeugdleden. Kamp, Sinterklaas, kind-
oudertoernooi en jeugdkampioenschappen. 
Ook heb ik een paar jaar de jeugdcompetitie 

geregeld. 
Er waren toen veel activiteiten voor de 

ongeveer 100! jeugdleden. Kamp, 
Sinterklaas, kind-oudertoernooi en 
jeugdkampioenschappen. Ook heb ik een 

paar jaar de jeugdcompetitie geregeld. 
 

 

Ik ben getrouwd met de voorzitter van BC Drunen (Theo Velthuizen) en we 
hebben inmiddels al twee kleinkinderen. 
  

De maandagmiddag is heel gezellig en de opkomst is heel groot. Wanneer 
iemand jarig is geweest trakteert die op koffie en wat lekkers. We hebben ook 

een lief en leedpotje! Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Na de grote vakantie badmintonnen we in de nieuwe sporthal.  

 
Ik geef de pen door aan Jan Eskens. 
  

Groetjes Lia Velthuizen. 
 


