
Shuttle-Nieuws september 2017 

 

Competitieschema 2017/18 

Dit jaar heeft BC Drunen 4 teams die competitie spelen: 2 juniorenteams en 2 

seniorenteams. De competities zijn gemakkelijk te volgen via de website: 
http://bcdrunen.nl/competitie/ . Alle thuiswedstrijden worden 

in principe op zondag gespeeld in sporthal De Vennen. Support 
kunnen we altijd gebruiken en vinden wij gezellig dus kom 
vooral kijken! De thuiswedstrijden beginnen om 10 uur; de 

laatste teams zullen rond 14.30 uur klaar zijn. Wanneer speelt 
BC Drunen thuis: 

• Zondag 1 oktober  
• Zondag 29 oktober  
• Zondag 5 november 

• Zondag 19 november 
• Zondag 3 december  

• Zondag 17 december 
 
Nog even de teams op een rijtje:  

Junioren  
• Team U17: Evie Brok, Daniëlle Kruissen, Niels van de Wiel en Luka 

Leydens 
• Team U13: Kevin van de Wiel, Jannick Jansen, Laurence Bok,, Anniek 

Bergmans, Mila Bergmans) 

Senioren:  
• Team 1: Kaylee Klerx, Bregje van Dijk, Eefje van Eijck, Mark Broekmans, 

Bart Eskens, Luuk Fluitsma) 
• Team Heren 1: Bert Berenpas, Ron Rijken, Wim van Nes, Martijn va 

Spaandonk 

 
Nieuwe aanmeldingen 

Afgelopen maand hebben zich twee nieuwe leden aangemeld bij onze vereniging: 
• Tristan Hermse. Speelgroep woensdag 18.00 - 19.00 uur en donderdag 

18.30 - 19.30 uur 

• Yinte van den Besselaar. Speelgroep woensdag 18.00 - 19.00 uur en 
donderdag 18.30 - 19.30 uur. 

 
Wij wensen Tristan en Yinte veel speelplezier toe bij onze gezellige vereniging. 
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Grote Clubactie 

Net als vele andere clubs doet ook BC Drunen mee met de Grote Clubactie. Een 

aantal leden van onze vereniging zijn inmiddels heel 
fanatiek begonnen met de verkoop van deze loten. 
Mochten zij bij u aan de deur komen of in de speelzaal 

u benaderen koop vooral een lot! De hoofdprijs is € 
100.000! 80% van de opbrengst is voor BC Drunen en 

kan gebruikt worden voor de aankoop van nieuwe 

materialen en dergelijke. 

Activiteiten 2017 / 2018  

Het bestuur van onze vereniging heeft tijdens haar vergadering van begin 

september de jaarplanning vastgesteld. Hieronder de belangrijkste activiteiten, 

naast de eerder genoemde thuiswedstrijden.  

Noteer deze vast in je agenda 😊: 

• 6 oktober 2017 vrijwilligersavond 

• 25 oktober 2017 instuifavond jeugd 
• 26 januari 2018 jaarvergadering 
• 4 februari 2018 clubkampioenschappen senioren 

• 25 februari 2018 clubkampioenschappen jeugd 
• 4 maart 2018 kind-ouder toernooi 

• 2 juni 2018  dagje uit met de jeugd. 

Gewijzigde prijzen bar BC Drunen 

Per 1 september 2017 zijn de barprijzen gewijzigd. Hierover hebben jullie als het 

goed is een e-mail ontvangen. Hier nogmaals de gewijzigde prijzen op een rijtje: 
- Thee   € 0,60 
- Koffie   € 0,60 
- Bier   € 1,20 
- Alcoholvrij bier € 1,20 
- Frisdrank  € 0,60 
- AA-drink  € 1,30 
- Mars   € 0,70 
- Snickers  € 0,70 
- Chips   € 0,70 
- Tosti   € 1,20 
- Worstenbroodje € 1,20 
- Broodje Bapao € 1,20 

 
Sinds de oprichting van BC Drunen is gezelligheid één van de belangrijkste waarden van de 
club geweest. Met je clubgenoten een drankje doen na het badmintonnen hoort daar zeker 
bij. Als club willen wij dat je dit kunt doen voor een reële prijs. Vergeleken met andere 
verenigingen zijn onze barprijzen erg laag! De prijzen van verschillende dranken en 
etenswaren zijn de afgelopen jaren echter niet meegegroeid met het prijspeil. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we hiermee nog steeds eten en drinken tegen een zeer voordelige prijs 
aanbieden. Wij danken je voor je begrip en wensen je veel gezelligheid toe!  
 
(De huidige (gele) barkaarten zullen nog gewoon bruikbaar zijn. In de koelkast vind je de 
nieuwe prijslijsten en afstreeplijsten voor tijdens de competitiedagen) 
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Vacature 

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vind om de voorraad en de bar te 
beheren van onze club. In het kort betekend het eigenlijk dat je zorgt dat het 

leeggoed weggebracht wordt en er weer nieuwe voorraad wordt gehaald zodat 

de bar ‘gevuld’ is.  

Ik geef de pen door aan … Kaylee Klerx 

Hoi allemaal, leuk dat jullie het shuttlenieuws lezen! Mijn naam is Kaylee en 
speel al sinds mijn twaalfde badminton. Ik ben begonnen als 
jeugdlid en speel nu inmiddels al wat jaren bij de senioren. Ik 

speel competitie en ben een van de drie dames van team 1. 
Naast het badmintonnen doe ik ook nog wat andere dingen 

voor de club; ik houd de facebookpagina van BC Drunen bij, 
plaats het shuttlenieuws op de website, verwerk de competitie 
uitslagen en organiseer de jaarlijkse clubkampioenschappen 

voor de senioren. Ik heb zin in het komende seizoen en zou 

het leuk vinden als jullie ons komen supporteren!  

 

Ik geef de pen door aan….Evi Brok.   


