
Shuttle-Nieuws november 2017 

Nieuwe aanmeldingen 

Afgelopen maand hebben zich bij onze vereniging de volgende nieuwe leden aangemeld: 

 

 Sem van Iersel 

Speelgroep woensdag 18.00 - 19.00 uur en donderdag 18.30 - 19.30 uur; 

 Leo van Rooij –  

Speelgroep Woensdagavond 20.00 – 21.00 uur. 

 

 Wij wensen Sem en Leo veel speelplezier toe bij onze gezellige vereniging. 
 

Einduitslag clubheld Toine Brok 

Bij de verkiezing van de "clubheld" van de gemeente Heusden heeft Toine Brok in totaal 

29 stemmen behaald en is daarmee op de vierde plaats geëindigd. Winnaar werd Theo 

van Houten van DAK die in totaal 123 stemmen heeft gekregen. Aan de verkiezing deden 

46 clubhelden mee. 

 

Voortgang recreantencompetitie 

Onze recreantenteams hebben weer enkele wedstrijden gespeeld. Het eerste team 

speelde de tweede wedstrijd van het seizoen uit tegen Bavel. Helaas ging de partij met  

8 - 0 verloren. Wel wist het team nog twee drie-setters af te dwingen. Na de wedstrijd 

was het nog gezellig borrelen met de badmintonners uit Bavel. Het bier was goed en de 

hapjes lekker. 

 

Het tweede team speelde tegen Lieshout. De wedstrijden gingen gelijk op. Bij 3 partijen 

moest een derde set beslissing brengen. Toen de dubbels en de mixpartijen gespeeld 

waren was het 2-2 en was het afwachten wat de enkelspelen gingen doen. De 1e heren 

enkel werd helaas verloren, maar was heel spannend met een stand  van 22-24 en 18-

21. Jammer Ron je hebt je best gedaan. De 2e heren enkel werd gewonnen door Luc 21-

6 en 21 - 17. De 2e dames enkel werd helaas verloren door Lenie met 20-22 en 13-21. 

Nu kwam het op het enkelspel van Ine aan, wordt het verliezen of een gelijk spel? Met 

een 3 setter maakten ze het spannend tot de laatste shuttle toe… Het werd gelukkig met 

een winstpartij afgesloten 21-17 ,10-21 en 22-20. Proficiat Ine je hebt er hard voor 

gevochten en voor je team het winnende punt binnen gehaald. Einduitslag 4 - 4. 

 

Jaarvergadering en clubfeest 

Heb je goede ideeën voor je club, voel je je betrokken bij BC Drunen of heb je gewoon 

zin in een gezellige avond met je clubgenoten, kom dan op vrijdagavond 26 januari 

2018 naar de algemene ledenvergadering 

met aansluitend het clubfeest. 

 

De avond vindt, net als vorig jaar, plaats 

in café De Zeuve Lantaarns in Drunen. 

Alle leden krijgen binnenkort via de e-mail 

een uitnodiging waarmee je je aan kunt 

melden. Daarin wordt ook de aanvangstijd 

bekend gemaakt. Het bestuur van BC 

Drunen stelt jullie mening erg op prijs en 

ziet jullie dan ook graag verschijnen. Ook 

drinken wij na de vergadering graag een 

drankje met elkaar, dus haak 

daar gezellig bij aan. Tot dan! 
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Schrijf ook eens een stukje voor Shuttle Nieuws 

Uiteraard is het ook voor alle leden van BC Drunen mogelijk om een stukje te schrijven 

voor het Shuttle Nieuws te schrijven; graag zelfs!. Uiteraard moet het iets met 

badminton te maken hebben, zoals bijvoorbeeld een wedstrijdverslag (recreanten, 

junioren, senioren), een gezellig uitje van een speelavond, 2e hands 

badmintonkleding/rackets of iets anders leuks/interessants. Mocht je een bijdrage willen 

leveren, mail de tekst (en liefst met foto's) in Word format naar tiskolen@home.nl.  

 

Deadline voor Berichten in Shuttle Nieuws 

Voor het aanleveren van artikelen geldt de 25ste van elke maand. Wanneer artikelen 

voor deze datum aangeleverd zijn bij tiskolen@home.nl worden in ze in het shuttle 

nieuws van die maand opgenomen worden. Artikelen die later verschijnen, worden de 

volgende maand meegenomen .  

 

In verband met de kerstdagen zal voor de maand december, maandag 18 december de 

laatste dag zijn voor het aanleveren van artikelen voor de maand december. 

 

Grote clubactie 

Ook dit jaar hebben veel van onze jeugdleden (en een aantal senioren leden) weer 

enthousiast loten voor de Grote Clubactie verkocht!  

 

In totaal zijn er 163 loten verkocht. Samen 

hebben jullie zo’n € 343,70 bij elkaar 

gebracht voor BC Drunen. Een mooie 

opbrengst! De gulste leden werden gevonden 

in de groep competitiespelers, waar het 

grootste aantal loten is verkocht. Onze 

topverkopers verdienen natuurlijk ook een 

mooi bedankje: de meeste loten via de jeugd 

werden verkocht door Lars Kouwenberg en 

Tristan Hermse (beide 14 loten), daarna door Dylan van Delft (7 loten). Verkoopster van 

het jaar is Kaylee Klerx met 35 loten. Dank jullie allemaal voor jullie inspanningen! 
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