
Shuttle-Nieuws februari/maart 2018  

 

Notulen Algemene Ledenvergadering  

Op 26 januari heeft de Algemene Ledenvergadering 2018 plaatsgevonden. 

De notulen van deze avond zijn terug te lezen door hier te klikken. 

 

Droplob 2018  

Op zondag 4 september heeft het jaarlijkse Droplob toernooi plaatsgevonden in sporthal 

de Venne. Het toernooi staat ook wel bekend als de clubkampioenschappen. De dag 

begon om 09.30 uur met de herenenkels en damesdubbels. Aan de damesdubbel deden 

5 dames mee, welke zouden rouleren zodat iedereen een keer tegen elkaar en een keer 

met elkaar zou spelen. Helaas raakte een van de dames in de tweede wedstrijd 

geblesseerd en werd er verder gegaan met 4 dames. Na de damesdubbels en de 

herenekels werden de damesenkels en de herendubbels gespeeld om vervolgens de dag 

te sluiten met de gemengd dubbels en de finale van de herenenkel.  

 

In de finale van de herenenkel mochten Bart Eskens en Luuk Fluitsma tegen elkaar 

strijden om de ‘Theo Velthuizen bokaal’ en dus de eerste prijs. De strijd bij de dames om 

deze mooie bokaal ging tussen Kaylee Klerx en Evie Brok. De dag werd afgesloten met 

de prijsuitreiking en een gezellige loterij. 

 

De winnaars van het Droplob toernooi: 

Van links naar rechts op de bank: 

Niels van de Wiel, Martijn van Spaandonk, 

Luuk Fluitsma en Amy Kouwenberg 

Van links naar rechts voor de bank: 

Evie Brok, Bart Eskens en Kaylee Klerx  

 

Herenenkel:     

1ste plaats Bart Eskens   

2de plaats Luuk Fluitsma  

    

Damesenkel: 

1ste plaats Kaylee Klerx 

2de plaats Evie Brok 

 

Herendubbel:   

1ste plaats Luuk Fluitsma en Martijn van Spaandonk  

2de plaats Bart Eskens en Niels van de Wiel 

 

Damesdubbel: 

1ste plaats Kaylee Klerx 

2de plaats Amy Kouwenberg  

 

Gemengd dubbel: 

1ste plaats Bart Eskens en Amy Kouwenberg 

2de plaats Luuk Fluitsma en Kaylee Klerx 

 

 

 

 

  

https://bcdrunen.us13.list-manage.com/track/click?u=86a0ead2e8d5acc91ecdcec65&id=d0c60bbb7a&e=889e8ea519


Competitie seizoen 2018/19 

 

Badmintonliefhebbers, het competitie seizoen 2017/2018 is 

inmiddels beëindigd. In het afgelopen seizoen hebben we met twee 

seniorenteams en twee juniorenteams aan de competitie 

deelgenomen. De recreantencompetitie, waar ook nog twee teams 

aan meedoen, is nog aan de gang. De resultaten van de 

verschillende teams en de eindstanden zijn te zien op de website. 

 

Voor het volgende seizoen willen we natuurlijk weer met een aantal teams aan de 

competitie deelnemen. Daarom bij deze een oproep om in te schrijven voor de 

competitie. Mocht je interesse hebben geef dat dan even via de e-mail door aan Bart 

Eskens, competitieleider van BC Drunen (b.eskens@gmail.com). 

 

 

 

 

 

 

http://bcdrunen.nl/competitie/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTwMyi4sDZAhWQbVAKHZ7LAvsQjRx6BAgAEAY&url=http://www.triathlonzwolle.nl/triathlonzwolle/inschrijven-2/&psig=AOvVaw2x8AFgZl6JFpCQYBhL4HT4&ust=1519637828850879

