Shuttle-Nieuws augustus 2017
Het nieuwe seizoen gaat weer bijna beginnen! 
Jeugdteam U15 deed mee met het Nederlands Kampioenschap
Zoals bekend heeft ons jeugdteam U15 in het weekend van 24/25 juni meegedaan met
het NK voor regioteams. Vol goede moed reisden Daniëlle Kruissen, Evie Brok, Niels van
de Wiel en Luka Leidens op zaterdag 24 juni naar Zutphen.
Nog voordat een wedstrijd gespeeld was, moest het team een grote teleurstelling
verwerken; omdat Daniëlle een maand te oud was, mocht zij helaas niet mee doen aan
het NK. Ondanks de vele protesten van onze competitieleider tegen dit besluit (zelfs tot
aan de hoogste instantie binnen Badminton Nederland toe) moesten alle wedstrijden met
3 spelers gespeeld worden en werd de vrouwendubbel dus steeds verloren.
In totaal werden, verspreid over de zaterdag en
de zondag, in totaal 3 wedstrijden gespeeld. De
eerste wedstrijd was tegen BC Zigo Flair uit
Alphen aan de Rijn. Evie en Niels wonnen de
eerste wedstrijd in het gemengd dubbel in 3 sets.
Daarna moesten Evie en Luka hun enkel spelen,
Evie won overtuigend in 2 sets en Luka kreeg de
Nederlands kampioen in het enkelspel tegenover
zich en verloor in 2 sets, maar hij maakte het zijn
tegenstander aardig moeilijk. Het vrouwendubbel
werd dus verloren zonder te spelen en de
herendubbel werd knap gewonnen in 3 sets door
Luka en Niels. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 3
- 2 verloren.
De 2e wedstrijd werd gespeeld tegen Netwerk uit Ede. Een zeer sterk team, zoals al
eerder bleek. Het gemengd dubbel werd helaas net verloren in 3 sets. De tegenstanders
in de enkelpartijen waren te sterk voor Drunen en werden beide in 2 sets. Daarna de
dubbels, de vrouwendubbel kon wederom niet gespeeld worden (en werd dus verloren).
De heren maakten het hun tegenstanders verrassend moeilijk maar verloren in 2 sets.
De einduitslag was 5 - 0 in het voordeel van Netwerk uit Ede.
De 3e wedstrijd was tegen Duinwijck uit Haarlem. Het gemengd dubbel werd maar net in
2 sets verloren door Evie en Luka en Evie verloor daarna ook haar enkelwedstrijd in 2
sets maar speelde wederom een zeer goede wedstrijd. Luka verloor zijn enkel ook in 2
sets maar maakte het zijn tegenstander moeilijker dan de uitslag doet vermoeden. De
vrouwendubbel kon wederom niet gespeeld worden en de Herendubbel werd ook in 2
sets verloren door Luka en Niels maar ook in deze wedstrijd waren er genoeg kansen om
een beter resultaat te halen.
Uitslag: 5-0 verloren.
Ondanks de verloren wedstrijden kan ons U15 team toch terug zien op een mooie
bekroning van het seizoen. Al met al een leerzaam toernooi, waardoor zij komend
seizoen weten waar ze aan moeten gaan werken om ook tegen deze tegenstanders een
beter resultaat te behalen.

Training & vrijspelen
In week 35 start het nieuwe seizoen weer. Dit betekend dat iedereen weer kan gaan
badmintonnen! 
Vanaf 29 augustus wordt er weer iedere dinsdag training gegeven (door onze nieuwe
trainer Niels Veenstra) voor de jeugd en de senioren. De jeugd traint dan van 18.30 tot
19.30 uur; de senioren van 19.30 tot 20.30 uur. Op woensdag 30 augustus begint om
18.00 uur tot 19.00 uur de training voor de jongste jeugd.
Voor de actuele speeltijden kijk even op de website: http://bcdrunen.nl/speelmomenten/
Maak er een sportief en gezellig seizoen van!
Jaarlijks uitje jeugd
Op zaterdag 10 juni zijn 14 jeugdleden en 4 begeleiders
naar Bobbejaanland geweest.
Het was gelukkig prachtig weer zodat de jeugd ook in de
boomstammen wildwaterbaan konden. Een beetje water
kon geen kwaad op deze warme dag. De kinderen zijn in
diverse spectaculaire attracties geweest.
Er was voor iedereen wat wils, van rustige achtbanen en
bootjes tot zeer snelle en hoge achtbanen waaronder de
Typhoon! Dit is een achtbaan waarbij je ongeveer 15
meter recht omhoog gaat en vervolgens loodrecht naar
beneden ‘sjeest’, waarbij je ook nog te maken krijgt met
2 loopingen en als toetje een dubbele kurkentrekker.
Heel spectaculair; voor echt durfalls
dus.
Als afsluiting van de dag werden er
lekker frietjes en snacks gegeten in
Drunen waarna de kinderen om 18.30
uur weer opgehaald werden door hun
ouders. Evenals vorige jaren een groot
succes!

Nieuwe aanmeldingen
Het volgende lid heeft zich de afgelopen maand aangemeld bij onze vereniging.
 Roel van Aarle. Speelgroep: dinsdag 21:00 - 23:00 uur
Wij wensen Roel veel speelplezier toe bij onze gezellige vereniging.
Ik geef de pen door aan .......
Nieuw seizoen, nieuwe ronde!. ‘Ik geef de pen door aan…’
Kaylee zal voor het volgende shuttlenieuws een stukje schrijven.

Competitie 2017/2018
Dit jaar gaan in totaal vier teams competitie spelen. Twee senioren teams en twee
jeugdteams.
Team 1 speelt net als vorig jaar weer 4de divisie. Hieronder het speelschema; de geel
gemarkeerde data zijn de thuis wedstrijden. Supporters zijn altijd welkom!!

Team 1 bestaat dit jaar uit: Mark Broekmans, Bart Eskens, Luuk Fluitsma, Eefje van
Eijck, Bregje van Dijk & Kaylee Klerx
Van team 2 zijn de exacte data en speeltijden nog niet bekend. Wel is de indeling
bekend. Team 2 bestaande uit: Ron Rijken, Bert Berenpas, Martijn van Drongelen,
Martijn van Spaandonk en Wim van Nes mag het dit jaar opnemen tegen de teams van
de clubs (mannen klasse 1):







ESBV Panache
BC Veerkracht
BC Oosterhout
BC Bever
BC Scarabee
BC Oss

Ook de indeling van de jeugdteams is inmiddels bekend. Dit seizoen twee jeugdteams;
een team onder de 17 jaar en een team onder de 13 jaar. Het team U17 mag het
opnemen tegen de teams van de clubs:
 BC Geldrop
 BC Tilburg
 BC Oosterhout
 BC High Speed
 BC Schijndel
 BC Gilze
Het team U13 mag het opnemen tegen de teams van de clubs:
 BC Geldrop
 SCBC Reeshof
 BC FST
 BC '67 Veghel
 BC Slamis '67
 RBB

