Shuttle-Nieuws december 2017
Nieuwe aanmeldingen
Afgelopen maand hebben zich bij onze vereniging de volgende
nieuwe leden aangemeld:



Ria van Kuijk; Maandagmiddag groep
Jacqueline Couwenberg; Maandagmiddag groep

Wij wensen Ria en Jacqueline veel speelplezier toe bij onze
gezellige vereniging.
Jaarvergadering
Zoals al eerder gemeld staat op vrijdag 26 januari de jaarlijkse ledenvergadering weer
op het programma. De vergadering wordt gehouden in café De Zeuve Lantaarns in
Drunen, aanvang om 20:00 uur. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn welkom bij
deze vergadering. Na de vergadering is er volop tijd om onder het genot van een drankje
gezellig bij te kletsen met elkaar. De agenda van de vergadering vind je aan het eind van
dit shuttlenieuws.
Laat even weten via clubbestuur@bcdrunen.nl of je komt!
Neem je aanhang mee naar het feest? Gezellig, maar meld dit ook even in je mailtje.
Gezelligheidstoernooi Senioren
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar weer een gezelligheidstoernooi georganiseerd worden.
Vorig jaar was dit een groot succes, waarbij zowel de competitiespelers als de recreanten
eens onderling tegen elkaar konden spelen. Bart Eskens en Mieke de Kort hebben de
koppen bij elkaar gestoken en hebben donderdag 18 januari (van 20.00 tot 22.00 uur)
gereserveerd voor dit gezelligheidstoernooi.
Hierbij zullen meerdere wedstrijden gespeeld worden waarbij
de senioren leden (recreanten en competitiespelers) de kans
krijgen om met elkaar in verschillende combinaties te spelen.
Dit toernooi draait vooral om gezelligheid en biedt de kans
om ook eens met clubgenoten van een andere avond/groep te
spelen.
Inschrijven is niet nodig, maar zorg dat je er op tijd bent. Dan kunnen we er weer een
gezellige avond van maken.

Voortgang competitie
U13
Ons U13 team (bestaande uit Anniek, Mila, Laurence, Jannick en Kevin) speelt dit jaar
voor het eerst competitie. Inmiddels zijn er 7 wedstrijden gespeeld die helaas allen
verloren gingen. Toch is het een lust voor het oog van de echte badmintonliefhebber om
onze jongste helden te zien spelen. Soms gaat er nog wel wat fout maar duidelijk is te
zien dat er sprake is van een sterk stijgende lijn. Volhouden en dan gaan de eerste
punten zeker komen!

Stand op 17 december:

U-17/1
Na een zeer succesvol seizoen 2016-2017 waarin ons (toen nog) U15 team kampioen
werd, de regionale kampioenschappen in Tilburg won en als klap op de vuurpijl ook nog
4e werd op het NK voor regioteams gingen Evie, Daniëlle, Luka en Niels in het nieuwe
seizoen zeer sterk van start in de hogere leeftijdscategorie U17.
De eerste 4 wedstrijden werden allemaal met 7-1 of 8-0 gewonnen, waarna onze helden
in de volgende 2 wedstrijden echt moesten laten zien wat ze waard waren. Gilze en BCO
waren de volgende tegenstanders die evenals BC Drunen U17 nog ongeslagen waren.
De wedstrijd tegen Gilze was een echte strijd vanaf de eerst opslag tot de het laatste
punt. De jongens van Gilze waren veel sterker dan Luca en Niels maar onze dames Evi en
Daniëlle waren op hun beurt weer veel sterker dan de dames van Gilze. De 2 mixpartijen
moesten de doorslag dus gaan geven. Helaas gingen beide mixpartijen verloren in 3 sets.
De wedstrijd werd helaas verloren met 3-5. Daarna moest ons team tegen BCO die ook
nog niets verloren hadden en na een lange en spannende wedstrijd met veel 3 setters
werd het een gelijkspel 4-4.Hierna hebben Evie, Daniëlle, Luka en Niels nog 3
wedstrijden gespeeld en alle 3 met zeer ruime cijfers gewonnen. 2x 7-1 en 1x 8-0.
Onze 2 concurrenten (Gilze en BCO) hebben op zondag 17 december voor de 1e keer
tegen elkaar gespeeld en deze wedstrijd is met 6-2 gewonnen door BCO, waardoor onze
kansen op een kampioenschap weer zijn toegenomen.
Stand per 17 december:

Ons U17 team moet nog 3 wedstrijden spelen, allemaal uitwedstrijden, Tilburg, BCO en
Gilze. Ook BCO en Gilze moeten nog een keer in Gilze tegen elkaar spelen. Het zal niet
makkelijk worden, maar BC Drunen U-17 heeft nog alle kansen op een kampioenschap!!
Succes Niels, Luca Danielle en Evi!

Team 1
Ons eerste senioren team staat halverwege het seizoen in de middenmoot van hun
afdeling. Team 1 bestaande uit Mark, Bart, Bregje, Eefje en Kaylee begon dit seizoen
goed met een 5-3 winstpartij in de uitwedstrijd in Bergen op Zoom. Daarna volgden 3
nederlagen (8-0 tegen Reeshof, 7-1 tegen Bavel en 6-2 tegen BCH) en zakte het team
af naar de laatste plaats. Gelukkig werden de laatste 2 wedstrijden overtuigend
gewonnen met 6-2 tegen TFS en ook met 6-2 tegen Bever. Door deze overwinningen
vestigt het eerste team van BC Drunen zich in de middenmoot en hebben ze een ruime
voorsprong op de onderste 2 teams.
Onze volgende thuiswedstrijd is op zondag 7 januari om 10.00u tegen Oosterhout,
waarin ons eerste team de degens gaat kruisen met Kim van Loon, die vorig jaar
overstapte van BC Drunen naar BC Oosterhout.
Stand per 17 december:

Heren 1
Het herenteam (Bert, Ron, Martijn v D, Martijn van S, Wim) boekte afgelopen zondag
haar eerste overwinning. Tot nu toe zijn er in totaal 8 wedstrijden gespeeld, waarvan er
dus een gewonnen werd. Hopelijk hebben ze nu de smaak te pakken en gaan ze de
laatste wedstrijden nog wat puntjes pakken!
Stand per 17 december:

Sparen voor je (BC Drunen) sportvereniging
Jumbo Supermarkten gaat zich ook dit jaar weer inzetten voor sportverenigingen. Van
woensdag 7 februari t/m dinsdag 27 maart 2018 kan er bij de Jumbo vestiging in Drunen
gespaard worden voor onze vereniging. Denk bijvoorbeeld aan trainingsmateriaal,
rackets, shuttles, sporttassen,
sportkleding, e.d.
Tijdens de actieperiode ontvangen
alle klanten van Jumbo bij elke
besteding van € 10,- een
sportpunt met een unieke code.
Op de website https://www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl/ kunnen zij dan heel
eenvouding de punten toewijzen aan deelnemende verenigingen (BC Drunen dus). Hoe
meer punten BC Drunen verzamelt, hoe meer budget de vereniging kan besteden aan
sportartikelen en ander relevant materiaal. Aan het eind van de actie zal het door Jumbo
beschikbare budget op basis van het aantal punten verdeeld worden onder de
deelnemende verenigingen.

Prettige feestdagen!
Het bestuur van BC Drunen wenst al haar leden, familie en vrienden prettige feestdagen
en een sportief en goed 2018!
Start trainingen 2018
De kerstvakantie duurt tot en met zondag 7 januari. Tijdens de kerstvakantie is er geen
trainen. Voor de senioren en de competitie spelende jeugd start de training weer op
dinsdag 9 januari. Voor de beginnende jeugd is op woensdag 10 januari weer de eerste
training.

Bijlage Agenda voor de ledenvergadering
1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
2. Bespreking van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering
3. Jaarverslag van de secretaris en de ledenadministratie:
o

Secretaris (Martijn)

o

Ledenadministratie (Mark H.)

4. Jaarverslagen van de diverse commissies:
o

Jeugd (Bart)

o

Competitiespelers (Bart)

o

Recreantencompetitie (Lenie)

o

Feestcommissie (Bart & Jeroen)

o

P.R. / Website (Kaylee & Amy)


o

ShuttleNieuws (Tis)

Toernooicommissie (Martijn v. D., Kaylee & Amy)

5. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken:
o

Balans/overzichten (Mark B.)

o

Kascommissie (Ron & Henriette)

6. Vaststelling van de contributies & trainingsgelden
7. Vaststelling van de begroting:
o

Balans/overzichten (Mark B.)

8. Voorziening in vacatures en andere veranderingen:
o

Benoeming als lid van de Kascommissie (Henriette aftredend)

o

Aftreden van Theo Velthuizen als voorzitter om gezondheidsredenen

o

Kandidaatstelling voor nieuwe voorzitter

9. Rondvraag
10. Sluiting ± 21.00 uur.
11. Borrelen.

