Shuttle-Nieuws april/mei 2018
Drunen 2 (recreantencompetitie)
Het tweede recreantenteam heeft op woensdag 10 januari een uitwedstrijd tegen
Lieshout gespeeld. Bij het binnen komen van de zaal, was het even schrikken. De vloer
was PAARS van kleur en zo licht weerkaatsend dat het wennen was om te spelen. Ook de
eigen leden van Lieshout waren niet zo blij met deze kleur en ook zij waren niet gewend
aan deze heftige vloer!! Drunen 2 verloor dan ook met 6-2. Of dit nu kwam door de vloer
of de goede tegenstanders laten we in het midden. Wat wel was de ontzettende gezellige
na borrel in de kantine, wat alles weer goed maakte.
Op maandag 5 februari heft Drunen 2 een thuis wedstrijd gespeeld tegen BCH ( Den
Bosch). Heerlijk weer in onze vertrouwde zaal. Voor het eerst won Drunen 2 de wedstrijd
met 8-0. Geweldig wat een avond, maar Drunen 2 kreeg het echt niet cadeau. Met 3x
een 3 setter moest er toch hard gewerkt worden, en was het spannend tot de laatste
shuttle gespeeld was. Luc maakte het met zijn enkelspel zeer spannend eerste set 1921; tweede set 21-17 en de derde sloot hij gelukkig af met 21-18. Ook Lenie deed dit in
haar enkelspel. De eerste set verloor ze met 19-21, maar de tweede en derde set werd
gewonnen met 21-14 en 21-18. Zo zie je maar dat 8-0 niet wil zeggen dat je het
makkelijk hebt.
Op vrijdag 2 maart speelde Drunen 2 een uitwedstrijd in Oosterhout. Met Ben Inen als
invaller begon Drunen 2 met frisse moed aan de wedstrijd. De Herendubbel verliep zoals
verwacht, niet gewend aan elkaars spel, speelde de heren een 3 setter die zij jammer
genoeg verloren. Ook de damesdubbel werd met een verliezend punt afgesloten.
Het was al 2-0 toen de mixpartijen begonnen. Helaas konden Ine en Ben ook deze partij
niet in een winst partij omzetten, maar gelukkig deden Luc en Lenie dit wel maar dan wel
met een 3 setter. Zo was het al 3-1 toen de enkelspelen nog gespeeld moesten worden.
Dus er tegen aan Drunen 2 en probeer alle enkelspelen te winnen.
Helaas is dit niet gelukt. Ben had veel last van het licht en verloor de eerste set dan ook
met 21-6. Gelukkig mocht hij naar de andere kant van de baan en kwam hij in deze set
beter in zijn spel, maar verloor net met 22-20. Jammer Ben je hebt je best gedaan .
Gelukkig werden de andere enkelspelen met winst afgesloten, en werd de eindstand 4-4.
Ben bedankt voor het invallen, en hopelijk ga je nog eens met ons mee.
Training mini-jeugd verzet naar dinsdag
Vanwege het geringe aantal beginnende badmintonnertjes heeft het bestuur van BC
Drunen besloten om de training van de mini-jeugd te verzetten naar de dinsdag. Dit
vanwege de hoge kosten voor het huren van de zaal in sporthal de Venne. De training
van de jeugd (gevorderde jeugd en de beginnende jeugd) vindt dus voortaan plaats op
dinsdag, steeds van half zeven tot half acht.
De training wordt verzorgd door Niels Veenstra (hoofdtrainer). Niels wordt hierbij
geassisteerd door Ron Rijken en Peter Bergmans.

Competitie 2018/19
Inmiddels is de samenstelling van de teams bekend die het volgend seizoen deelnemen
aan de competitie. Dit jaar hebben we 3 seniorenteams.
Team 1: 4de divisie
Mark Broekmans
Luuk Fluitsma
Bart Eskens
Bregje van Dijk
Eefje van Eijck
Kaylee Klerx
Team 2: 8ste divisie
Niels vd Wiel
Luca Leydens
Evie Brok
Daniëlle Kruijssen
Herenteam 1 verenklasse
Ron Rijken
Bert Berenpas
Wim van Nes
Martijn van Spaandonk
?*
* Wij zijn nog op zoek naar fanatieke heren voor het Heren 1 team
(verenklasse). Ben jij degene die we zoeken ? Stuur dan een mailtje naar
clubbestuur@bcdrunen.nl
Met de jeugdteams zijn we nog bezig. Hierover volgt nog nadere informatie.
Opvolger shuttleflits
Via de shuttleflits houdt het bestuur van BC Drunen alle leden op de hoogte van het rijlen
en zijlen binnen onze vereniging. Waar dat vroeger ging via een gedrukt clubblad vraagt
de huidige tijd om een modernere manier. Vandaar dat wij deze nieuwsbrief maandelijks
naar alle leden sturen per e-mail. Tis Kolen heeft zich sinds het begin van deze digitale
shuttleflits ingezet voor een goede en tijdige aanlevering. Wij zijn heel blij dat hij deze
nieuwsbrief mee heeft opgestart. Helaas heeft Tis aangegeven hier vanaf komende
zomer mee te gaan stoppen. Omdat het bestuur het wel erg belangrijk vindt om jullie op
deze manier op de hoogte te blijven houden, zijn wij dus op zoek naar iemand die deze
taak van Tis wil overnemen. Je bijdrage zal zijn:





het verzamelen van ingezonden stukken van andere leden;
het verzamelen van berichten van het bestuur;
deze berichten verwerken tot bondige, leesbare teksten en eventueel opfleuren
met een afbeelding;
Kaylee en Amy zorgen ervoor dat de shuttleflits naar alle leden wordt verzonden.

Het is een kleine maar belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van BC Drunen. Als je
interesse hebt om dit te doen voor je clubgenoten, dan kun je een mailtje sturen naar
clubbestuur@bcdrunen.nl, of je aanmelden bij iemand van het bestuur!

