
Shuttle-Nieuws augustus 2018 

Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en is iedereen goed uitgerust; dan 

kunnen we er dit jaar weer vol tegenaan met het trainen en het winnen van wedstrijden! 

Hierbij het eerste shuttle-nieuws van het nieuwe redactieteam.  

Training  

Ook dit seizoen wordt de training weer verzorgd door Niels Veenstra. We hebben 

gelukkig nog een paar weken om ons hierop voor te bereiden… 

De training voor de jeugd zal starten op 21 augustus van 18.30u – 19.30u. 

De training voor de senioren zal starten op 21 augustus van 19.30u – 20.30u.  

 

Terugtrekken team 1 BC Drunen 

Helaas komen we door omstandigheden dit jaar een dame te kort voor ons eerste team. 

We hebben bij een aantal leden nagevraagd of ze in het eerste team willen spelen en ook 

bij badmintonclubs in de omgeving is geïnformeerd. Helaas heeft dit niets opgeleverd en  

hebben wij geen dame kunnen vinden voor ons eerste team. Wij zullen dit team dus 

helaas moeten terugtrekken.   

 

Competitie indeling 

Inmiddels is de indeling van de competitie bekend gemaakt. 

  

BC Drunen 2 

BC Robad 5 

BC Bever 5 

FST 5 

BV Reeshof 10 

BV Steenbergen 1 

BC de Zwaluwen 8 

BC Shot 4 

BC Drunen 2 

Herenteam 1 

BC Gestel M1 

BC Oss M1 

BC Bever M1 

BC Oosterhout M1 

BCH M1 

BC Drunen M1 

 

U13 team 

BC Geldrop U13-1 

BCEhv U13-1 

BC 't  Veertje MU13-1 

BC Oirschot U13-1 

BCH U13-1 

RBB U13-1 

BC Drunen U13-1 

 

Grote Clubactie 

Op 15 september begint de jaarlijkse Grote Clubactie weer. Een mooie gelegenheid om 

niet alleen onze club te sponsoren, maar ook om zelf kans te maken op mooie prijzen! 

We hopen dat ook dit jaar de jeugdleden veel loten weten te verkopen en hopen dat ook 

de senioren hun steentje bijdragen! 

 

Jeugdvakantievreugd 

In de laatste week van de basisschoolvakanties staat als sinds jaar en dag Jeugd 

Vakantie Vreugd op het programma in Drunen. Ook dit jaar zal BC Drunen hierbij van de 

partij zijn. Op vrijdag 17 augustus zullen we weer een aantal kinderen kennis laten 

maken met onze mooie sport en wie weet houden we er nog een aantal enthousiaste 

nieuwe leden aan over!  

 


