Shuttlenieuws Februari 2019
Opgave competitie seizoen 2019-2020
Alle senioren- en jeugdleden die volgend seizoen competitie willen spelen kunnen zich
vanaf nu weer aanmelden. Dit kan je doen door een mail te sturen naar
B.Eskens@gmail.com met daarin:
 Naam
 Leeftijd
 Met wie je graag competitie wil spelen
Je kan je opgeven tot uiterlijk 15 maart 2019.
Competitie seizoen 2018-2019
Afgelopen seizoen hadden we 3 teams in de competitie (1 mix team, 1 heren team en 1
jeugd team). Dit is 1 team minder dan vorig jaar.
Het herenteam is uiteindelijk op een 4de plaats in de competitie terecht gekomen.

Team 2 is overgekomen vanuit de jeugd en heeft dit jaar in de 8ste divisie gespeeld. Ze
konden uitstekend meedraaien in deze competitie en staan dan ook op een
verdienstelijke 4de plaats. Dit kan met nog 1 inhaal wedstrijd te gaan nog een 3e plaats
worden.

Het jeugdteam heeft dit jaar in de U13 klasse gespeeld, net als vorig jaar. Waar ze
vorig jaar nog alles dik verloren, hebben ze het afgelopen seizoen een stuk beter
gedaan. Ze zijn met 5 overwinningen 6de geworden

Recreantencompetitie
Dit jaar is er 1 team dat de midweekwedstrijden bij de recreanten speelt. Het 1ste
team heeft zich helaas terug moeten trekken omdat er een dame tekort was in dit
team. Het 2de team speelt momenteel in de 4e klasse. Ze hebben 6 wedstrijden al
gespeeld waarvan 4 gewonnen en 2 verloren.
Ze staan nu 2e, maar hebben nog 4 wedstrijden te spelen. De competitie loopt nog
tot eind mei en dan zal het definitieve resultaat duidelijk zijn. Hopelijk kunnen ze dit
niveau blijven houden!
Droplob toernooi
Dit jaar werden de clubkampioenschappen georganiseerd op zondag 17 februari in
sporthal de vennen. Voor de eerste keer waren de seniorenclubkampioenschappen
gelijktijdig met de jeugdclubkampioenschappen. Dit resulteerde in een zeer gezellige en
sportieve dag met veel publiek.
Bij de senioren waren dit jaar Bart Eskens en Evie Brok de winnaars in de enkel en
gingen met de Theo Velthuis wisseltrofee naar huis. De uitslagen van het droplob
toernooi waren:
Herenenkel
1. Bart Eskens
2. Luuk Fluitsma
Damesenkel
1. Evie Brok
2. Danielle Kruissen
Herendubbel
1. Luuk Fluitsma en Martijn van Spaandonk
2. Bart Eskens en Niels van de Wiel
Gemengd dubbel
1. Martijn van Spaandonk en Danielle Kruissen
2. Niels van de Wiel en Evie Brok

De winnaars bij de jeugd waren:
Jongens
1. Tristan Hermse
2. Jannick Jansen
Meisjes
1. Anniek Bergmans
2. Frieke Kremers
De aanmoedingsprijs is gewonnen door Julian van Meel!
Kind-oudertoernooi 31 maart 2019
Op zondag 31 maart is het kind-oudertoernooi. Op deze dag mogen al onze jeugdleden
hun vader, moeder, oom, tante, opa of oma meenemen om samen spannende
wedstrijden tegen andere kind-ouderduo's te spelen. Tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering is voorgesteld om het toernooi ook open te stellen voor seniorenleden
met hun zoon, dochter, neefje, nichtje of kleinkind. Zo kunnen ook kinderen op een leuke
manier kennis maken met badminton en hopen wij wat extra leden te kunnen
verwelkomen. Wij hopen dat naast onze jeugdleden ook veel seniorenleden zich samen
met een kind aanmelden voor dit gezellige toernooi. Het toernooi is bedoeld voor
kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Aanmelden kan via Toine Brok. Tot dan!
Oproep vernieuwen website BC Drunen
De website is het visitekaartje van onze club en onze leden en potentiële nieuwe leden
kijken hierop voor informatie. Helaas is onze website niet helemaal up-to-date. Tijdens
de ledenvergadering is dan ook het idee geopperd om onze website te vernieuwen. Dit
vindt het bestuur een goed idee. Via deze weg een oproep aan al onze leden:
 Ben je goed in webdesign en/of heb je de technische kennis en wil je je club helpen
met een nieuwe website?
 Ken je andere mensen in je omgeving die dit kunnen en willen?
Meldt je dan bij het bestuur van BC Drunen (clubbestuur@bcdrunen.nl)!
Omdat wij begrijpen dat het opzetten en ontwerpen van een nieuwe website behoorlijk
veel tijd kan kosten, zijn wij bereid om, in overleg, hiervoor een vergoeding te verlenen.
Het liefst leggen wij dit natuurlijk bij onze eigen leden, voordat wij een professionele
webbouwer van buiten onze vereniging aanspreken. Meldt je dus aan en laat deze kans
niet schieten om je club te helpen (en om een centje bij te verdienen).
Bart Eskens en trainer Niels Veenstra winnen dubbel bij Schijndel toernooi
In december was weer het jaarlijkse
toernooi in schijndel. Tijdens dit
toernooi strijden spelers uit heel
Nederland in verschillende categorieën
voor de prijzen. Dit jaar deed Bart
Eskens mee aan dit toernooi en
dubbelde in categorie 1, de hoogste
categorie, samen met onze trainer Niels
Veenstra. Bart en Niels wonnen de
dubbel in categorie tijdens dit toernooi en gingen met een mooi geldbedrag naar huis.
Niels won ook nog de enkel in categorie 1.

Nieuwe leden bestuur
Tijdens de ledenvergadering van 15 februari jl. zijn Jeroen Kuijpers en Johan Koot
geïnstalleerd als nieuwe bestuursleden van BC Drunen.
 Jeroen Kuijpers neemt de taken over van Mark Hegge, die per 1 januari 2019 is
afgetreden als algemeen bestuurslid en ledenadministrateur.
 Johan Koot heeft zich beschikbaar gesteld na onze eerdere oproep om ook
recreantenspelers toe te voegen aan het bestuur dat tot nu toe volledig uit
competitiespelers bestond.
Het bestuur en ook de aanwezigen tijdens de ledenvergadering zijn erg blij met hun
aanmelding en versterking van het bestuur.
Besluit aftreden bestuursleden – vacatures
Onze voorzitter heeft tijdens de ledenvergadering een belangrijke mededeling voor alle
leden gedaan:
Het voltallige zittende bestuur zal vanaf 1 januari 2020 hun taken neerleggen.
Het gaat hierbij om:
 Luuk Fluitsma, voorzitter
 Mark Broekmans, penningmeester
 Martijn van Spaandonk, secretaris
 Bart Eskens, algemeen bestuurslid en competitiezaken
 Jeroen Kuijpers, algemeen bestuurslid en ledenadministratie
Dit was een moeilijke beslissing om te nemen en het bestuur realiseert zich wat dit
betekent voor de club en haar leden. De reden dat de huidige bestuursleden hebben
aangegeven te willen gaan stoppen heeft te maken met de drukke thuissituaties en een
steeds verder wegzakkende competitiegroep. Johan Koot heeft gelukkig aangegeven ook
na 1 januari 2020 nog zitting in het bestuur te willen nemen. Wij zijn hem daar uiteraard
erg dankbaar voor.
Wij zijn derhalve per direct op zoek naar een nieuw bestuur om het komende
jaar als overdrachtsfase te kunnen gebruiken. Via deze weg willen wij alle
seniorenleden en ouders van jeugdleden dan ook dringend oproepen zich te
melden als kandidaat voor bestuurstaken. Ook jullie andere ideeën zijn
natuurlijk van harte welkom. Binnenkort zullen wij een functieomschrijving van
de verschillende functies opstellen en in een mailing aan jullie toesturen. Wij
houden jullie op de hoogte!

