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Allemaal fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 
toegewenst!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ledenvergadering 
Beste leden, 
Op vrijdag 31 januari 2020 staat de jaarlijkse ledenvergadering weer op het programma. Alle 
seniorenleden en ouders van jeugdleden zijn welkom bij deze vergadering.  
 
De vergadering wordt gehouden in “Ons Café” in Drunen (torenstraat 27), aanvang om 20:00 uur.  Na de 
vergadering is er volop tijd om onder het genot van een drankje gezellig bij te kletsen met elkaar! Komt 
allen! 
 
Laat even weten via clubbestuur@bcdrunen.nl of je komt! 
Neem je aanhang mee naar de borrel? Gezellig, maar meld dit ook even in je mailtje. 
 

Jaarplanning 
31 januari:  Ledenvergadering 
16 februari:  Jeugdkampioenschappen en droplob 
29 maart:  Kind-ouder toernooi 
13 juni:   Jaarlijkse uitje voor de jeugd 

 
Voortgang competitieteams: 
 
We zitten inmiddels al over de helft van het competitieseizoen en alle 3 de competitieteams draaien 
lekker mee in de bovenste regionen van de ranglijst. 
Drunen 1 (mix) speelt in afdeling 8 Nylon en op moment van schrijven staan ze op een keurige 3e plaats 
van de totaal 8 teams in de poule. De nummer een is helaas een klasse apart, maar de strijd met de 
nummer twee is nog volop gaande en iedere ronde levert in ieder geval genoeg spannende wedstrijden 
op. Heren 1 , spelende in afd. 3 Veer, draait dit seizoen ook weer heel lekker mee en staat op een 
keurige 2e plaats met slechts 4 punten achterstand op nummer een. Een rechtstreeks duel staat ook nog 
op het programma in de maand januari dus hopelijk kan men dan de koppositie veroveren. Ons U13 
jeugdteam is dit jaar een klasse apart en staat fier bovenaan in de poule, als de meisjes en jongens de 



huidige vorm verder weten te behouden dan mag er al voorzichtig aan een kampioenschap worden 
gedacht. 
 

Nieuwe leden 

We verwelkomen de nieuwe leden: 
Claudia Smith - dinsdag avond bij de recreanten. 
Yvette Zwijgers - dinsdag avond bij de recreanten. 
Romy Hoedemakers - donderdag avond. 
 

Competitieteams 

Team U13-1 

 
 
U13  
Boven van Links naar rechts, Mila, Jannick, Laurence en Tristan. 
Liggend: Anniek en Frieke. 
 
Even voorstellen: 
 
Mila, ik ben 14 jaar oud en ik speel badminton sinds mijn 11e. Mijn andere hobby's zijn tekenen, lezen 
en ik zit bij de jeugdbrandweer. 



 
Jannick, Ik ben 14 jaar en ik badminton nu 4 jaar. Verder doe ik ook aan freerunnen en drummen. Verder 
game ik graag en kijk ik ook graag naar de formule 1. 
 
Laurence, Ik ben 13 jaar en ik speel vanaf mijn 7e jaar met veel plezier bij BC Drunen. Ik woon in Drunen 
en ik zit in de 2e klas van het d’Oultremont college.  
 
Tristan, Ik ben 11 jaar en ik zit nu ruim 2 jaar op badminton en ik vind het erg leuk. Wat ik nog meer leuk 
vind is gamen op de Playstation 4 en Formule 1 kijken. Sinds dit seizoen zit ik bij de NBBJ (Noord-
Brabantse Badminton Jeugdselectie ) en daar train ik ook nog 1 keer per week. 
 
Anniek, Ik ben 12 jaar oud. Ik woon in Heesbeen en ik zit in Waalwijk op school. Ik speel nu ongeveer 4,5 
jaar badminton. Andere hobby's zijn zingen, naar muziek luisteren en handletteren 
 
Frieke, Ik ben 13 jaar oud en ik speel nu voor ongeveer 2 jaar badminton. Andere hobby's zijn tekenen 
en muziek luisteren. 
 

Team Heren 1 

 

 



 

Team Heren 1 

Boven van Links naar rechts: Martijn, Bart, Wim en Ron. 
Zittend: Mark en Luuk 
 
Even voorstellen: 
Martijn, mijn bijnaam is Appeltaart en ben woonachtig in Den Bosch. Ik speel al vele jaren in het 
herenteam en zit ook in het bestuur als secretaris. 
 
Bart, mijn bijnaam is Breskens en ben woonachtig in Drunen. Ik speel nu sinds 2 jaar in een herenteam 
en zit ook in het bestuur als competitieleider. 
 
Wim, mijn bijnaam is Wimnes en ben woonachtig in Den Bosch. Ik speel al vele jaren in het herenteam. 
 
Ron, ik ben het enige teamlid zonder bijnaam en ben woonachtig in Drunen. Ik speel al vele jaren in het 
herenteam en ben ook begeleider bij de trainingen voor de jeugd. 
 
Mark, mijn bijnaam is Hosemans en ben woonachtig in Drunen. Ik speel nu sinds dit jaar in een 
herenteam en zit ook in het bestuur als penningmeester. 
 
Luuk, mijn bijnaam is Bob en ben woonachtig in Rotterdam. Ik speel nu sinds 2 jaar in een herenteam en 
zit ook in het bestuur als voorzitter. 

 

Team Drunen 1 (Mix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een foto van anderhalf jaar geleden, toen wij als team ons hoogtepunt beleefden door Brabants 

Kampioen U15 te worden. We spelen nu niet meer in de jeugd, maar wel nog steeds met z’n 

4en samen, dus tijd om eens wat meer over onszelf te vertellen. Van links naar rechts: 

Daniëlle: Al 18 jaar oud en daarmee de enige in het team die na wedstrijden een pilsje zou 

mogen pakken tijdens het na borrelen. Wanneer je ergens in de zaal een harde smash hoort, is 

de kans groot dat Daniëlle er weer op los gesmasht heeft. En bij een smash van Daniëlle krijg je 

er als tegenstander vaak ook gratis een boze blik bij.  

Niels: Ik ben 17 jaar oud en zit al vanaf mijn 8e op de badminton. Ik speel nog steeds met veel 

plezier mee in dit team en hoop dat we nog mooie prijzen mogen gaan pakken. Kenmerkend 

aan mijn wedstrijden: mijn hoofd gaat van wit naar rood naar paars wanneer ik mijn enkel te 

enthousiast speel. Typerend aan mijn wedstrijden is dan ook hoeveel ik blijf rennen, ook al sta 

ik mijlenver achter. 

Luka: Met zijn 14 jaar de jongste uit het team, maar zeker niet de minste. Hij wordt elk seizoen 

weer beter. Veel van zijn tegenstanders zullen ‘s nachts nog wel eens wakker schrikken van zijn 

fantastische cross-drop slagen, want daarin blinkt hij echt uit. Leuk tijdens de wedstrijden, maar 

minder leuk voor ons als teamgenoten op de training ;) 

Evie: 17 jaar oud en een hoop ervaring: ze zit al vanaf haar 8e bij BC Drunen en speelt al jaren 

competitie. Ze brengt een hoop sfeer in het team met haar vrolijke houding, maar ook is ze heel 

fanatiek. Zo vrolijk als ze hier op de foto kijkt, kijkt ze zelden wanneer trainer Niels een enorm 

vermoeiende oefening aan ons uitlegt. Typerend aan haar wedstrijden is hoe ze haar 

tegenstanders in de enkel de hele wedstrijd achterin kan houden met haar harde slagen.  

 
 

Nieuwe website 
 
Lijkt het je nu leuk om eens te komen kijken naar de wedstrijden kijk dan eens op onze website. Deze is 
weer helemaal bijgewerkt en onder het kopje competitie kun je precies zien wie wanneer speelt en 
staan er ook links naar de toernooi.nl site voor het volledige overzicht en alle rangen en standen. Via 
onze site kun je nu dus heel makkelijk zien wanneer de verschillende teams thuisspelen. En zeg nou zelf 
een beetje publiek en support, wie zou dat nu niet leuk vinden, dus kom gewoon eens een keertje langs 
en moedig onze spelers aan! 
 

 

 

 

 

  

http://toernooi.nl/
http://toernooi.nl/


  

  

Begeleiders vrijspelen jeugd.  

Voor begeleiding van het vrijspelen voor de jeugd op de donderdagavond kunnen we wat extra 

begeleiders gebruiken. Op dit moment is de bezetting soms te krap wat niet wenselijk is met oog op 

veiligheid etc.. Er hoeft geen training gegeven te worden het gaat er enkel om dat er vanaf de kant een 

oogje in het zeil wordt gehouden. Als bijvoorbeeld al iedere ouder slechts eenmaal in de 2 maanden dit 

uurtje in de week in de hal aanwezig blijft dan zijn we al geholpen en zo zie je ook nog eens je eigen kind 

vol plezier aan het sporten, kortom 2 vliegen in 1 klap.   

Begeleiders training jeugd, dinsdagavond   

Ook voor het begeleiden van de jeugdtraining op de dinsdagavond tussen 18:00 en 19:55 kunnen we 1 

of 2 vaste personen gebruiken. Enige affiniteit met de badmintonsport zou fijn zijn dus hopelijk is er een 

sportieve en ervaren recreant of senioren competitiespeler die zijn kennis en kunde wil overdragen op 

de jeugd.  

  

Heb je interesse stuur dan een mailtje naar clubbestuur@bcdrunen.nl  

  

  
  

 

 



 

FZ FORZA NK Badminton 2020  

   

Wel eens badminton willen zien op topniveau? Kom dan 

naar de NK 2020! De FZ Forza Nederlandse 

Kampioenschappen vinden van vrijdag 31 januari tot en 

met zondag 2 februari 2020 plaats in Topsportcentrum 

Almere. Het moment om, eventueel samen met ander 

clubgenoten, onze nationale toppers live in actie te zien 

en te genieten van topbadminton.   

  

Kaarten voor volwassenen kosten 8,50 euro in de 

voorverkoop en aan de kassa op wedstrijddagen 10 euro. 

De jeugd tot en met 17 jaar heeft gratis toegang. Het 

kwalificatietoernooi op vrijdag 31 januari is voor 

iedereen gratis toegankelijk.  

  

Verkkop van de kaarten via: 

http://nkbadminton.nl/kaartverkoop/  
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