Shuttlenieuws augustus 2019
Hoi beste BC Drunen leden. Een langverwacht shuttlenieuws doordat de makers ervan er in hun
vakantie even niet aan gedacht hadden, maar we hopen dat jullie er alsnog van genieten en een
mooie vakantie hebben gehad!

De trainingen beginnen in week 34:
De jeugd begint dinsdag 20 augustus: 18.00-18.50 / 18.50-19.45 / 19.45-20.40
Op donderdag 22 augustus vrijspelen: 18.00-19.00
De onderstaande teams gaan komend seizoen deelnemen aan de competitie:
Team 1

Mannen 1

Jeugdteam U13

Niels vd Wiel

Luuk Fluitsma

Jannick Jansen

Luca Leydens

Ron Rijken

Laurence Bok

Danielle Kruissen

Mark Broekmans

Tristan Hermsen

Evie Brok

Martijn van Spaandonk

Mila Bergmans

Wim van Nes

Anniek Bergmans

Bart Eskens

Frieke Kremers

Jeugdvakantievreugd
Ook dit jaar organiseren onze vrijwilligers een middag voor de kinderen van de basisscholen uit de
gemeente Heusden, om ze kennis te laten maken met badminton. Dit zal op vrijdag 16 augustus
plaats vinden in sporthal De Vennen in Drunen van 14.00-16.00.

Vacatures bestuur BC Drunen
Zoals medegedeeld op de algemene ledenvergadering begin dit jaar, heeft het voltallige bestuur
aangekondigd om bij de volgende jaarvergadering begin 2020 haar taken neer te leggen. In onze
zoektocht naar nieuwe bestuursleden hebben we al geïnteresseerden gevonden voor de functies van
secretaris, penningmeester en ledenadministrateur. Dit is natuurlijk heel erg fijn!
Helaas is hier het bestuur nog niet mee compleet, en zijn dus ook nog hard op zoek naar mensen die
de functies van voorzitter en competitieleider willen overwegen. In de bijlage kunnen jullie wat meer
informatie over deze functies vinden, maar natuurlijk kun je ook het bestuur benaderen voor meer
informatie.
Mocht je zelf interesse hebben, of weet je misschien iemand die interesse zou kunnen hebben, laat
het ons dan weten!

Bestuur BC Drunen
Voorzitter.
Hoofdtaken:
•
•
•
•

Aanspreekpunt voor leden;
Voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering;
Opstellen van de jaaragenda voor het speelseizoen;
Contact onderhouden met de gemeente, betreffende zaalhuur en eventuele klachten/vragen
mbt. de zaal.

Neventaken:
•
•

Regelen van de grote Clubactie;
Regelen van de vrijwilligersavond.

Competitieleider.
•
•
•
•
•
•

Competitieteams samenstellen;
Competitieschema's opstellen en wedstrijden inplannen;
Regelen en informeren over competitiezaken;
Contactpersoon voor Nederlandse badmintonbond en andere verenigingen;
Aanspreekpunt trainer;
Eén jaarlijks deelname aan bondsvergadering.

Update Recreanten competitie
Voor je het weet is het alweer het eind van het seizoen , zo dus ook de laatste midweekwedstrijd is
weer gespeeld!!
We zijn in oktober begonnen met de 1e wedstrijd thuis en op 9 mei hebben we onze laatste
wedstrijd gespeeld tegen BC '67 Veghel.
Dit was een belangrijke wedstrijd , uit deze wedstrijd zou blijken wie de 2e plaats zou innemen.
Drunen 1 stond lang op de 2e plaats, 1e konden ze niet meer worden dat stond vast, BC Budel was te
sterk en kon niet meer ingehaald worden.
Helaas kon onze teamgenoot Luc niet mee deze avond , dus hartstikke blij dat Alex zijn plaats innam .
De herendubbel liep helaas niet na wens , men moest wennen aan de snelle shutlle , en aan elkaar,
dus deze werd verloren met 2 sets. 21-11 en 21-9
De damesdubbel ging gelukkig beter en werd met 2 sets gewonnen door BC Drunen. 19 -21 en 14-21
De 2 mixpartijen werden helaas ook met verlies afgesloten, 1e mix 21-10 en 21-19 , ook al werd er
door Alex en Lenie er nog een derde set eruit gehaald verloren zij toch met een spannende uitslag
van 21-11 en 11-21 en 24-22. Jammer !
Alle hoop was nu gevestigd op de enkelspelen ( wat zeker niet ons favoriete spelletje is)
Alex verloor deze met 2 sets ..21-13 en 21-15

Ron maakte het spannend en ging er helemaal voor om er een 3e set eruit te halen, maar verloor
jammer genoeg met 21-12 en 28-26 . Jammer Ron!
De damesenkel ging helaas ook met verliespunten afgesloten worden nl. 1e damesenkel ; 23-21 en
21-14
de 2e damesenkel werd 21-12 en 21-16.
Daar ging onze 2e plaats ...naar Veghel !
Wij kijken toch terug op een fijn seizoen en vinden de 3e plaats ook erg mooi .
We gaan nu heerlijk op de dinsdagavond ontspannen badmintonnen , en gaan het volgend seizoen
het weer proberen .
Mocht je een keer willen komen kijken , zijn jullie altijd welkom op de maandagavond dan worden de
midweekwedstrijden thuis gespeeld, het schema hangt op het bord.
Tot ziens en op naar het nieuwe badminton seizoen !!!
Groetjes Lenie de Vaan

Koningsspelen
De Koningsspelen op vrijdag 17 april waren ook dit jaar weer een succes.
4 groepen 7 en 8 van verschillende basisscholen uit de gemeente Heusden zijn bij BC Drunen op
bezoek geweest om kennis te maken met badminton. Elke groep heeft ongeveer 45 minuten
badminton gespeeld.
Er werd vrij serieus gespeeld en we hadden daarvoor ook wat afwisselende spelletjes bedacht. We
hebben de kinderen ook laten zien dat badminton meer inhoudt dan alleen simpel een shuttle over
het net slaan. Ook is er gelijk een idee geopperd voor volgend jaar: wanneer we een paar
competitiespelers bij elke groep een set tegen elkaar te laten spelen, dan krijgen ze wel een nóg
betere indruk dat badminton niet alleen een campingsport is!

Ik geef de pen door aan: Berry van Leeuwen, Coördinator Binnensportaccommodaties gemeente
Heusden.
Beste leden van BC Drunen,
Op verzoek van jullie voorzitter Luuk Fluitsma bij deze een klein stukje over mij: Berry van Leeuwen.
Ik woon in ’s-Hertogenbosch met mijn vriendin, dochter (2) en heel binnenkort komt er een zoon bij.
In 2010 ben ik afgestudeerd aan de HAN in Nijmegen waar ik de HBO opleiding Facility Management
heb afgerond. Via de financiële administratie van de gemeente Heusden wat ik toen nog
combineerde met (semi)professioneel voetbal ben ik eerst terecht gekomen bij het Klant Contact
Centrum en sinds medio 2017 werk ik voor het Sportbedrijf als Coördinator
binnensportaccommodaties & Spelen. Ik ben de contactpersoon voor de binnensportverenigingen
waaronder BC Drunen. Daarnaast doe ik ook nog een gedeelte functioneel applicatiebeheer voor met
name Zwembad Die Heygrave en ook beheer ik de budgetten voor het onderhoud en nieuwe
speelvoorzieningen in de openbare ruimte van de gemeente Heusden. Ik merk helaas dat er vaak

negatief naar onze gemeente (en gemeentes in het algemeen) wordt gekeken. Ik vind het belangrijk
de burger en de verenigingen te laten weten dat de gemeente er ook vooral is om te helpen en
faciliteren waar mogelijk. Mochten er dan ook vragen zijn hoor ik ze graag .
Groetjes Berry

Recreanten toernooi
Dit jaar was voor het eerst besloten om een speciaal toernooi voor en door recreanten te
organiseren. Er waren 29 aanmeldingen en dus konden we er een mooi toernooi van de maken. De
insteek van dit toernooi was om gezellig onderling badminton te spelen met elkaar , en andere leden
van de club beter te leren kennen.(en dat is gelukt)
De indeling was zo gemaakt zodat we ieder 5 wedstrijden konden spelen van 2 sets van elke 7,5
minuut, voor sommige best pittig omdat er ook wel eens 2 wedstrijden achter elkaar gespeeld
moesten worden.
Getracht was om door iedereen zowel een potje dubbel als mix te spelen, dit is niet helemaal gelukt
omdat er meer dames als heren van de partij waren. Soms moesten 2 dames tegen 2 heren spelen
maar als men zag dat het onderlinge verschil te groot was hebben ze in enkele gevallen gewoon
onderling gewisseld.
Er waren geen prijzen te verdienen, maar ik heb wel de punten bijgehouden om te zien welke
personen het over alle wedstrijden gezien de meeste punten heeft gehaald:
-

Met 16 punten zijn op een gedeelde 1e plaats geëindigd: Peggy, Truus, Marco en ik
Op een 2e plaats met 15 punten Marian van Delft
En op een gedeelde 3e plaats met 14 punten : Marianne, Peter, Freddy en Marcel

Deze punten geven echter alleen weer hoeveel wedstrijden je gewonnen hebt en dat wil dus niet
zeggen dat we hiermee de beste speler/ster zijn van het toernooi (maar daar ging het ook niet om)
Ik vond het een geslaagd toernooi ik hoop dat alle deelnemers het ook zo ervaren hebben.
Groetjes Marian van Bokhoven

