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Het coronavirus 

Helaas liggen de speelmomenten nog steeds stil. Op het moment kijken we van maand tot maand wat 

redelijkerwijs de mogelijkheden zijn met betrekking tot de contributie. Dit betekent in ieder geval voor 

april dat de contributie niet geïnd zal worden. Verder wachten we op signalen vanuit de overheid die 

het weer toelaten om de speelmomenten doorgang te geven.  

Algemene Leden Vergadering 

Op 31 januari werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Dit jaar niet bij de Zeuve maar 
bij ons Café in Drunen. Een twintigtal leden heeft deze vergadering bezocht. In deze vergadering zijn 
diverse zaken besproken onder meer de notulen van de vorige ALV, de jaarverslagen van diverse 
commissies zijn doorgenomen en de jaarstukken en begroting voor 2020 zijn doorgenomen. Een 
bijzonder onderdeel van deze ledenvergadering was het vertrek van het volledige bestuur van BC 
Drunen. 

Luuk Fluitsma neemt afscheid als voorzitter en zal worden opgevolgd door Johan Koot. Martijn van 
Spaandonk neemt afscheid als secretaris en zal worden opgevolgd door Annemarie Bok. Peter 
Bergmans zal het stokje overnemen van Mark Broekmans (penningmeester). Daarnaast nemen Bart 
Eskens en Jeroen Kuijpers als algemeen bestuurslid afscheid. Marco Opperman zal toetreden als 
algemeen bestuurslid.  Het bestuur bestaat nu uit 4 leden en het zou mooi zijn als hier nog 1 of 2 
bestuursleden bij komen. Heb je interesse in een bestuursfunctie, wil je graag iets meer betekenen 
voor je sportclub of ben je ouder van een jeugdlid en heb je interesse hierin meld je dan aan bij de 
voorzitter (Johan Koot). Dit kan via het emailadres op de website. 

Bestuurswisseling BC Drunen 

Zoals eerder aangegeven heeft op de algemene ledenvergadering een bestuurswisseling plaats 
gevonden. Het nieuwe bestuur wil nogmaals Luuk, Mark, Martijn, Bart en Jeroen bedanken voor de 
enorme inspanningen voor BC Drunen in de afgelopen jaren. DANK DANK DANK DANK!!!! 

 



De leden van het nieuwe bestuur zijn Johan Koot (voorzitter), Peter Bergmans (penningmeester), 
Marco Opperman (ledenadministratie) en Annemarie Bok-Geelen (secretaris). Hieronder stelt het 
nieuwe bestuur zich even kort voor: 

Het nieuwe bestuur stelt zich voor 

Mijn naam is Johan Koot, 25 jaar oud en al ongeveer 9 jaar lid bij BC 
Drunen. Ik speel bij de recreanten op de donderdagavond. Ik heb in 
2019 in het bestuur gezeten als algemeen lid om de recreanten te 
vertegenwoordigen. Nu heb ik het stokje van Luuk overgedragen als 
voorzitter van de club. Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te 
dragen aan de club. Naast mijn voorzitterschap bij BC Drunen ben ik 
ook nauw betrokken met Judoclub Drunen en JVV Drunen. 

Mijn naam is Annemarie Bok – Geelen, 49 jaar en geboren en getogen in 
Drunen. Getrouwd met Edwin en trotse moeder van 2 zoons (18 en 14 jaar). 
Onze jongste zoon Laurence is vanaf zijn 8e jaar met veel plezier gaan 
badmintonnen bij BC Drunen en heeft met zijn U13 team in januari het 
kampioenschap mogen vieren! In mijn jeugdjaren ben ik zelf ook een aantal 
jaren lid geweest van BC Drunen, evenals mijn familie. Ondanks dat ik zelf 
geen lid meer ben wil ik mij als ouder van een jeugdlid inzetten voor BC 
Drunen als secretaris.  

Mijn naam is Peter Bergmans, 45 jaar oud, getrouwd met Liesbeth en wij 

hebben 2 dochters, Mila (14) en Anniek (13) en 1 zoon, Quint (10). Sinds 

2 jaar woonachtig in Heesbeen, daarvoor altijd in Drunen gewoond. Sinds 

2017 ben ik lid van BC Drunen, eerst nog een half jaartje meegespeeld bij 

de competitiespelers, maar door teruglopende bezetting overgestapt 

naar de woensdagavond groep. Via mijn dochter Anniek eigenlijk bij BC 

Drunen gekomen, zij was namelijk al een tijdje daarvoor gaan spelen. En 

inmiddels spelen ook mijn andere 2 kinderen, Mila en Quint bij BC 

Drunen. Mila en Anniek spelen beide in het U13 team welke dit jaar 

kampioen zijn geworden. Naast penningmeester ben ik ook nog 

jeugdbegeleider. Op dit moment verzorg ik de  training voor de jeugd, 

aangezien onze vaste trainer Niels voor een half jaar in Nieuw Zeeland 

verblijft. 

Mijn naam is Marco Opperman, ik ben 25 jaar oud. Ik heb als jeugdlid 12 jaar lang 

bij BC Drunen gespeeld. Ik ben er toen een tijdje uitgestapt. Maar speel nu sinds 

1,5 jaar weer mee met de recreanten. Aangezien ik jarenlang met plezier bij BC 

Drunen heb gespeeld en dit ook nog steeds doe, voelde ik me geroepen om me 

volledig in te zetten en het bestuur in te gaan als ledenadministrator.  

 

 

  



Competitie: 

Inmiddels is het seizoen voor de bonds- en regio competitie weer ten einde, dit jaar hadden we 3 

teams, Mix team senioren (Team 1), Heren team en Jeugd U13. 

Alle teams hebben zeer goed gepresteerd 

Team 1 speelde dit jaar voor de tweede keer in de seniorencompetitie. Qua leeftijd zouden ze eigenlijk 

nog mee mogen doen in de jeugdcompetitie. In het begin werd nogal tegen de oudere tegenstanders 

opgekeken, maar dat was snel over toen bleek dat ze daar ook van konden winnen. Tegenstanders 

speelde regelmatig op doordeweekse avonden en deze wedstrijden eindigde meestal ook in verlies. 

Iets wat verklaard kan worden doordat het voor dit jonge team vaak laat werd. 

Daarentegen werd de laatste maand van de competitie, met elke week een wedstrijd op zondag, altijd 

een overwinning gevierd. Hierdoor zijn ze dit jaar op een knappe 3e plaats geëindigd in de 8ste divisie. 

Bedoeling is om komend seizoen een stapje hoger te gaan spelen want uitdagingen blijven natuurlijk 

belangrijk. 

Het herenteam speelde dit jaar weer in de mannen veren 1 competitie en hebben lang gestreden voor 

het kampioenschap, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een uitstekende tweede plaats. 

Helaas hebben 5 van de 6 betrokken spelers besloten om hun actieve badminton carrière te 

beëindigen, komend seizoen is er dus helaas geen vervolg. 

Het jeugdteam heeft dit jaar in de U13 klasse gespeeld, net als vorig jaar. Waar ze vorig jaar op een 

6de plaats zijn geëindigd in deze klasse, zijn ze dit jaar kampioen geworden. Een hele knappe prestaties 

van dit team en ze zullen volgend jaar dan ook een klasse hoger gaan spelen in de U15 afdeling. 

Daarnaast werd er ook dit jaar nog deelgenomen door de recreanten in de midweek competitie. Deze 

competitie was echter nog volop gaande toen door de corona maatregelen deze abrupt stil werd 

gelegd. Zoals het er nu naar uitziet zal e.e.a. niet verder hervat worden. 

 
Jeugdclubkampioenschappen 2019-2020 

Op zondag 16 Februari hadden we weer de jaarlijkse clubkampioenschappen, dit jaar wederom 

gecombineerd met het Droplob toernooi van de senioren.  

Er deden dit jaar 10 jeugdspelers mee, verdeeld over 2 categorieën. Ook dit jaar was het weer een 

leuk, sportief en ook gezellig toernooi. Alle wedstrijden zijn mooi verdeeld over de dag gespeeld, en 

alle spelers hebben ook leuk de partijtjes van anderen kunnen bekijken en zijn daarnaast allemaal 

actief als scheidsrechter bezig geweest. 

Eerste plaats dubbel : Tristan Hermse & Anniek Bergmans. 

Eerste plaats enkel competitiespelers: Laurence Bok. 

Tweede plaats enkel competitiespelers: Tristan Hermse. 

Eerste plaats enkel niet competitiespelers: Julian van Meel. 

Tweede plaats enkel niet competitiespelers: Yinte van den Besselaar. 

Talenten aanmoedigingsprijs: Jan Antonissen 

 

Aan alle deelnemers en ondersteuners van het toernooi, Hartelijk dank voor alles en hopelijk tot 

volgend jaar! 

  



Het 50-jarig jubileum in 2021 

Feestcommissie gezocht! 

In 2021 bestaat onze mooie badmintonclub 50 jaar! Dit moet natuurlijk groots gevierd worden en 

daarvoor zijn we op zoek naar onze meest betrokken en enthousiaste leden om samen een 

feestcommissie te vormen en de voorbereidingen hiervoor te plegen. Onze club is op 15 oktober 1971 

opgericht, dus we richten ons dan ook op een feest in oktober! Mocht je de interesse hebben om mee 

te helpen met de organisatie hiervan, schroom dan niet en stuur een e-mail naar het bestuur via de 

website of via clubbestuur@bcdrunen.nl.  

Laten we er het geweldige knalfeest van maken dat onze club verdiend heeft! 
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