
Shuttleflits oktober 
Feestcommissie jubileum: Vacatures! 
In 2021 is het zover: Het 50-jarige jubileum van Badmintonclub Drunen! Dit moet natuurlijk groots 

gevierd worden. Hiervoor wordt een feestcommissie opgesteld. De volgende leden hebben al interesse 

getoond: 

- Johan Koot (namens het bestuur) 
- Jan van Drongelen 
- … 
- Jij?! 

 
Wil jij ook deel uitmaken van dit (leuke) stukje geschiedenis van BC Drunen? Neem dan contact op via 
clubbestuur@bcdrunen.nl.  

Coronavirus: welke maatregelen hanteren we? 
De op 13 oktober door het kabinet afgekondigde maatregelen zijn hier te vinden en de veelgestelde 

vragen voor de sport hier. Wij zien badminton als individuele sport. Dit betekent dat …: 

- … er nog alleen maar enkel spel gespeeld mag worden. Dubbels en mixen zijn dus verboden! 
- … er maximaal 30 personen in de zaal mogen zijn. 
- … er nu óók op de baan 1,5 m afstand gehouden moet worden. 
- … je je aan de voorheen gestelde maatregelen moet houden, zoals … 

o … dat er een corona coördinator aanwezig moet zijn in een geel hesje. 
o … de gestelde looproutes naleven.  
o … dat je buiten de velden ook 1,5 m afstand houdt. 
o … dat je bij minimale corona-klachten thuisblijft!  

De volledige hygiënevoorschriften van het RIVM kun je openen in deze link. 

(Links zijn te openen met ctrl+klikken) 

Als het animo voor het badminton door deze maatregelen dusdanig daalt dat een hele groep geen 
gebruik meer maakt van een zaal, dan horen we dat graag van de desbetreffende zaalbegeleiders. 
 
Zoals helaas is medegedeeld in de persconferentie, worden amateurcompetities stilgelegd om grote 
bewegingen van personen aan banden te leggen. Dit geldt dus ook voor onze Senioren 1 en U15 
ploeg. We hopen dat zij hun wedstrijden in de loop van het jaar kunnen hervatten en zo mogelijk 
kunnen inhalen. Profwedstrijden vinden wel doorgang. Publiek is daar echter verboden. 

Coronavirus: update jaarlijkse activiteiten 
Helaas gooit het coronavirus nog steeds onverstoord roet in het eten; vooral bij grootschaligere 

activiteiten. Ook bij BC Drunen kunnen helaas niet alle activiteiten doorgang vinden. Toch zijn we blij 

dat de speelmomenten en in ieder geval door kunnen gaan en dat we een start hebben mogen maken 

met de competitie. Over de grotere activiteiten willen we via deze weg meer duidelijkheid bieden: 

• Het jeugduitje wordt verplaatst tot minstens januari 2021 

• Het vrijwilligersuitje wordt verplaatst tot minstens januari 2021. Er wordt gekeken naar 
alternatieven die ook op afstand gezellig kunnen zijn. 

• Interne toernooien (kind-ouder, droplob, clubkampioenschappen) worden later geëvalueerd.  
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Competitie 
Ondanks het coronavirus is de competitie toch gestart dankzij alle maatregelen die de gemeente 

getroffen heeft in de Vennen-zaal. Handen en materialen konden op locatie gedesinfecteerd worden, 

de looproutes waren duidelijk aangegeven en de 1,5 m kon gewaarborgd worden. Helaas liggen de 

competities nu even stil… Ondanks deze tegenslag willen we onze competitievertegenwoordigers toch 

even in het zonnetje zetten! Onze spelers stellen zich hieronder even voor, eerst de junioren, daarna 

onze seniorenploeg: 

 
De U15 (ten tijde van hun U13-tijd), boven van links naar rechts: Mila, Jannick, Laurence en Tristan. 

Liggend: Anniek en Frieke 

Mila, ik speel badminton sinds mijn 11e. Mijn andere hobby's zijn tekenen, lezen en ik zit bij de 

jeugdbrandweer.  

Jannick: 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 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 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 (NoordBrabantse Badminton 

Jeugdselectie ) en daar train ik ook nog 1 keer per week.  

Anniek: 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 speel nu voor ongeveer 2 jaar badminton. Andere hobby's zijn tekenen en muziek luisteren.   



 
Team Drunen 1 (Senioren, mix) Een foto van twee 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: 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 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: 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 heeft ook 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. Typerend aan haar wedstrijden is 
hoe ze haar tegenstanders in de enkel de hele wedstrijd achterin kan houden met haar harde slagen. 
Tot slot heeft Ron (niet op de foto) zich ook bij ons viertal gevoegd. Op een mooi badmintonseizoen! 
 

Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdagavond 26 februari 2021 indien de 

omstandigheden dit toelaten. Een definitieve uitnodiging volgt te zijner tijd nog.  


