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De dorpencompetitie: 6 BVC-teams

Dank aan onze sponsors.

Onze teams doen het goed in de competities
Maar liefst 6 teams spelen
in de dorpencompetitie,
verdeeld over 5 klassen.
Team 6 met basisspelers
Wim, Rene, Margriet en
Anita staan op de 2e plek
van 7 maar met minder
verliespunten dan de
nummer 1. Team 5
(Marieke, Maike, Edwin en
Dries) en 4 (Hans, Henri,
Wilma en Marian) spelen
in dezelfde D-klasse. Een
zinnig antwoord op de
beste kansen is nog te
vroeg omdat het verschil
in aantal gespeelde
wedstrijden groot is.
Duidelijk is wel dat de
Cuijkse rivaliteit een extra
dimensie in deze klasse
betekent. De ervaring van
team 4 tegen de jeugdige
onstuimigheid van team 5
…. Twee vechten om het

been en een derde (team
van Grave) gaat er mee
heen? Team 3 bestaat uit
Arjo, Jeff, Helma en
Chantalle en speelt in de
B-klasse. Een 5e plek van
7? Dames en heren van
team 3 graag wat punten
Weetjes uit de club:




De actie voor Serious
Request heeft € 197
opgeleverd. Het geld is
overgemaakt. Verderop in
de nieuwsbrief de
bevestiging. Dank aan de
deelnemende leden.
Mooi filmpje … zet het
geluid niet te hard:

Agenda
15-1: 3 jeugdteams spelen thuis
voor bondscompetitie.
Aanvang 10 uur. Laco.
17-1: jeugd naar Uden voor
dorpencompetitie (info: Bob)
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29-1: Laatste thuiswedstrijd

pakken! Spannend is het
ook in de A- klasse met 2
BVC-teams. Team 2
(Richard, Pim, Ilja, en
Karin T.) staat nu
bovenaan, maar met 6
gespeelde wedstrijden.
Titelverdediger team 1
met Jos, Mark, Myrna en
Renske zitten in de
middenmoot maar met
nog maar 3 gespeelde
wedstrijden. Weinig te
zeggen waar dit naar toe
gaat. Op de site van BVC
staat regelmatig een
update van de standen:
standen dorpencompetitie .

Tip van de trainer:
“Badmintontip voor de gevorderde speler: Speel de Backhand Clear
wanneer je te laat bent bij de shuttle en tijd nodig hebt om te
herstellen van achter de shuttle aan te lopen.

Ze noemen dit ook wel
initiatief verwerven. Want jij wil natuurlijk het spel bepalen. Het
beste is natuurlijk om de shuttle altijd voor je te houden, maar

----- 000 --- 000 ----Instructievideo
Backhand clear

wanneer je minder wil of kan lopen mag je de shuttle ook altijd
achter je lichaam vandaan halen en de Backhand Clear is daar zo’n
voorbeeld van. Het is een slag die je puur met techniek speelt en
goed aan te leren is. De kracht komt voornamelijk uit je lichaam. Het
is mijn favoriete slag en train hem ook regelmatig met mijn spelers.
Deze slag komt het meest voor in het enkelspel en mocht je hem zelf
ook meer willen toepassen, dan kunnen we hem wel eens beoefenen
op een speelavond.

Veel plezier met oefenen.“
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Anton Terpstra

Verslag oliebollentoernooi:

Is meedoen belangrijker dan winnen? Ook voor M&M!
Traditioneel wordt een nieuw jaar gestart met het oliebollentoernooi. Voor velen een
start om de goede voornemens om te zetten in daden. Onder de bezielende leiding van
Wilma en Hans werden op 5 januari de wedstrijden afgewerkt. Nog meer dan anders
speelde iedereen met iedereen en dat gaf leuke wedstrijden. De meest constante
speelster (Marieke) en speler (Maurits) werden tot winnaars bekroond. Maar ook voor
M&M was meedoen belangrijker dan winnen. Het programma werd besloten met een
woordje en goede wensen van onze voorzitter en er werd getoast op een sportief 2017.

Januari: Laatste wedstrijden in bondscompetitie!
Jongens U15/17 kampioen? en team 1 ‘best of the rest’?
In januari worden de laatste wedstrijden in de competitie
gespeeld. Team 1 knokt voor een plek in de middenmoot als
‘best of the rest’. Er zijn nog 2 wedstrijden te gaan, beide uit.
Onze jeugdteams spelen allemaal nog 3 keer: 1x uit en 2x
thuis. De laatste wedstrijd is op 29 januari in de Laco. De
jongens van U15/17 doen het razend goed, met
kampioenskansen. Als de jongens U15/17 kampioen in de
poule worden komt er mogelijk nog een volgende ronde voor
hen: het kampioenschap in de klasse van Brabant.

Voor in de agenda van de
jeugdspelers: op de 29 gaan we na afloop van de wedstrijden,
als afsluiting van het competitie seizoen, samen frietjes eten!
e
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Een
doordenkertje:
BADMINTON IS EEN
TEAMSPORT:
VERLIEZEN EN
WINNEN DOE JE
SAMEN..

Contactgegevens BVC’74
Redactie nieuwsbrief: Frank Peters Frank.Peters.Cuijk@gmail.com
Voorzitter: Jos Hagens, jpjmhagens@home.nl
Meer contactgegevens en informatie op: www.bvc74.nl
Facebook BVC’74: [link]
WWW voor wedstrijduitslagen: https://badmintonnederland.toernooi.nl/
Vertrouwenspersonen sociaal-veilige sportomgeving: Myrna Kusters
m.kusters@hotmail.com en Richard Garot: richardgarot@live.nl .
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