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Met in dit nummer
 BVC zoekt sponsors
voor volgend jaar
 BVC74 een
kampioensteam
rijker

 Weetjes uit de club
 Tip van de trainer
 De senioren op
woensdagochtend


Dank aan onze sponsors.

Jongens U15/17 KAMPIOEN!!
Nog voor de laatste wedstrijd al nummer 1

Met nog 1 wedstrijd te
spelen werden onze heren
van U15/17 kampioen. Zo
konden (v.l.n.r.) Willem,
Luuk, Indy, Tjerk en Floris op
hun gemakkie de laatste
partijen van het seizoen
spelen. Maar ook die

laatste wilde zij winnen. En
zo gebeurde. Met 7-1 werd
gewonnen. U15/17 is
ongeslagen kampioen van
Brabant in hun klasse. Een
diepe buiging.

Agenda
29-1: Laatste thuiswedstrijden
en jeugd eet frietjes.
30-1: training om 18.30 en
vanaf 19.30.
6-2: 19-20 uur extra training
Anton competitiejeugd
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Vanaf 2 mei: Rabo-bank-actie

En de jeugd keek trots mee
bij de huldiging:

En de andere teams? U11 is
3e geworden, U13 2e. Team
1 is op de 4e plek
geëindigd. Voor dit nieuw
samengestelde team een
mooie prestatie. Want

klassebehoud was de
doelstelling.
Deze mooie resultaten zijn
te danken aan de spelers
zelf, begeleiders en de
ouders. Dank voor jullie
support. Een speciaal
woord van dank voor
Anton en Jo die er beiden
waren om onze jeugd te
coachen. Geweldig!

Tip van trainer Jo Mies :
Voor/achter of naast elkaar?
Tactiek: Het komt met name bij de recreanten vaak voor dat de dame voor het net staat te
springen, waardoor onnodig punten worden weggegeven. Zelfs als de dame vrijwel
gelijkwaardig als de heer is. Dit is niet meer van deze tijd. Eerder naast elkaar.
Het is beter de dame een gelijkwaardige positie te geven. Dit mag best met iets meer
nadruk op het voorveld zijn. Mocht het echt niet anders kunnen kun je afspreken welke hoek
de dame voor haar rekening neemt. De andere hoeken zijn dan voor de heer. Hoe sterker
de dame hoe meer hoeken.
Als jouw partner de shuttle omhoog naar de overkant speelt (clear - lob) dan is de
tegenstander in de aanval. Verdedigend ga je altijd min of meer naast elkaar staan.

Zie video 
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Sportiviteit viert hoogtij op woensdagochtend

Op de woensdagochtend spelen onze senioren. Hier een foto van de uitwisseling met de
senioren van Boxmeer. Bij vele sporten is er een rivaliteit tussen de Cuijkse en Boxmeerse
teams. Bij badminton is er ook de wil om te winnen, een gezonde concurrentie gaat
gepaard met veel gezelligheid. Wil je meer informatie over de woensdagochtend-groep?
Benader Henri Janssen; dat is die soepele, lenige man op de voorgrond. Dit is de enige foto
die van hem bestaat. Alle andere foto’s mislukken omdat Henri zo beweeglijk is.

Oproep aan Rabo-leden: steun je club!
Rabobank Clubkas Campagne 2017
We hebben ons ingeschreven voor deze actie met als doel de aanschaf van nieuwe telborden.
Zet in je agenda: Het stemmen vindt plaats van 2 – 22 mei. Leden van de Rabobank mogen
stemmen en ze mogen 5 stemmen uitbrengen. Elke stem brengt geld op! Ook rekeninghouders die
voor 1 april lid worden van de Rabobank (gratis) mogen meestemmen. Het gaat om Rabobankleden
in de regio Land van Cuijk en Maasduinen.
Wat kun je doen om voor ons de opbrengst zo groot mogelijk te maken?
Gebruik je netwerk om rekeninghouders te stimuleren om lid te worden. Vraag leden van de
Rabobank om vooral op ons te stemmen. Benut de sociale media om mensen te stimuleren. Spreek
mensen met een rekening bij Rabobank aan. Immers hoe meer opbrengst voor BVC, hoe meer
nieuwe telborden!!

Hartelijke groet, Jos
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Weetjes uit de club:






Maandag-training competitiespelers van Anton, voor de jeugd
verlengd t/m maart. Let op: 30 januari nog vanaf 18.30, maar vanaf 6
februari van 19-20 uur! Voor de senioren kijken we nog voor een
passende oplossing.
De contracten met onze hoofdsponsors lopen dit jaar af. Heb je
suggesties voor sponsors, of wil je zelf sponsor van de club worden?
Neem dan contact op met iemand van het bestuur om de
mogelijkheden te bespreken.
Tricks voor beginners en gevorderden:

Een
doordenkertje:
ALS BADMINTON
EEN
CAMPINGSPORT IS,
HEB IK 2X PER WEEK
VAKANTIE!

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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