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Met in dit nummer 

 BVC74 succesvol in 
Wijchen 

 BVC74 Ouder-kind-

toernooi 6 april  
 Onze voorzitter roept 

op 

 BVC74 zoekt 
sponsors voor 
volgend jaar 

 Weetjes uit de club 
 BVC74 in het 

nieuws 

BVC74 aanwezig in Wijchen 
En er zijn successen te melden; verslag door Mette: 

We zijn op zaterdag 11 

maart naar een toernooi in 

Wijchen geweest. Het was 

heel gezellig, want er 

waren veel kinderen van 

BVC. Julie, Annemijn, 

Veerle, Mascha en ik 

(Mette) waren er. Samen 

hadden we een plek waar 

we spelletjes deden als we 

pauze hadden. 

 

Annemijn, Veerle en 

(achterhoofd) Marcha 

Ook was het een heel 

leerzaam toernooi. 

Iedereen heeft er veel van 

opgestoken en al 

helemaal van die goede 

tips van Anton. Ik vond het 

leuk dat hij er bij was.  

Het was een zware dag, 

maar niet voor niks. Want 

Julie en ik zijn 1e geworden 

met de dubbel u11 

(meisjes onder 11) en ik 

heb ook de 1e prijs bij de 

dames enkel u11 

gewonnen. Jammer 

genoeg zijn er verder geen 

prijzen naar BVC gegaan. 

Maar dat maakt niks uit, 

want het was een hele 

leuke dag.  =>> 
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Dank aan onze sponsors. 

 

 

 

Agenda 

16-3, 18 uur: Dorpencompetitie 

jeugd in de Kwel (info Bob of 

Mark)                                   

Vanaf 28-3: Rabo-bank-actie 

30-3: 18 uur: Dorpencompetitie 

jeugd in de Kwel                      

6-4: Ouder-kind-toernooi                

13 en 17-4: geen training (zaal 

niet beschikbaar) 

 

 

http://www.bvc74.nl
http://www.divato.nl/
http://www.fleuren.nu/
https://nl-nl.facebook.com/plugro.cuijk
http://www.teeuwissen.nl/nl/
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=>> Annemijn heeft ook iets 

aan de dag 

overgehouden: wel 3 

blessures! 2 bij haar 

achillespees en 1 bij haar 

pols. Gelukkig had ze wel 

geluk bij de loterij, want ze 

won maar liefst 3 prijzen! 

Groetjes, Mette 

De redactie feliciteert de 

winnende dames! 

   

Jos doet een oproep …. 

ACHTER DE SCHERMEN VAN EEN SPEELAVOND 

Je komt op een maandag- of donderdagavond rond 

20.00 uur de sporthal binnenlopen. Je neemt je racket 

en kunt beginnen met spelen. Zo lang als je wil en dan 

douchen en omkleden en naar huis, of nog wat drinken 

aan de bar. Prachtig geregeld…toch… 

Maar klaarblijkelijk beseft niet iedereen dat er vóór acht 

uur en ná half elf ook het nodig moet gebeuren om te 

kunnen spelen: opbouw en weer opruimen van 4 of 8 of 

12 banen, aanbrengen van de shuttle-hangertjes. En 

ten overvloede: daar moet de vereniging zelf zorg voor 

dragen. 

En de vereniging dat zijn we allemaal. Het is een 

vreemd gezicht om mensen te zien binnenkomen, die 

hun ledenkaart op het bord hangen  en vervolgens 

staan wachten aan de zijlijn tot ze kunnen beginnen 

met spelen. Het zijn vaak  dezelfde  leden die ik zie 

sjouwen met palen en netten.  

Is het een vreemde vraag om ook in dit opzicht wat 

meer saamhorigheid te vragen?  Om als om 21.30 de 

banen in zaaldeel 3 en om 22.00 de banen in zaaldeel 

twee opgeruimd moeten worden ook eens spontaan 

de handen uit de korte mouwen te steken?  Is het een 

vreemde vraag om ook eens om kwart vóór acht te 

komen en een rij banen mee op te bouwen? Ik 

verwacht dat niemand dit vreemde vragen vind en dat 

daarmee het probleem opgelost is. 

Jullie voorzitter.  

 

Rabobank Clubkas Campagne 

2017 

Ook BVC’74 staat weer 

ingeschreven. We willen met de 

opbrengst de hoognodige nieuwe 

telborden aanschaffen. Om dat te 

laten lukken moeten we zoveel 

mogelijk mensen hun stem laten 

uitbrengen op onze vereniging. De 

stemming voor leden van de 

Rabobank vindt plaats op de 

website van Rabobank Clubkas 

Campagne 2017 in de periode van 

28 maart – 10 april. 

Gebruik je netwerk en vraag 

mensen vooral op ons te stemmen!! 
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Weetjes uit de club: 

 "Een gezonde sport die bij alle weersomstandigheden en op elk niveau beoefend kan worden." 

Met die woorden nodigde voorzitter Jos Hagens van de Cuijkse badmintonvereniging BVC'74 

me uit om kennis te komen maken met badminton voor de nieuwe rubriek 'Martijn Sport'. “ Zo 

sprak Jos in de Maasdriehoek link maasdriehoek 

 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 of met 

Dries Hofman om de mogelijkheden te bespreken. 

 Tricks voor beginners en gevorderden (als je niet van hardrock houdt – zet dan vooral het geluid 

uit!!!): 

 

Doe mee met het Ouder /(klein)kind-toernooi 

Op donderdag 6 april organiseren wij een 

toernooi waarbij kinderen samen met hun 

(groot)ouders kunnen spelen. Als recreant kun 

je dit jaar ook meedoen met je kind of 

kleinkind. Samen vorm je een team en speel je 

tegen een ander ouder/kind-team*.  

Iedereen mag meedoen, dus jouw ouder of 

(klein)kind hoeft geen lid te zijn van BVC of te 

kunnen badmintonnen. Wij hebben eventueel 

rackets beschikbaar, het enige wat je nodig 

hebt zijn sportkleren en zaalschoenen.  

Het toernooi duurt van 18.00 - 20.00. 

Inschrijven 

Als je mee wilt doen, stuur dan vóór 31 maart 

een mail naar:  bobarts@hotmail.com 

* Ook als je (als kind) je niet aanmeld met je ouder kun 

je gewoon meedoen. Je speelt dan samen met iemand 

die ook alleen is.   

 

 

 

 

http://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/sport/114272/martijn-sport-gezonde-sport-die-bij-elk-weer-en-op-elk-niveau-gedaan-kan-worden-?redir
mailto:bobarts@hotmail.com
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 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 . 

mailto:Frank.Peters.Cuijk@gmail.com
mailto:jpjmhagens@home.nl
http://www.bvc74.nl/
https://www.facebook.com/Bvc74-206309966120366/?ref=aymt_homepage_panel
https://badmintonnederland.toernooi.nl/
mailto:m.kusters@hotmail.com
mailto:richardgarot@live.nl

