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met een kampioen
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BVC74 ouder-kind-toernooi groot suc6!!


Dank aan onze sponsors.

Een verslag van een jaarlijkse traditie
26 duo’s ouder-kind traden
aan voor het jaarlijkse
ouder-kind-toernooi. De
bedoeling van dit toernooi
is niet alleen een leuke
avond, maar onze jeugd
kan hun ouders laten zien
dat badminton meer is dan
een shuttle over slaan.

Menig ouder wiste zich het
zweet van het hoofd,
onder de indruk van wat

hun “kleintjes” presteren.
Zelf doen is toch anders
dan als beste stuurman
aan de wal commentaar
geven.
Volgend jaar weer, dank
aan de organisatie!

Agenda
13, 17 en 27-4: geen training
(zaal niet beschikbaar)
22 april Mariken-toernooi in
Nijmegen met BVC-jeugd
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Berichten vanuit het bestuur…

De dorpencompetitie klaar
BVC TEAM 6 KAMPIOEN

Hulp bij opbouwen en opbreken: We zijn blij dat
er goed gehoor is gegeven aan de oproep in
de vorige nieuwsbrief om te helpen bij opbouw
en afbouw. Dank jullie wel, namens onszelf!

We kennen ze allemaal, die clubgenoten
die nochalant door de zaal lopen en
zogenaamd een “recreatief shuttle-tje
slaan”. Maar als er dan een wedstrijd is
dan giert de spanning door de aderen en
spuit het sportief vuur van de gezichten.
In 5 niveaus wordt de dorpencompetitie
gespeeld en dat is bij uitstek zo’n podium
voor de “recreatieve winnaars”. Extra
componenten van de dorpencompetitie
zijn dus het fanatisme, de rivaliteit tussen
teams van naburige dorpen en vooral de
broederschap na de wedstrijden. Dit jaar
is er voor 1 BVC-team en 1 pseudo-BVCteam een kampioenschap te vieren.

Situatie douches in De Kwel: Velen hebben
laten weten dat de schimmelvorming in de
douches geen erg hygiënische aanblik is. Dat
niet alleen maar kun je er niet ook iets van
oplopen? We hebben de situatie met foto’s
onder de aandacht gebracht van Laco en
hebben het ook met de manager besproken.
Het probleem is bekend en er is een
gespecialiseerd schoonmaakbedrijf bij gehaald
voor advies. Probleem is dat de schimmel
inmiddels helemaal “ingevreten” is in de
voegen en in de kit. De echte oplossing is alle kit
en alle voegen verwijderen en vernieuwen.
Daar wil Laco niet aan gezien de onzekerheid
rond de overeenkomst met de gemeente. De
douches worden wel met een extra sterk middel
schoongemaakt zodat er geen risico is om een
schimmel op te lopen. Meer is op dit moment
niet haalbaar.

Team 6 met Anita Vredeveld, Margriet
Piek (@Mette: goed kijken bij oma!), René
Jacobs en Wim Schendeler wonnen de Eklasse. In de D-klasse werden Diandra,
Frank, Pascal en Hanneke kampioen,
maar onder de vlag van Grave.
De BVC-teams 5 en 4 werden 5e en 3e in
de D-klasse, team 3 werd 6e in de B-klasse
en team 2 4e in de A-klasse. In dezelfde Aklasse ging het zilver naar ons team 1 en
het goud naar team Boxmeer met Paul
Hermse. Paul zag zijn noeste
trainingsarbeid bij BVC onder het oog van
Anton, bekroond met het eremetaal.

In gesprek met gemeente over sportaccommodatie-beleid Cuijk: De gemeente
Cuijk werkt aan een meerjaren-beleidsplan voor
de sportaccommodaties. Het bestuur doet
daarin ook zijn zegje om de belangen van onze
club goed voor het voetlicht te brengen. Zodra
meer concreet nieuws te melden is, zullen we
dat zeker doen

Al met al drukt BVC een flinke stempel op
de dorpencompetitie. Proficiat
kampioenen!!

Rabobank Clubkas Campagne 2017: Het
uitbrengen van stemmen voor leden van de
Rabobank is van 2 – 22 mei. Het is nu dus zaak
om mensen in je netwerk nog eens te
herinneren hun stem vooral op BVC’74 uit te
brengen.
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Weetjes uit de club:






De zaal is op 13, 17 en 27 april gesloten en er zijn geen trainingen. De redenen:
rolstoeldanswedstrijden, 2e paasdag en Koningsdag.
De clubkampioenschappen zijn weer gestart. Aan gezond, sportief fanatisme geen
gebrek. Levert spektakel en mooi badminton om naar te kijken.
Belangrijk, gelet op het naderend barbecue-seizoen: badminton is een caloriënverslinder.

Hyperlink naar badminontricks …

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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