
1 

 

  
Met in dit nummer 

 BVC74 Club-
kampioenschappen 

 Weetjes uit de club 

BVC74 clubkampioenschappen
Al enkele weken worden 

de clubkampioen-

schappen gespeeld. 

Fanatieke partijtjes, want 

het gaat ergens over. En 

hoewel we wel een beetje 

weten hoe eenieder speelt, 

brengt zo’n wedstrijd toch 

iets extra’s. De underdog 

die zich extra oplaadt en 

opeens speelt als nooit 

tevoren. De gedoodverfde 

favoriet die de 

tegenstander onderschat. 

En zo hebben we al enkele 

verrassende 3-setters 

kunnen zien. 

Door de organisatie is een 

planning van de 

wedstrijden gemaakt. Als 

een wedstrijd verzet moet 

worden is het aan degene 

die de wedstrijd verzet om 

(in samenspraak met de 

tegenstander) te zorgen 

voor een nieuwe 

speeldatum. Op 6 juli zijn 

de finales van de 

clubkampioenschappen. 

In een volgende 

nieuwsbrief zullen de 

finalisten bekend gemaakt 

worden. 

Afgelopen donderdag 

speelden Anita en René 

hun wedstrijd tegen Anita 

en 

Hans. Gehuld in de 

clubkleuren beginnen 

Anita en René hier aan de 

2e set. De 1e set hadden  

ze gewonnen. En dat 

verklaart het aan 

overmoed grenzende 

zelfvertrouwen dat van de 

foto afspat. De foto na     
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Dank aan onze sponsors. 

 

 

nu  

Agenda 

25 mei: geen training (zaal niet 

beschikbaar) 

6 juli: finales 

clubkampioenschappen 

 

 

 
foto afspat. De foto na de 2e set 

mogen we van René niet 

plaatsen. De 3e set werd 

gewonnen! 

http://www.bvc74.nl
http://www.divato.nl/
http://www.fleuren.nu/
http://www.marcsport.nl/
http://www.teeuwissen.nl/nl/
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de 2e set mogen we van  

  

Weetjes uit de club: 

 De zaal is 25 mei gesloten 

(Hemelvaart). 

 Sponsor Plugro Cuijk is geworden 

MarcSport: http://www.marcsport.nl/ 

 Van de Technische Commissie: 

o Binnenkort wordt de indeling 

bekend van de bondsteams 

voor het nieuwe seizoen. 

Spelers en ouders worden 

gebeld of gemaild. 

o Onze trainers blijven! Volgend 

jaar zullen Jo Mies en Anton 

Terpstra weer onze badminton-

skills verbeteren. 

 

  Hyperlink naar badminontricks … 

 

Puzzel: Waar doen we het voor? 

Vul in van rechts naar links en lees in de gele kolom waar we het voor doen! 
 

 
 

 

(Oplossing in volgende nieuwsbrief.) 

 

 

 

 

Wat houd je fit?

Rond en het stuitert

Creatieve trainer, Jo ….

Sporten houd je …

Mooiste sport

Er in maar beter er overheen

De trainer van fun en resultaat: Anton …..

Rabo bank clubactie 

Kan nog tot en met 22 mei. Steun BVC door te 

stemmen. Des te meer stemmen, des te 

meer sponsor-euro’s voor BVC’74. 
 

RABO-lid? STEM BVC'74!! 

 

 
 

 

 

 

http://www.marcsport.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=La5dlrPRFxM
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/land-van-cuijk-en-maasduinen/sponsoring/
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René niet publiceren. De 3e 

set wonnen ze. Proficiat. 

 

 

 

 

 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

