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Met in dit nummer 

 Jeugdkamp 2017 
 Winnaars 

laddercompetitie bij 

de jeugd 

 BVC74 Club-
kampioenschappen 

 Weetjes uit de club 

Jeugdkamp 2017: geef je op!
Ga je 25 tot en met 27 

augustus ook gezellig mee 

op jeugdkamp? We 

hebben al een hoop 

aanmeldingen, maar hoe 

meer zielen hoe meer 

vreugd. Het wordt weer 

hartstikke leuk dus meld je 

snel aan! Voor vragen kun 

je terecht bij Mike, Indira & 

Thijs: 

indirapeters22@gmail.com .  

e 

rapeters22@gmail.comoto 

na     

BVC’74 nieuwsbrief 
www.bvc74.nl 4 juli 2017 Nummer 7 

 

 
   

Dank aan onze sponsors. 

 

 

nu  

Agenda 

6 juli: finales 

clubkampioenschappen 

Vanaf maandag 13 juli Kwel 

gesloten (slapers 4-daagse) 

Maandag 31 juli en volgende 

maandagen, 20-22 uur: vrij 

spelen. Vanaf 28 aug weer 

volledig programma. 

 

 

 

mailto:indirapeters22@gmail.com
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: 

 6 juli: finales clubkampioenschappen 

 Vanaf maandag 13 juli is de Kwel / 

Laco gesloten. Onze geliefde hal 

wordt ingericht voor slapers van de 

4-daagse. De week na de 4-daagse 

wordt er gepoetst. 

 Maandag 31 juli en volgende 

maandagen, 20-22 uur: vrij spelen. 

Vanaf 28 aug weer volledig week-

programma. 

 Van de Technische Commissie: In 

seizoen 2017-2018 hebben we 5 

teams in de bondscompetitie: 3x in 

de jeugd en 2x senioren. Jaja, de 

jongens van U15/17 worden team 2 

en spelen komend seizoen bij de 

mannen.  Onze trainers blijven! 

Volgend jaar zullen Jo Mies en Anton 

Terpstra weer onze badminton-skills 

verbeteren. 

Puzzel: Waar doen we het voor? 

De oplossing van de puzzel uit vorig nummer 
 

   s p o r t   Wat houd je fit? 

  b a l      Rond en het stuitert 

  m i e s     Creatieve trainer, Jo …. 

  g e z o n d   Sporten houd je … 

b a d m i n t o n  Mooiste sport 

   n e t     Er in maar beter er overheen 

  t e r p s t r a De trainer van fun en resultaat: Anton ….. 
 

 

 

 

 6 juli finales BVC’74 

clubkampioenschappen 

Groen: 

Damesdubbel: Wilma & Marieke – Diandra & 

Hanneke 

Heren: Dries & Edwin – Rene & Wim 

Mix: Hanneke & Frank Z – Anita van B – Erik  

Heren-enkel: Erik – Hans 

Dames enkel: Diandra – Anita B, 

 

Wit: 

Herendubbel: Paul & Marco – Mike & Thijs 

Mix: Renske & Paul – Indira & Thijs 

Heren enkel: Mike - Thijs  
 

Kom kijken naar de ontknoping! 
 

 

 

 

Puzzel: Waar doen we het voor? 

De oplossing van de puzzel uit vorig nummer 
 

   s p o r t   Wat houd je fit? 

  b a l      Rond en het stuitert 

  m i e s     Creatieve trainer, Jo …. 

  g e z o n d   Sporten houd je … 

b a d m i n t o n  Mooiste sport 

   n e t     Er in maar beter er overheen 

  t e r p s t r a De trainer van fun en resultaat: Anton ….. 
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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 . 

Finales clubkampioenschappen bij de jeugd een feest! 

Groep 1: Winnaar clubkampioenschap meisjes Benthe wist na een spannende wedstrijd op het 

scherpst van de snede in 3 sets van Maijke te winnen. Winnaar bij de jongens werd Merlijn in een 

finale met Jayden. 

Groep 2: Winnaar meisjes werd Nikki. Eindelijk is het haar na zoveel jaren gelukt clubkampioen te 

worden. Hiermee is een grote wens van haar in vervulling gegaan. Maar Nikki heeft er ontzettend 

hard voor moeten knokken. Met name de 1e set was een bloedstollende achtervolging van Mette. 

Mette haalde een grote achterstand puntje voor puntje bij. Zelfs tot 20-20 wist ze bij te komen. Ook 

de 2e set wist Mette lange tijd bij te blijven tot Nikki een eindspurt inzette waar Mette geen 

antwoord meer op had. Winnaar jongens: Joep wist na een titanenstrijd over 2 wedstrijden met een 

punt verschil te winnen van nieuwkomer Jelle die bij zijn eerste optreden indruk wist te maken en 

terecht een welkome aanwinst is en wordt voor zijn nieuwe teamleden. Zelfs het publiek kon het niet 

nalaten om bij alweer een ellenlange rally, die alle kanten op kon gaan, de handen in elkaar te 

slaan.  

Benthe, Merlijn, Nikki en Joep: Kampioenen van BVC’74, proficiat! 
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