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Met in dit nummer 

 Nieuwe shirts voor 
het eerst thuis 

 Julie promoot Sjors 

Sportief 
 De dorpencompetitie 

 Een vreemde snuiter 
in ons nieuwe shirt 

 Weetjes uit de club 

 De opslag – tips van 
Anton. 

Nieuwe shirts zijn er!

 

Met dank aan de sponsors (zie 

kader rechts) zijn de nieuwe 

shirts beschikbaar en zijn de 

eerste wedstrijden er ook al 

mee gespeeld. Hier Nikki en 

Julie die de nieuwe shirts 

tonen. Er is veel waardering 

voor het polo-model. Verder is 

minstens zo belangrijk dat de 

eerste ervaringen positief zijn 

als het er om gaat dat ze 

tijdens trainingen en 

wedstrijden fijn zitten. De eer 

voor de eerste wedstrijden in 

het nieuwe shirt is voor het 

dorpen-team met Hans, Tiny,  

Marian, Wilma en Henri. In 

Uden hadden zij de  primeur, 

die zij helaas niet konden 

kleuren met een overwinning. 

De laatste mix was beslissend 

en werd verloren.  De nieuwe 

shirts konden dat niet 

veranderen.  

 

 

de 2e set mogen we van  

BVC’74 nieuwsbrief 
www.bvc74.nl 8 oktober 2017 Nummer 9 

 

 
   

Dank aan onze sponsors. 

 

 

 

Agenda 

5 nov.: BVC’74 

dubbeltoernooi 

10 nov.: Algemene 

Ledenvergadering (café De 

Bond) 

 

 

http://www.bvc74.nl
https://www.nick-janssen.nl/
http://www.marcsport.nl/
http://www.geboerssportprijzen.nl/
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Weetjes uit de club: 

 Alle shirts zijn inmiddels beschikbaar bij Marc Sport, ook de 

maten S en M. Al opgehaald? 

  Op 7 oktober werd ons lid met de meeste levenservaring 83 jaar. 

Elke woensdagochtend slaat hij nog zijn shuttle. Tot ongenoegen 

van Henri trouwens, want die wordt gedegradeerd tot 

shuttleraper. Wim Hofmans, van harte gefeliciteerd en dat je nog 

heel lang in goede gezondheid van ons mooi spelleke mag genieten.  

 Eind september heeft Julie de tekenwedstrijd gewonnen van 

Sjors Sportief. Haar ontwerp zal de kaft sieren van het 

programmaboekje. (zie foto rechts) 

 Hoe kan BVC74 meer sponsors aan zich binden? BVC is op zoek 

naar creatievelingen die willen meedenken. Ben jij dat? Jos 

Hagens wil graag met je babbelen.  

 Zie de site badminton nederland.toernooi.nl voor alle informatie 

over onze teams in de bondscompetitie  

   

6 teams in de dorpencompetitie snakken naar de 8e wedstrijd 

Met in totaal  6 teams, in 4 klasses, neemt BVC74 deel aan de dorpencompetitie. De teams zijn: 

Team 1: Mark, Errol, Myrna en Renske (klasse a)   Team 2: Richard, Pim, Karin T, en Ilja (klasse a). 

Team 3: Jos B, Jeff, Arjo, Helma, Chantalle (klasse b). Team 4: Henri, Hans, Tiny, Marian en Wilma (d) 

Team 5: Wim, René, Margriet en Anita (klasse d)    Team 6: nieuw in de dorpencompetitie …. Manfred,         

Mario, Susanne van Uum en Laetitia (klasse e). 

 

In de dorpencompetitie worden een dames- en een herendubbel gespeeld, 2 enkels en 3x een mix. Maakt 7 

wedstrijden. En net als een voetbalwedstrijd de 3e helft kent, er bij golf de 19e hole is, is er bij de 

dorpencompetitie de 8e wedstrijd. In de 8e wedstrijd worden de partijen verbaal geëvalueerd, samen met de 

tegenstander, onder het genot van een hapje en een drankje. 

Waar is de 

fotograaf???? 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=A48FCF16-2A38-497E-AEB7-BF2D76F11FAD&team=81
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René niet publiceren. De 3e 

set wonnen ze. Proficiat. 

 

 

 

   

Eerste thuiswedstrijden in de nieuwe shirts. 

Niet alleen met de nieuwe shirts maar ook met nieuwe telborden. Geen 

zoeken meer naar ontbrekende nummers maar lekker doortellen. Links 

de foto van de vader van Veerle en Annemijn die soeverein, misschien 

niet alles, maar toch wel het telbord in de hand heeft. Op de 

achtergrond stoeit Marcha nog wat onwennig met het telbord.  

 

Onder 11 moest aantreden tegen de leeftijdgenoten van BC Oss. De 

jonge helden wonnen de laatste mix en sloten de wedstrijd daarmee 

winnend af met 5-3. 

 

De dames van U13 waren er allemaal. Veel plezier in het spel en met 

elkaar weten de dames te combineren met goed spel en punten: 6-2 

winst was dan ook zeer verdiend. En daar om heen kan dan weer veel 

gegiecheld worden.  

 

U15 moest in de opstelling improviseren omdat Jelle zich ziek moest 

afmelden. De vervanging heeft zich kranig geweerd. Van alle 8 partijen 

was in de helft van de partijen een 3-setter nodig om de winnaar te 

bepalen. Het zal dan ook niemand verbazen dat een 4-4 de einduitslag 

was.  

 

Het is niet gebruikelijk maar deze keer toch een ‘man of the match’. 

Een speciale vermelding voor Joep. Zoals het hoort was hij er om 9.30 

uur om te helpen met opbouwen, een goede warming up, inspelen met 

zijn maatjes en dan de wedstrijden. De mix werd een 3-setter die nipt 

werd verloren. De enkel maakte hij het zijn tegenstander lastig, maar  

het punt moest hij toch aan BC Oss laten. De veerkracht die hij in zijn 

enkel had getoond, liet hij opnieuw in de mix met Mette zien. Opnieuw 

een 3-setter en deze keer ….. weer spannend en ….. winst! Joep is een 

voorbeeld: op tijd, helpen, warming up en gedreven met veerkracht 

spelen. De trainers namen hun petje voor hem af. 

 

De helden van team 1 en 2 waren vrij. 

 

Al met al weer een mooie wedstrijddag. 
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Tips van trainer Anton over de service. 

Een goede service is een belangrijk voordeel voor de 

wedstrijd. Een foute of te eenvoudige service is zo goed als 

zeker een punt voor de tegenstander. 

 

De korte serve wordt vaak bij een dubbel of mix gespeeld. De 

lange service vooral bij de enkel. 

 

Een instructiefilmpje van de korte service:. Door een goede 

korte service dwing je de tegenstander tot een verdedigende 

slag en houd jij het initiatief. 

 link korte serve 

Het instructiefilmpje voor de lange/hoge service. Door de 

lange service dwing je de tegenstander naar achter. 

 link lange serv 

 

Nog 2 tips van Anton: 

1. Een goede service is door iedereen te leren = veel 

oefenen. 

2. Als de tegenstander klaagt dat je fout serveert ….. 

niets van aantrekken. Dan vindt hij/zij je service lastig 

en probeert je uit evenwicht te brengen. 

 

 

   

Bondscompetitie te volgen op 

internet 

De uitslagen, standen en het 

programma van de bondscompetitie, 

zijn te volgen op het internet. Op 

verschillende manieren: 

 

Op de site 

badmintonnederland.toernooi.nl . Voor 

de junioren-klasses ga naar badminton 

jeugd . 

 

Er zijn ook apps voor Android en IOS . 

Op deze apps kun je je favoriete clubs 

(BVC74!!) en teams als favoriet 

aanstippen. Op je smartphone en tablet 

kun je dan uitslagen, standen en 

programma van je favoriete teams 

volgen. 

 

Let op: aan een programma op internet 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bij twijfel gelden altijd de 

uitnodigingen die je van of via Thijs 

Manders hebt gekregen. Nog vragen? 

Check Thijs! 

 

 

https://youtu.be/9hcJ8DoVako
https://youtu.be/9hcJ8DoVako
https://www.youtube.com/watch?v=yrBhJSTAiH8&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=yrBhJSTAiH8&t=34s
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=A48FCF16-2A38-497E-AEB7-BF2D76F11FAD&team=81
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=A48FCF16-2A38-497E-AEB7-BF2D76F11FAD&team=81
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/club.aspx?id=DB94DB5C-BAA5-4933-8235-1744092A2FF9&club=7
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/club.aspx?id=DB94DB5C-BAA5-4933-8235-1744092A2FF9&club=7
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visualreality.nbb&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/badminton-nederland/id688729527?mt=8
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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 . 

PRIJSVRAAG: 

Wie is deze jonge god, die 

sponsor Nick Janssen een 

groot plezier doet door zijn 

shirt nog even strak te 

trekken? 

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

