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Start 
bondscompetitie 
	

Deze zondag was de start 
van het nieuwe seizoen 
van de bondscompetitie. 
De afgelopen dagen 
vlogen de zenuwachtige 
apps de competitieleiding 
om de oren. Voor allemaal 
nog wat onwennig, 
rijschema’s, shirtjes, 
ontbrekende 
bondsnummers. Een 
gezonde spanning want 
spelers en ouders willen 
goed voorbereid het 
nieuwe seizoen beginnen.  

U11 was trouwens vorige 

week al begonnen. Met 
7-1 werd verloren door 
Rakesh, Jayden, 
Floortje en Veerle. 
Hoewel, Veerle won 
haar enkel.  

 
Deze zondag bleek 
Reeshof een maatje te 
groot voor onze U11.  
U13 met Rens, Merlijn, 
Benthe, Mayke en Jaro 
spelen nu een klasse 
hoger en krijgen 
tegenstand. Van de 8 
partijen worden er 6 
gewonnen met 2 punten 
voor Jaro die zijn 
eerste wedstrijden 
voor BVC74 speelde en 
meteen een 
droomstart. Goed! 
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Dank aan onze sponsors. 

 
 

 
 

 
 

Agenda 
 30 sept, 10 uur:  Voor alle 
teams thuiswedstrijden 
bondscompetitie  

 4 november: Open mix-
toernooi.  

 
 

Sein op groen voor nieuwe seizoen 
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U15 was op tijd voor hun wedstrijd tegen 
Slamis. De tegenstander was er echter 
nog niet dus ouders werden terecht 
onrustig. Hoewel onze BVC-helden wakker 
waren, konden Daniel, Annemijn, Veerle en 
Julie niet winnen in een spannende pot. 
Als de 2 driesetters gewonnen waren was 
niet met 6-2 verloren maar met 4-4 gelijk 
gespeeld. Trainer Humphrey: leer hen 3-
setters winnen! 
Vorig jaar nog kampioen bij U15, nu bij de 
U17: Joep, Mette, Nikki en Jelle binden 
hun eerste tegenstander al aan de 
zegekar: 6-2 winnen bij Alouette is 
keigoed. Volgende week sluit Sieb aan bij 
de U17. 

 
Team 1 was ook zenuwachtig voor de 
eerste wedstrijd. 10x vragen hoe laat 
verzamelen en waar het is in Tiel, extra 
toiletbezoek, bidons kwijt die in de 
directe nabijheid staan, 5-0 achter en 
toch winnen, krampachtige spierpijn (van 
tuinwerk, jajaja). Allemaal aanwijzingen 
dat het ook voor onze jonge senioren toch 
weer spannend is om een nieuw seizoen te 
beginnen. De herendubbel werd souverein 

door Mike en Marco gewonnen. Indira was 
in winnende positie toen de 
tegenstanderletterlijk door de knieën 
ging en vanwege een blessure moest 
opgeven. Mike en Thijs wonnen hun enkels 
makkelijk. De enkel van Judith verdient 
meer tekst. Zij kwam met 5-0 achter en 
leek af te stevenen op een draai om de 
oren, maar met hulp van gerichte coaching 
door Caitlin veranderde Judith in een 
“killer”. Ze beet zich vast in de wedstrijd, 
plukte shuttles van de achterlijn en liet 
winnende shuttles over het net krullen. 
Als een muisje gestart maar als een tijger 
zette zij haar tegenstandster in 2 sets  
aan de kant. (Helaas geen beelden, het 
ging te snel.) Indira en Thijs wonnen hun 
mix met goed spel.  

Marco en Caitlin konden de laatste mix 
niet naar hun hand zetten.  

Team 1 is goed gestart met een 6-2 
uitoverwinning. 
De balans van dit weekend: verlies voor 
U11 en U15 en winst voor  U13, U17 en 
team 1.
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Terugblik jeugdkamp in Merselo 
 
Het jaarlijkse jeugdkamp was weer een succes. Niet alleen het weer maar vooral het enthousiasme 
van jeugd en begeleiders stonden garant voor een leuk weekend met badminton, bosspellen, 
speurtocht en vooral veel plezier. Dank aan ouders en begeleiders die hebben geholpen. Petje af voor 
de organisatie: Mike, Thijs en Indira.  

 

 
 

 

Sponsorkliks 
 
De SponsorKliks 
transacties van augustus 
zijn bijgewerkt. 
Klik op deze link voor het 
overzicht van BVC'74 
Cuijk.  
  
Hoe werkt gratis 
sponsoren? 
Als jij via onderstaande 
link iets koopt dan 
ontvangt BVC'74 Cuijk 
geld van SponsorKliks. 
De link bevat nl. een 
code om BVC'74 Cuijk te 
herkennen en jij betaalt 
hetzelfde als je direct 
naar de webwinkel gaat, 
vandaar "gratis 
sponsoren".  
 
Bekijk andere winkels op 
de SponsorKliks-pagina 
van BVC'74 Cuijk via: 
sponsorkliks  
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De hele groep onder de hoede van ‘ akela’ Anton.  
 

Weetjes: 
Het beheer van het sportcentrum. Op 30 augustus heeft een gesprek plaats gevonden met de 

regiomanager van Laco. Dat gesprek is voortgekomen uit een brief die de voorzitter aan de 
hoofddirectie gestuurd heeft met een aantal zorgpunten rond het beheer van het sportcentrum. De 
belangrijkste uitkomsten van dat gesprek: 

• Na een groot evenement wordt de schoonmaak zodanig aangepast dat wij er geen last van hebben 
op een speelavond. 

• Er wordt offerte opgevraagd om de voegen in de beide doucheruimtes te vervangen. 
• Er komt halfjaarlijks een gebruikersoverleg terug. 
•  De defecte klokken in de sporthal zijn inmiddels vervangen.  

Op 4 november wordt het toch slecht weer buiten. Al ingeschreven voor het mix-toernooi 
van BVC? Ken je liefhebbers van andere clubs? Informeer Jos Brands! 
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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 . 

 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 . 

Nieuws van het bestuur ………………………. 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Ook dit jaar doet BVC’74 weer mee . We hopen daarmee whiteboards  te kunnen aanschaffen voor het 
mededelingenbord dat elke speelavond in de zaal staat. 
Je kunt ons op twee manieren daaraan helpen: 

1. Je bent lid van de Rabobank en geeft uiteraard twee van je vijf stemmen aan BVC. Ook activeer je 
mensen in je netwerk om- als ze lid zijn-  ook twee stemmen te geven aan Badmintonvereniging Cuijk. 

2. Je bent geen lid van de Rabobank. Je stimuleert mensen in je netwerk om –als ze lid zijn- twee 
stemmen aan Badmintonvereniging Cuijk te geven. 

 
We hebben een bijzondere  relatie met de badmintonvereniging Grave. Daarom hebben we over en weer 
afgesproken dat we de leden voorstellen om naast de twee stemmen voor de eigen vereniging ook twee 
stemmen te geven aan de andere vereniging.  
Dus als voorstel: geef naast de twee stemmen voor badmintonvereniging Cuijk ook twee stemmen aan 
badmintonvereniging Grave.  
 
Denktank sponsoring 
Het loopt nog geen storm na de eerder oproep  in de nieuwsbrief om af en toe mee te denken over nieuwe 
mogelijkheden voor sponsoring. Dat is toch jammer… het moet ons toch allemaal interesseren om contributie 
betaalbaar te houden door middel van b.v. sponsoring. Dus kom op: denk af en toe eens mee. Geef je 
belangstelling even door aan een bestuurslid. Alvast bedankt! 
 
Privacy. 
Het is vanzelfsprekend dat we zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens die je bij aanmelding 
verstrekt hebt. De nieuwe Europese wetgeving AVG verplicht ons om het allemaal nog zorgvuldiger te doen. 
Als voorzitter ben ik de privacy-coördinator van BVC geworden en ben nu druk doende om alles conform de 
(ingewikkelde ) eisen en regels van de AVG uit te werken. Zodra dat rond is, krijg je daar alle informatie 
over. 


