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Met in dit nummer: 

◼ Verslag 1e 
thuiswedstrijden 

◼ Club-weetjes  

Eerste thuiswedstrijden van onze helden 
 

Eerste thuiswedstrijden vandaag met om 

te beginnen de U11: 

 
 

U11 bestaat uit Rakesh, Jayden, Floortje 

Teyanna (niet op de foto) en Veerle. Het 

waren leuke sportieve wedstrijden, 

schreef de tegenstander op het 

wedstrijdformulier. Dat bleek ook wel uit 

de uitslagen van de partijen. Uiteindelijk 

profiteerde onze helden van het 

thuisvoordeel want met 8-0 werd 

gewonnen van FST BC uit Waalwijk.  
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Dank aan onze sponsors. 

 
 

 
 

 
 

Agenda 
 Ma. 1 okt 19.30: De Bond 

kienen met opbrengst voor 

BVC74 (zie weetjes)  

 Vr. 26 oktober, 20.00 uur: 

Algemene Ledenvergadering, 

Café De Bond 

 Zo. 28 okt., 10 uur:  Voor alle 

teams thuiswedstrijden 

bondscompetitie  

 Do. 1 november Sjors Sportief 

(info Mark) 

 Zo. 4 november: Open mix-

toernooi.  

 

 

http://www.bvc74.nl
https://www.nick-janssen.nl/
http://www.marcsport.nl/
http://www.geboerssportprijzen.nl/
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De U13 met Rens, Merlijn, Benthe en 

Mayke speelden tegen Swift ’64 

uitSwifterband (Flevoland, boven 

Lelystad). Ook hier veel spannende 

wedstrijden, maar een klinkende 

overwinning voor onze helden: 7-1. Na zo’n 

wedstrijd is het lekker nagenieten: 

 

 

 
 

De U15 bestaat uit Daniel, Annemijn, 

Veerle, Rana, Julie en Jaro. Zij speelden 

tegen Reeshof. Het was 4-2 in het 

voordeel van BVC toen de mixen gespeeld 

moesten worden. Om ons 6-tal allemaal 2 

wedstrijden te laten spelen, koos het 

team voor het sportieve uitgangspunt en 

met die achtergrond werden in de beide 

mixen 2x 2 dames opgesteld. “ Protest!”, 

riepen de ouders van de tegenstander, 

alle kinderen verbijsterd achter latend. 

Na een snelle ruggespraak besloot het 

team de opstelling te handhaven: 1  

 
wedstrijd werd gewonnen, de andere nipt 

verloren. Als ik zo tel is de uitslag 5-3 

winst Cuijk. Als de regels strikt worden 

gehanteerd, maar we kijken het nog na, 

dan worden de beide mixen verloren 

verklaard. Eindstand 4-4.  

U 17: Joep, Mette, Nikki, Jelle en Sieb 

speelden tegen Kerkdriel. Zij hadden een 

paar pittige potten te spelen. Vooral Joep 

werd behoorlijk getest. Daar waar hij de 

enkel verloor, werd samen met Mette de 

mixpartij in een 3-setter over de streep 

getrokken. Uiteindelijk kunnen we zeggen 

dat onze helden de 7-1 hebben verdiend. 

Zij hadden minder moeite met de 

tegenstander, dan Sandra had met het 

formulier. Maar dat is weer een ander 

verhaal  . Hieronder team U17. De foto 



3 

 

is voor de wedstrijd gemaakt, maar na de 

wedstrijd waren ze even trots ☺ . 

 
 

Tot slot het verslag van de wedstrijd van 

team 1. De herendubbel lijkt een 

winstpakker en werd gewonnen. De 

damesdubbel liep stroef en werd verloren. 

De enkels van Mike en (met een gespannen 

en verloren 1e set) Indira, werden 

gewonnen. De enkel van Thijs heeft uw 

verslaggever niet gezien, dus vraag hem 

er zeker naar. Judith was de wedstrijd 

sterk begonnen en pas bij 22-24 gaf ze de 

1e set prijs. De 2e set kwam zij niet meer 

goed in het spel. De stand voor de mixen 

was 3-3. Op de tribunes was er veel 

interesse voor de wedstrijden. Bijzondere 

“gast” Anton Terpstra keek met speciale 

aandacht. Hij heeft zowel het team van 

Druten als BVC getraind. Trainer 

Humphry zag Caitlin en Marco hun mix 

verliezen. Thijs en Indira wonnen: 4-4.  

 
Team 1  

Weetjes: 
Maandag 1 oktober kienen bij De Bond? De 

opbrengsten van die avond zijn voor BVC74. 

En een leuke avond en sponsoring voor 

BVC74. Regelmatig houdt café-zaal de Bond 

een kien avond in hun café. De opbrengst van 

de avond gaat naar een plaatselijke sportclub 

als sponsorbijdrage. Deze sportclub wordt 

verkozen onder de verenigingen die zich 

meerdere malen per jaar een avond bij de 

Bond hebben laten zien. Ook BVC heeft 

geprobeerd zich daar meerdere malen te 

laten zien en dit is voldoende geweest om de 

opbrengst van de eerstvolgende kien avond 

voor BVC toe te laten komen.Deze avond zal 

maandag 1 oktober plaatsvinden. De zaal is 

vanaf 19.30 uur open. Mocht je dus zin 

hebben in een avondje kienen ipv te sporten 

ga dan vooral 1 okt. 

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! 

Video-tip van trainer Humphrey: let op de 

voorspeler . 

https://www.youtube.com/watch?v=qr3lBIPfHX8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qr3lBIPfHX8&feature=youtu.be
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Eerste thuiswedstrijd volle bak! 
 

 
 

Het vele publiek zag mooie, spannende wedstrijden. 3x winst, 1x een zekere 4-4 voor 
team 1 en een bijna zekere 4-4 voor U15 met u15 als morele en sportieve winnaar. 
 
 

 
Standen, uitslagen en programma van de BVC-teams volgen? Kijk dan op de site van de 
bond (link voor U11, U15 en U17: link competitie Nrd Brabant of U13 en/of team 1 ) 
 
Er bestaan ook handige apps voor op je mobiel. Voor Andoid in de Google Play Store en 

voor de iphones en ipads in de Appstore bij Badminton Nederland . 

 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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