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Met in dit nummer: 

◼ BVC is bezorgd over 
toekomst Laco 

◼ Verslag mooie 
thuiswedstrijden 

◼ Stand teams 

dorpencompetitie  

◼ Interview met de 
G-groep 

◼ Weetjes over de 
Sponsorloterij 

Voorzitter BVC beklaagd zich bij de gemeente 
over plannen met Laco 
 
 

Zowel Volt als BVC  hebben grote moeite met de plannen 

die de gemeente met Laco heeft.  Onze voorzitter heeft 

de gemeenteraad-fracties onze zorgen overgebracht. 

Uit de Gelderlander: 

 

BVC’74 nieuwsbrief 
www.bvc74.nl 9 december 2018 Nummer  22 

 

 

 
• • • 

Dank aan onze sponsors. 

 
 

 
 

 
 

Agenda 
 Zondag 2 dec, 10 uur:  Voor 

alle teams thuiswedstrijden 

bondscompetitie 

 12 december: Trekking 

Sponsorloterij (zie artikel in 

nieuwsbrief) 

 Weken van 24 en 31 december 

geen training.  

 Donderdag 3 januari: 

nieuwjaarstoernooi en 

verkiezing club-vrijwilliger 

van 2018. (onder voorbehoud 

van beschikbaarheid zaal) 

 

 

http://www.bvc74.nl
https://www.nick-janssen.nl/
http://www.marcsport.nl/
http://www.geboerssportprijzen.nl/
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Verslag thuiswedstrijden 9 december 
 

Complimenten aan de teams: Iedereen op tijd,  

samen de banen opgezet, warm lopen en met  

elkaar het wedstrijdformulier vullen. 

De U11 had een zware dobber aan Robad. Twee  

punten hielden ze over aan de wedstrijd: de enkel 

 van Lars en de mix van Veerle met Lars werden  

gewonnen. Zie de foto van het winnend duo.  

 

 
 

De U13 en de U15 hielden beide balans: 

Met 4-4 op zak verlieten ze de hal. De U17 

was snel klaar: met een zeer overtuigende 

8-0 werd Veldhoven aan de kant gezet. 

Team 1 had zich voorgenomen de 5-3 

verlies in de uitwedstrijd goed te maken 

thuis. En bijna was het gelukt want zowel 

de herendubbel als de mix van Caitlin en 

Marco werden in 3 sets verloren, de mix 

zelfs met 2 punten in de de 3e set: zo 

dicht bij.  
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Stand dorpencompetitie 
BVC74 doet dit jaar helaas maar met 4  teams mee in de dorpencompetitie. Zoals gebruikelijk nogal 

wat verschillen in aantal gespeelde wedstrijden. Hieronder de stand per 7 december. Team 3 speelt 

in de A-klasse in de middenmoot. 2 teams in de D-klasse: Cuijk 4 in de top maar met de meeste 

wedstrijden gespeeld, Cuijk 5 is nog zoekende. In de E-klasse speelt team 6, ook in de middenmoot. 

Team 3  worden vanwege 2 langdurige blessures van de vaste spelers door verschillende dames 

bijgestaan om het seizoen alsnog door te laten gaan. Ww willen de dames alvast bedanken voor de 

inzet zodat we volgend jaar zeker zijn dat er in die klasse nog plek is om mee te kunnen doen .  
A klasse 

 
Gesp 
Weds 

Punt 
Voor 

Punt 
tegen Totaal Eindstand 

Uden 1 4 51 13 51 1 

Boxmeer 1 5 40 44 40 2 

Mill1 3 24 23 24 3 

Cuijk 3 2 22 9 22 4 

Boxmeer 2 1 12 33 12 5 

St 
Anthonis1  2 10 37 10 6 

D Klasse 

 
Gesp 
Weds Punt Voor 

Punt 
tegen Totaal Eindstand 

Cuijk 4 4 42 22 42 1 

Uden 4 3 27 21 27 2 

Oeffelt 1 1 23 9 23 3 

Grave 4 3 21 26 21 4 

Cuijk 5 3 17 30 17 5 

Veghel 3 13 35 13 6 

E Klasse 

 
Gesp 
Weds 

Punt 
Voor 

Punt 
tegen Totaal Eindstand 

Volkel 2 5 53 42 53 1 

Oeffelt 2 3 48 11 48 2 

St Anths 3 4 32 29 32 3 

Cuijk 6 5 31 47 31 4 

Mill 4 4 28 40 28 5 

St Anth 4 3 14 30 14 6 

Uden 5 2 11 18 11 7 

  

 

Meegedaan aan de Grote 

Club-actie? Onze jeugdleden 

hebben goede zaken gedaan. 

Enkele weetjes: 

- er zijn185 loten verkocht (85 

meer dan vorig jaar!) 

- Lars topverkoper met 39 loten 

- Daniël goeie tweede met 29 loten 

- hoofdprijs loterij 100.000 

- je lotnummer staat op je 

bankafschrift 

- De trekking is op 12 dec 

- De trekkingslijst is daags erna 

beschikbaar: https://clubactie.nl/ 

 

Met heel veel dank aan Sandra 

voor de perfecte organisatie. 
 

https://clubactie.nl/
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BVC’74 nieuwjaarstoernooi  van 20.00 tot 22.00  
 

Jullie zijn bij deze allen van harte uitgenodigd. 

Donderdag 3 januari 2019 

Met aansluitend een borrel in Laco om te 
proosten 

                                     

   

 
  

Tot donderdag 3 januari! Namens de Recreatie-commissie 

Weetjes: 
Video-tip! dit is badminton 

Hier had jouw nieuwtje kunnen staan. 

 Webinkopen?  De kerstman koopt toch in via 

Sponsorkliks? Kost je niets, levert de club een mooi 

bedrag op! Log in via de site van BVC en dan via het 

embleem van Sponsorkliks  

zie embleem Sponsorkliks 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDFafqskt7k
http://www.bvc74.nl/


5 

 

Interview met de G-groep 
(Tekst: Frank) 

Bij mij aan tafel zitten Manon, Dylan, Lars en Meijrem. Zij zijn 4 van een groep van 12 van 

onze leden van de G-groep. Overdag werken en leren. ’s Avonds lekker samen sporten. Elke 

donderdagavond train ik hen samen met Indira en Thijs. We hebben net een training gehad 

en praten nog wat na.  

Hebben jullie eerder al badminton gespeeld? Allemaal hebben ze thuis badminton gespeeld 

met familie of vrienden. Maar dat is een beetje over slaan. Bij de club is toch anders. Dylan: 

“We zijn hier gekomen door Huub van Stichting Dagbesteding Cuijk . Hij vroeg of we samen 

wilden badmintonnen en hij heeft dat toen geregeld met jou. We doen dit nu al een paar 

maanden en het is heel leuk.” Manon: “ Ik kan niet altijd, maar als ik kan ga ik en zorg ik op 

tijd te zijn. In het begin wel spannend. Nieuwe mensen. Er komt verbetering. De trainers 

zijn heel aardig en helpen goed. Opslaan is moeilijk maar lukt steeds beter.” Lars: “ik heb 

vandaag een nieuwe opslag geleerd. Dat lukte eerst niet. Vandaag wel. En jij zegt altijd, als 

het één keer lukt lukt het vaker. Dat klopt.”  Mairin: “Het leukste is molentje, 2x slaan en 

dan draaien en doorgaan. Niet leuk is hardlopen als we beginnen.” Dylan: “We hebben een 

leuk groepje. We helpen elkaar goed.” Manon en Dylan: “Soms spelen we een partijtje tegen 

de jeugd. Dat is leuk. Wij willen wel eens vaker tegen anderen spelen.” Dylan: “Het liefste 

een keer tegen ouderen, als ze durven en tegen hun verlies kunnen. Beter niet tegen de 

beste.”  

Nadat we hebben afgesproken dat we een app-groepje maken, blijven Manon, Meijrem, Dylan 

en Lars, samen met de begeleidster van de stichting nog wat napraten met een drankje. Ik 

loop de zaal in om zelf nog wat te gaan spelen. Twee clubleden spreken mij los van elkaar aan. 

Ze hebben zitten kijken naar het enthousiasme en het plezier wat er van de groep afspat. 

Als ik ’s avonds op mijn mobiel kijk druppelen de contactgegevens voor de app-groep binnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 . 

http://www.dagbestedingcuijk.nl/wie-zijn-wij.html
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
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