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Met in dit nummer:  

◼ BVC74 is er voor iedereen 
◼ Overzicht speelmomenten 
◼ Wist je datjes  en oproepen

BVC’74 nieuwsbrief 
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Klik op logo’s voor link 

naar site 
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Dank aan onze sponsors. 

 

 
 

 
 

Agenda 
 

 Thuiswedstrijden 
bondsteams: voor 
aankondiging zie 
facebook en 
badminton.toernooi.nl 

 

 

BVC74 is er voor iedereen 
 

We spelen weer. QR-code en mondkapje zijn nog verplicht, afstand houden als het kan. 
Maar we spelen weer.  

                          
Anderhalve meter = 2 rackets + 2 shuttles 

 
Heerlijk, weer spelen als vanouds. Zo ongemakkelijk als alle beperkingen waren en zijn, 
dat we weer ons geliefd spelletje kunnen spelen, een beetje dollen, ik geniet er weer 
des te meer van. Dat geldt minder voor een paar ongebruikte spieren. Fietsen en 
wandelen is toch wat anders dan de dynamiek van badminton. Naast het sportieve is 
het ook weer leuk iedereen te zien en te spreken. Ik (b)lijk socialer dan ik ooit had 
gedacht. De corona-tijd heeft me extra geleerd dat sport (badminton!!), belangrijk is 
voor een gezond fysiek, voor plezier, ontspanning en een gezonde geest. 
 
Het sluit aan bij de uitgangspunten van BVC74: badminton is er voor iedereen en doen 
we met iedereen, samen. BVC74 is er voor breedtesport en competitief ingestelde 
spelers, voor jong en oud, met en zonder 6-pack, met en zonder levenservaring, 
beginners en gevorderden. In de club zijn we gelijk, geen privileges.   
 
Die uitgangspunten zijn geen holle woorden, maar zijn ook concreet: 

- We bevorderen samen spelen door in veel wisselende samenstellingen te 
spelen. De rondjes speelkaarten hangen op het speelbord, gebruiken we om 
gehusselde partijen af te wisselen met partijen op sterkte. Na de partijen die 
gehangen worden, kan iedereen eigen partijen samenstellen. 

- Er zijn door de week aparte speelmomenten voor jeugd, recreanten,  
beginners, competitiespelers, veteranen en een G-team. Er zijn 
gekwalificeerde en gedreven trainers en begeleiders verbonden aan de club. 
(zie apart artikel met een totaaloverzicht) 

- Stippen die onderscheid in het speelniveau aangeven? Op de nieuwe 
speelkaart zullen die er niet meer zijn. Heeft geen meerwaarde (meer) om 
leuke partijen te hebben.  

- We doen het samen: de banen opzetten en afruimen, helpen bij trainingen, 
vrijwilligers als zaalwacht en voor het testen van shuttles, beginners helpen 
we met de spelregels en de telling als zij dat willen, hulp bij evenementen   

Frank Peters 
 

http://www.bvc74.nl
http://www.marcsport.nl/
http://www.geboerssportprijzen.nl/
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Uit het bestuur en andere weetjes 
 2 QR-codes: We moeten de corona-QR-code checken 

bij binnenkomst in de zaal. Maar binnenkort hebben 

we nog een QR-code in de zaal. Die van Jantje Beton. 

Zie elders in de nieuwsbrief. 

 Samenstelling van het bestuur: Hans blijft dit seizoen 

nog penningmeester en heeft aangegeven het stokje 

na 10 jaar te willen overdragen. Wie?  

 Zaalwacht: 4 van onze leden hebben zich 

aangeboden om op donderdag en misschien ook op 

maandag partijen te hangen. Het voordeel van 

hangen is dat partijen wat meer gehusseld worden 

en mensen ook eens met anderen kunnen spelen: 1x 

met (bijna) gelijk met speelniveau, 1x meer de 

niveaus door elkaar. De 3e keer weer husselen van 

niveaus. Daarnaast heeft het hangen voordeel (in 

Corona-tijd) dat het in de spits geen run wordt op de 

speelborden. (Is ook slecht voor de speelborden!) Let 

wel, het zal uitproberen zijn. Laten we Steven, Jos, 

Maurits en Lynn het vertrouwen geven dat zij hun 

best doen leuke partijen te maken.  

 Oproep: wil je helpen met shuttles testen? Dat is 

nodig om de geblesseerde shuttles te vervangen 

door nieuwe.  Meld je bij de zaalwacht.  

 Aankondiging clubkampioenschappen. De RC wil 

vanaf maart over meerdere speelavonden weer 

clubkampioenschappen organiseren met als 

afsluiting een feestavond. Aankondiging volgt. 
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Weetjes 
 

Klachten over de zaal, het licht, de kleedkamer-hygiëne? We kunnen 

het ons bijna niet voorstellen ☺, maar meldt het bij het bestuur. Wij 

maken dat aanhangig bij de Laco, veelal met succes. 

’s avonds geen zin om te koken en denk je aan thuisbezorgd.nl? 

Vakantie (in Nederland) boeken? Webinkopen?  Help BVC met 

inkopen 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  Via die site kom je bij Thuisbezorgd, 

Coolblue, Expedia en nog veel meer webshops. Volstrekt anoniem 

doe je je aankopen. 

 

Overzicht speelmomenten 
 Maandag:  

o Competitietrainingen: Vanaf 18.30 voor jongste 

groep bondscompetitie. Vanaf 19.30-20.30 

senioren aangevuld met gevorderden die 

wedstrijdtraining willen. (aanmelden bij Frank, 

Thijs of trainer Humphry) 

o Vrijspelen: We spelen in blokken van 20 minuten, 

vanaf 19.30 als er ruimte is naast de trainingen. 

Vanaf 20.10, 20.30 en 20.50 stellen de 

zaalwachten de partijen samen. Daarna ben je vrij 

je partijen te fixen.  

 Woensdagochtend: Van 9.00-11.00 uur: vrijspelen met een 

kerngroep senioren. Coördinatie en vragen: Henri. 

 Donderdagavond: 

o Breedtetraining voor jeugd: groep 1 van 18.15 – 

19.15, groep 2 van 19.15 – 20.30: Informatie bij 

Indira of Joep. 

o Training G-team: 19.15 – 20.30, informatie Frank 

of Indira. 

o Vrijspelen: We spelen in blokken van 20 minuten, 

vanaf 19.30 als er ruimte is naast de trainingen. 

Vanaf 20.10, 20.30 en 20.50 stellen de 

zaalwachten de partijen samen. Daarna ben je vrij 

je partijen te fixen.  

o Extra trainingen: Op verzoek of bij speciale acties. 

Informatie bij Diandra of Germa. 

o Thuiswedstrijden dorpencompetitie: bekend bij 

de teams. Informatie Diandra. 

 Zondagochtend: De bondsteams spelen hun 

thuiswedstrijden van september t/m maart van 10 tot 

ongeveer 13 uur. Let op aankondiging in nieuwsbrief en 

Facebook. 

 

https://youtu.be/_90vV9S_W7o
https://youtu.be/Ed-iTSUEPwk
https://youtu.be/gWCGsBeaWeE
https://youtu.be/E2YoERj_fnY
https://youtu.be/o6LIYgK4fpk
http://www.bvc74.nl/


3 
 

  

 Contactgegevens BVC’74    

 
Redactie nieuwsbrief: Frank Peters Frank.Peters.Cuijk@gmail.com  
Voorzitter: Hans de Vries,  Hans 
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 . 

Jantje Beton Collecte ook gunstig voor BVC74 
 
BVC´74 doet alle enige jaren mee om inkomsten te genereren voor Jantje Beton en 
daardoor ook deels voor de eigen vereniging. 
 
Jantje Beton zet zich in om alle kinderen speelkansen te geven, vooral voor kinderen en 
jongeren die beperkt uitgedaagd en aangemoedigd worden om buiten te spelen. Info over 
Jantje Beton hier . 
 
Dit gebeurt door een collecte, die plaatsvindt in de week van 7 t-m 12 maart. De ene helft 
van de opbrengst is voor Jantje Beton en de andere helft is voor de collecterende 
vereniging. 
 
Om dit te kunnen realiseren hebben we collectanten nodig. Hopende dat jullie je massaal 
melden om dit voor elkaar te krijgen, voor alle kinderen en voor BVC´74.  
Deelnemers kunnen zich melden bij Karin Terpstra. Heb je een vraag, stel deze ook gerust. 
BVC'74 hoopt op jullie inzet.  
 
Wil je direct Jantje Beton en BVC74 steunen, gebruik dan de QR-code. 
 

 
 
Karin Terpstra 

Uitwisseling 
Boxmeer?? 
 

Afgelopen donderdag 
was de voorzitter van 
badmintonclub 
Boxmeer op bezoek bij 
ons. Eerder was Ferdy 
op bezoek geweest in 
Boxmeer. Samen 
onderzoeken ze 
mogelijkheden om iets 
voor elkaar te 
betekenen: een 
gezamenlijke 
racketavond, 
uitwisseling, mini-
competitie, … . Allemaal 
nog pril. Eventueel 
interesse voor zo’n 
avond-uitwisseling? Of 
andere suggesties? 
Meld je bij Ferdy. 

mailto:Frank.Peters.Cuijk@gmail.com
mailto:hans.devries@ziggo.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
https://jantjebeton.nl/over-jantje-beton
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