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Met in dit nummer:   

◼ Jeugdkamp geslaagd! 
◼ Start competities: bond en dorpen 
◼ Probeerbadminton 
◼ En ditjes en datjes  
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Klik op logo’s voor link 

naar site 

• • • 

Dank aan onze sponsors. 

 

 
 

 
Fysiotherapie-

Cuijk-Centrum 

 

Agenda 
 

 Thuiswedstrijden 
bondsteams: 18-9 
U15, 25-9  teams 1 en 
U19. 10 uur Laco. 

 29 sept: start 
dorpencompetitie 

 6 november: BVC74 
mix/dubbeltoernooi  

 

 

Jeugdkamp groot succes. 
 

Het weekend van vrijdag 2 september was de start van het jeugdkamp: 3 dagen (= 
2 lange nachten) heel veel lol samen. Voor de jongsten een nieuwe ervaring, maar 
geen heimwee, blessures of wanklank. Dank aan de jeugdcommissie en de 
begeleiding. En uit vrees dat ik iemand vergeet, geen namen.  Elders in de 
nieuwsbrief meer foto’s. 
 
 

                  
 

 
 

https://www.fysiotherapieenbeweegcentrumcuijk.nl/
https://www.fysiotherapieenbeweegcentrumcuijk.nl/
http://www.bvc74.nl
http://www.marcsport.nl/
http://www.geboerssportprijzen.nl/
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Met 3 teams de bondscompetitie in 
 

Op 18 september start de competitie. Team 1 
speelt dan in Didam. De kern van het team 
bestaat uit Mette, Nikki, Bob, Neung, Joep en 
vaandeldrager Judith. Team U15 opent thuis 
en bestaat uit Floortje, Veerle, Rakesh, Sil en 
Avinaash. Team U19 moet een weekje geduld 
hebben omdat de tegenstander verhinderd is. 
De eerste wedstrijd van Jaro, Julie, Rens, 
Mayke en reserves Annemijn en Veerle is op 
25 september, voor thuispubliek. 
De thuiswedstrijden beginnen stipt om 10 uur. 
De spelers verwachten we om half 10 in de 
zaal om te helpen opbouwen en voor een 
degelijke warming up. Maar bovenal om er 
eerder te zijn dan de tegenstander om die 
gastvrij te ontvangen. 
We hebben weer veel zin in dit nieuwe 
seizoen: Gaat team 1 stand houden in de 
hogere klasse, kunnen U15 en U19 met hun 
ervaring in hun klasse meedoen voor plek 1?  
Wij hopen op een Corona vrij seizoen en veel 
enthousiasme bij de wedstrijden en de 
trainingen. Aan trainers en begeleiding zal het 
niet liggen. 
 
De Technische Commissie (Thijs en Frank) 

Uit het bestuur en andere weetjes 

 
 Samenstelling van het bestuur: Er zijn vacatures.  Wie wil bestuurlijke 

ervaring met ons delen of ervaring opdoen? Meld je? Hoeft niet per sé 

penningmeester te zijn.  Misschien kunnen we in de volgende 

nieuwsbrief en op de volgende ALV al nieuwe bestuursleden voorstellen. 

 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 Jos, Maurits en Lynn het 

vertrouwen geven dat zij hun best doen leuke partijen te maken. (Steven 

stond ook in dit rijtje maar zal vanwege een blessure het stokje aan 

iemand over moeten dragen Wie wil??!!) Meld je bij Diandra of 1 van de 

andere RC-leden.  

 Nieuw logo op de shirts: alle wedstrijdteams en de woensdagochtend-

groep dragen dit seizoen shirts die mogelijk gemaakt zijn door Geboers 

Relatiegeschenken , Marc Sport en nieuw Fysiotherapie Cuijk Centrum.  

De komst van de 3e shirtsponsor, die ook de thuisbasis in de Laco heeft, 

betekent dat de shirts inmiddels van een 3e logo zijn voorzien. Dank!! 

 Klachten over de zaal? 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. 

 Wie wil helpen met het maken van de Shuttle up? Teksten schrijven 

doen anderen. Maar als je een beetje handig bent met het opmaken van 

een boekje, meld je bij iemand van het bestuur. We kunnen je hulp heel 

goed gebruiken. In het de “ Shutlle up”  doen de commissies en het 

bestuur van BVC74 verslag van het afgelopen jaar. Het is een bron van 

inkomsten voor de club (i.v.m. advertenties) maar vooral een bron van 

informatie voor leden. Om te bespreken op de ALV.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vHGv4iCh6LM
https://www.youtube.com/watch?v=-tnX76EZrBo
https://www.youtube.com/watch?v=cKTqaLdOrlQ
https://youtu.be/Je87DV9TU8I
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Weetjes 
 

De wedstrijden van de bondscompetitie zijn bij te houden op de website link naar wedstrijden team 1. . Via 

die site zijn ook de andere teams te volgen. Het handigste is een account aan te maken om je favorieten op 

te slaan. In de app-stores zijn apps beschikbaar voor je mobiel. 

Deze week is de Rabo-actie gestart.  Rabo-leden kunnen op hun favoriete club stemmen. Natuurlijk is dat 

voor jullie BVC74. Dat levert de club dan een mooi zakcentje op. ☺  

’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. 

 

Probeerbadminton  is een 
mogelijkheid om voor een 
paar euro kennis te maken 
met badminton. We bieden 
voor € 25,  10 lessen aan 
die verzorgd worden door 
een ervaren trainer. Die 
starten begin oktober. 
 

Ken je iemand die twijfelt 
of op zoek is naar iets 
sportiefs ? Dit is de kans 
om tegelijk met andere 
nieuwelingen te proeven. 
 
Meld je aan via 
probeerbadminton.nu of bij 
Diandra of iemand anders 
van de RC. 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=66143FAA-11F2-4937-8315-68634816FF6A&team=845
http://www.bvc74.nl/
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Foto-collage van een zeer geslaagd jeugdkamp… 
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 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 . 

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
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