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Gezinsuitbreiding

Jeltje de Kock en Demian Nouwens hebben op 11 oktober 2017 hun dochtertje Liz in de armen gesloten.
En daar horen uiteraard de felicitaties bij van de gehele vereniging; VAN HARTE GEFELICITEERD !!

Training
Na het vertrek van Pim Vredenberg als trainer van de senioren heeft Jaap van den Dries zich bereid
verklaard op oneven weken de trainingen verder aan te sturen. Het zou natuurlijk mooi zijn, als de energie,
die Jaap in de voorbereiding steekt ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd door voldoende deelnemers.
Dus, senioren, laat je maar eens flink afpeigeren tijdens de tweewekelijks trainingen.
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Albert Heijn Sportaktie
Deelname aan de Albert Heijn Sportaktie heeft in totaal 14
personen ertoe gebracht om zich bij ons aan te melden om de
badmintonsport eens uit te proberen. Op 4-11-18-25 oktober
en 1 en 8 november werd/wordt daartoe gelegenheid
geboden. Van de aanmelders zijn er daadwerkelijk tot nu toe
9 personen mee komen spelen. Afwachten of ze ook willen
blijven, maar het lijkt er erop, dat we hier een paar nieuwe
leden aan over gaan houden. De reakties zijn zeker positief.

Jeugdbegeleiding
Op 14 september heeft voorzitster Monique Wolfswinkel overleg gevoerd met Miranda Laurijssen (ouder),
Simone de Keijzer (ouder en jeugdbegeleidster), Tim de Keijzer (jeugdlid) en Michael van Beurden (ouder).
Uit dit overleg is een jeugdbegeleidingscommissie ontstaan, die een aantal aktiviteiten voor de jeugd wil
gaan coὅrdineren. Om e.e.a. richting de jeugdleden en hun ouders te communiceren is direkt een brief
uitgegaan, waarin enkele data, waarop deze aktiviteiten te verwachten zijn :
 1-12-2017
Zwarte Piet
 12-1-2018
Clubkampioenschappen
 23-3-2018
Vriendjes/vriendinnetjestoernooi
 26-5-2018
Jeugddag (zaterdag)
 29-6-2018
Ouder-kind toernooi
Verder is in deze brief informatie verstrekt m.b.t.:
 Grote Clubaktie
 Bondscompetitie jeugd
 Minicompetitie
 Laddercompetitie (al gestart op 3 november)
 Clubkampioenschappen
 Jeugddag
 Sponsoren (zoeken naar..)
 Clubshirt
 Sjors Sportief
Het bestuur is uitermate ingenomen met dit initiatief !!

Grote Clubaktie
Op 15 september hebben de jeugdleden de loten van de Grote Clubaktie in ontvangst genomen.Per lot gaat
Badmintonclub Goirle € 2.40 overhouden op de verkoopprijs van € 3.00.
Ka-ching : € 240.00 voor de vereniging.
Er zijn 100 loten probleemloos in omloop gebracht. Volgend jaar misschien nog wat meer?
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Sjors Sportief
Voor 3, 10 en 17 november konden
kinderen uit Goirle en Riel zich inschrijven
voor Sjors Sportief. Op het moment van
dit schrijven zijn er al 17 aanmeldingen
binnen.
De oudste jeugd, Eeke van Beurden,
Wouter en Mirte Wolfswinkel, Jasper van
de Kerkhof en Tim de Keijzer zullen de
kennismakingstrainingen voor deze groep
op zich nemen. Daarvoor worden vier
banen vrijgemaakt. Op 3 november is het
gezellig druk geworden in De Haspel. Van
de 17 aanmeldingen zijn er daadwerkelijk 13 kinderen voor een eerste kennismaking verschenen.
En de uitleenrackets hebben we alvast een onderhoudsbeurtje gegeven. Kost wat, maar dan heb je ook
iets.
Voor 2018 staan ook in het kader van deze wervingsaktie 1, 8 en 15 juni al ingepland.

Zwarte Pieten-avond
Onder het item “Begeleiding jeugd” is al vermeld, dat er op 1 december een avond zal worden
georganiseerd rond het item “Zwarte Piet” (Nou, die zal dan ook wel aanwezig zijn, trouwens wel méér dan
één….)
Indeling van de avond:
•
18.30 uur inloop
•
18.45-19.00 uur warming up door de zwarte Pieten
•
19.00-19.30 uur spellencircuit
•
19.30-20.00 uur wedstrijdjes, met Pieten en vrijwilligers
•
20.00-20.30 uitloop/rondje om het net
Jeugdleden, zorg dat je daar bij bent; dat wordt kei gezellig!!

Bekende Goirlenaar
Blijkens het Goirles Belang van 13 september j.l. heeft
Badmintonclub Goirle een jubilerende BG-er in huis.
Corry Schilder-van Gestel runt al 30 jaar haar winkeltje in
gebruikt speelgoed "Pinkeltje" aan de Muldersweg 34.
Proficiat!!
Daarnaast speelt Corry wekelijks haar partij mee op de
maandagochtend.
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Teams 2017-2018
De diverse competities zijn inmiddels al weer van start gegaan.
Wat de jeugd betreft; na de ervaringen van vorig seizoen zijn we ook dit jaar weer de samenwerking met
Badmintonclub Bavel aangegaan.
Regiocompetitie senioren :

BC Goirle M1 :

Jaap van den Dries
Jan van Eijck
Tom van Gestel
Teun de Kock
Tim Lemmens

Regiocompetitie junioren :
Spelers BC Goirle
Spelers BC Bavel

BC Bavel U11-1 :

Lesley Lan
Donna Knaap
Stijn Vos
Niels Vorselaars
Mik Strooper

BC BVEL U15-2 :

Lise Mosies
Nora Veldwijk
Tijn Berens
Ruben Schroot

BC Bavel U15-3 :

Evelien Aerts
Ymke Aarden
Timme van Beurden
Julian Schroot

BC Bavel U17-1 :

Eva Wanders
Kristin Mosies
Freek Roovers
Luuk Berens
Jasper van de Kerkhof

Midweekcompetitie :

BC Goirle 1 :

Monique Wolfswinkel
Jeltje de Kock
Patrick Zijlstra
Rob van der Hout

BC Goirle 2 :

Liesbeth Lammers
Jeanette Pijnenburg
Marcel Tuerlings
Pieter Johanns

BC Goirle 3 :

Anika van Lier
Ine Tacken
Mark Zaal
Pierre Schuurmans
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Mutaties ledenbestand

Nieuwjaarsborrel
In de laatste bestuursvergadering van 31 oktober is het plan opgevat, om weer eens samen een
nieuwjaarsdrankje te nuttigen. Het idee is, om op woensdag 10 januari de senioren van zowel maandag als
woensdag in De Haspel te ontvangen om samen wat partijtjes te spelen en vervolgens, na de douche,
gezamenlijk de bar op te zoeken. Eén en ander moet wel voor de vereniging financieel binnen de krijtlijnen
blijven; daarom de eerste consumptie voor rekening van de club, de rest….. tja….
Hopelijk mogen we veel maandag- en woensdagspelers verwelkomen om het nieuwe jaar in te luiden.

Friday Night Toernooi
Inmiddels mogen we wel stellen, dat het Friday Night Toernooi tot een heuse traditie is uitgegroeid.
En dus gaat dit evenement ook weer in 2018 plaatsvinden. De datum is tijdens de laatste
bestuursvergadering vastgesteld op vrijdag 6 juli 2018.
Plaats van handeling : Sporthal De Haspel.
Te zijner tijd worden onze leden en oud-deelnemers per mail weer uitgenodigd.
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Verjaardagen

Meespelende ouders
In het algemeen is er op de vrijdagavond na de jeugdtraining nog ruimte om te spelen. De meeste
jeugdleden vertrekken om 20:00 uur, hoewel de zaal tot 20:30 uur tot onze beschikking staat.
In de praktijk spelen de begeleiders dan zelf nog een partij, maar het staat de jeugdleden uiteraard volledig
vrij om dan nog door te spelen. En als hun ouders daar ook voor voelen, dan is dat prima.
Dat zou het bestuur toejuichen.

Toernooien
25/26 november 2017 Brabantse Badmintonkampioenschappen 2017

Waalwijk

Zie ook de website http://badmintonnederland.toernooi.nl voor een compleet toernooi-overzicht.
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Joep Strooper actief op Dutch Open in Almere
Hieronder geeft Joep zelf verslag van deze ervaring.
Van 10-15 oktober 2017 is de Dutch Open geweest.
Voor mij een hele eer want ik mocht er ook spelen. Voordat de profs
mochten spelen, was er voor de jeugd de Junior Master Cup. Omdat ik
2e ben geëindigd op de ranglijst van de junior master toernooien,
mocht ik spelen tegen Mats Duwel. Mats is 1e van de ranglijst en heeft
ook de junior master finale in Den Bosch gewonnen. Ik heb al vaak
kansloos verloren van Mats. We speelden op dezelfde baan als waarop
Jacco Arens en Selena Piek hun finale speelden. We hadden ook 2
scheidsrechters en een paar grensrechters. Het is een spannende
wedstrijd geworden. De eerste set had ik zelfs gewonnen. Uiteindelijk
toch in 3 sets verloren. Ik ben wel heel tevreden met dit resultaat.
Vlak voordat de profs begonnen, was de prijsuitreiking. Toen was de
zaal al lekker vol. Ik werd aangekondigd en kreeg een groot applaus. Ik
kreeg een cheque van 30 euro. Tot slot met alle winnaars op de foto.
Het was een onvergetelijke dag.
Jorg en Patrick, bedankt dat jullie zo vroeg naar Almere zijn gekomen
om mij te supporteren.
Groetjes Joep
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Agenda
Algemeen : Voor alle kalendergegevens : zie de website
voor alle thuis- en uitwedstrijden van :
Regiocompetitie
Midweekcompetitie
Minicompetitie

B.C. Goirle M1 en Jeugdteams
B.C. Goirle 1-2-3
B.C. Goirle 1-2-3-4-5-6

3 november 2017
10 november 2017
17 november 2017
24 november 2017
1 december 2017
22 december 2017
25 december 2017

Jeugd : Inloopavond Sjors Sportief
Jeugd : Inloopavond Sjors Sportief
Jeugd : Inloopavond Sjors Sportief
GEEN Jeugd ivm Teejatershow
Jeugd (Zwarte Piet!!)
Jeugd : Inloopavond
GEEN Senioren Maandag ivm Kerstvakantie

5 januari 2018
1 januari 2018
10 januari 2018
12 januari 2018
17 januari 2018
14 maart 2018
6 juli 2018

GEEN Jeugd ivm Kerstvakantie
GEEN Senioren Maandag ivm Kerstvakantie
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Jeugd – Clubkampioenschappen
GEEN Senioren Woensdag ivm Tonpraoten
ALGEMENE LEDENVERGADERING
FRIDAY NIGHT TOERNOOI
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ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender

