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ALGEMENE LEDENVERGADERING
De jaarlijkse vergadering zal plaatsvinden op woensdag 14 maart a.s.in de Bar The Wiz – Sporthal De
Haspel.
Aanvang 20:00 uur. Uitnodiging door de secretaris volgt nog.
Na de vergadering kan er alsnog gespeeld worden.

Avondje voor de vrijwilligers
Na afloop van ieder kalenderjaar worden door het bestuur al
degenen getrakteerd, die als vrijwilliger een bijdrage hebben
geleverd aan het welslagen van dat jaar.
Op 22 januari heeft die traktatie bestaan uit een eenvoudig,
maar daarom niet minder gezellig etentje bij Proeverij Bregje in
Oisterwijk.
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Jumbo Sportaktie
Vanaf woensdag 7 februari kun je bij Jumbo gaan sparen voor onze sportvereniging BadmintonClub
Goirle. Bij elke besteding van €10, ontvang je een sportpunt. Deze sportpunten kunt u toekennen aan
een sportvereniging van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze sportvereniging te geven.
Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra sport en spelmaterialen voor onze
sportvereniging aanschaffen, die we kunnen gebruiken bij de training of bij de organisatie van een
toernooi. Volgens vermelding op de sportpunten moeten die voor 3 april aangemeld zijn.
Op de website www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl kun je onze vereniging opzoeken en zien wat
onze spaardoelen zijn. Op deze site kun je de sportpunten ook direct aan onze vereniging toekennen.
Daarnaast kun je de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app. Deze
app is binnenkort beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App
Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app kunnen de sportpunten
heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kun je jouw gespaarde punten ook
inleveren bij ons op de vereniging. Dit kan door deze op maandag, woensdag of vrijdag aan één
van de begeleiders of bestuursleden af te geven.
We willen u alvast hartelijk danken voor het meesparen voor onze vereniging.

Albert Heijn Sportaktie
Badmintonclub Goirle heeft zich ook aangemeld voor de sportaktie van
Albert Heijn. Vergelijkbaar met de Jumbo-aktie; de voor iedere € 15,= aan
boodschappen verkregen voucher kan ingeleverd worden bij één van
de begeleiders of bestuursleden op maandag, woensdag of vrijdag.

Max Vitaal
En ook voor de aktie Max Vitaal heeft Badmintonclub Goirle zich aangemeld.
Max Vitaal wil 55-plussers helpen een actieve en gezonde levenstijl te bewerkstelligen. Op een leuke
en gezellige manier natuurlijk!
Elke 55-plusser kan er achter komen hoe fit hij of zij is tijdens de Fittest van de gemeente. Er wordt
getest op: lenigheid, knijpkracht, bloeddruk, reactiesnelheid, BMI en conditie. Na de test wordt een
(beweeg)advies op maat gegeven en een Max Vitaal boekje/flyer waarin wordt aangegeven wat er
binnen de regio wordt aangeboden om fit & gezond te blijven. Men kan vervolgens met deze
activiteiten kennismaken. En als die activiteit toevallig badminton betreft, dan biedt Badmintonclub
Goirle daartoe de mogelijkheid.
Meer hierover op de website van Max Vitaal : http://www.maxvitaal.eu/
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Mutaties ledenbestand

Verjaardagen
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Jeugd







We hebben dankzij de aktie Sjors Sportief enkele nieuwe jeugdleden kunnen inschrijven en
waarschijnlijk komen er nog een paar bij (zie Mutaties ledenbestand)
De laddercompetitie is verlengd wegens veel succes; na 20:00 uur worden er nog steeds
partijen gespeeld.
De minicpmpetitie 2018 is gestart. Er zijn vier teams ingeschreven, waarvan twee in combinatie
met BC Bavel. De eerste wedstrijden zijn gespeeld.Binnenkort zullen alle te spelen wedstrijden
opgenomen worden in de kalander op onze website.
Astrid Vorselaars heeft zich bereid verklaard op vrijdagavond
de jeugd mee te begeleiden. En daar zijn we blij mee !!
De clubkampioenschappen hebben plaatsgevonden met dank
aan het begeleidingsteam.
Op 23 maart zijn vriendjes en vriendinnetjes welkom van onze
jeugdleden

Regiocompetitie senioren
BC Goirle M1 :

Jaap van den Dries
Jan van Eijck
Tom van Gestel
Teun de Kock
Tim Lemmens
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Regiocompetitie junioren (tekst ; Koen
Strooper)
De competitie zit er op! In sommige poules moeten nog een paar
wedstrijden ingehaald worden, maar in de stand zal niet meer veel
veranderen.
Alle teams van Goirle waren nieuw in de competitie of speelden een
trapje hoger. Een kampioenschap was daarom niet realistisch geweest. Onze teams hebben keurig in de
middenmoot meegedraaid en onze jongens hebben hun mannetje gestaan. De meisjes kwamen van onze
zustervereniging Bavel.

BC Bavel /Goirle U11-1 :

Lesley Lan
Donna Knaap
Stijn Vos
Niels Vorselaars
Mik Strooper

De eerste competitiehelft werd afgesloten met een vierde plaats. Maar
op dit team stond geen maat de tweede competitiehelft. Thuis werd
met 3-5 verloren van Oss. In de ijskoude sporthal in Oss werd revanche
genomen en hoe, het werd 8-0 voor Goirle! En zo werd in de tweede competitiehelft tegen alle
tegenstanders een betere prestatie neergezet. Bij een heel goed resultaat in Cuijk zou zelfs het
kampioenschap nog in het hol van de leeuw weggehaald kunnen worden. Maar de tegenstander uit Cuijk
was net een maatje te groot. De competitie werd afgesloten op een hele verdienstelijke tweede plaats.
Onze heren, Niels Vorselaars en Mik Strooper, moeten volgend jaar ook een klasse hoger hun mannetje
kunnen staan!

BC Bavel /Goirle U15-2 :

Lise Mosies
Nora Veldwijk
Tijn Berens
Ruben Schroot
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Een kleine klasse met 6 teams. Spannend waren de confrontaties met onze buurverenigingen uit Gilze en
De Reeshof. De vorige keer werd nipt verloren van Gilze. Nu stond deze wedstrijd als allerlaatste
krachtmeting op het programma. De wedstrijd had nog een extra dimensie, omdat Gilze bij een goed
resultaat nog kampioen kon worden. Gilze leek ook op een mooie overwinningen af te stevenen. Na de
dubbels en de singles stond het 4-2 voor Gilze. Toch wisten onze heren, Tijn Berens en Ruben Schroot, het
feestje van Gilze nog te bederven. Allebei de mixen werden beslist in het voordeel van de Goirle-Bavel
combinatie: 4-4. Met als apotheose een verlenging in de derde set in de allerlaatste partij. Wat een koele
kikker onze Tijn!

BC Bavel /Goirle U15-3 :

Evelien Aerts
Ymke Aarden
Timme van Beurden
Julian Schroot

Een hele leuke competitieve poule. Onze kanjers Timme van Beurden en
Julian Schroot hebben hun huid heel duur verkocht. In een poule van 7 teams
eindigden ze op een verdienstelijke vierde plaats. De teams uit Den Bosch en
Kerkdriel waren een maatje te groot. Maar dat is ook geen schande, want
deze teams spelen met veel selectiespelers. Tegen de nummer drie uit Veghel werd de competitie
afgesloten. In de eerste competitiehelft werd deze wedstrijd verrassend met 5-3 gewonnen. En ook nu was
de wedstrijd erg spannend. Uiteindelijk waren allebei de teams tevreden met de gelijke stand. De
herendubbel was achteraf cruciaal. De tweede set werd gewonnen met 27-25. En dan te bedenken dat een
set normaliter maar tot 21 gaat. Onze heren hielden hun hoofd koel. Een competitie met heel veel leuke en
leerzame wedstrijden. Laten we hopen dat we het team bij elkaar kunnen houden, want dan doen ze
volgend jaar mee om de titel.
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BC Bavel /Goirle U17-1 :

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

Dit team heeft de lijn van de eerste competitiehelft prima doorgetrokken.
De Goirlese kleuren in dit team worden verdedigd door Luuk Berens en Jasper van de Kerkhof. Vooral tegen
de Waalwijkse verenigingen High Speed en FST werden erg leuke wedstrijden gespeeld. In de stand staat
Bavel ingeklemd tussen deze twee verenigingen. High Speed staat in de eindstand een plekje hoger. Maar
juist in een van de laatste wedstrijden werd met 6-2 gewonnen van High Speed. Het team heeft dan ook
een goede progressie laten zien in de loop van het jaar.

Midweekcompetitie
BC Goirle 1 :

Monique Wolfswinkel
Patrick Zijlstra

Jeltje de Kock
Rob van der Hout
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BC Goirle 2 :

Liesbeth Lammers
Marcel Tuerlings
Rick de Keijzer

Jeanette Pijnenburg
Pieter Johanns

BC Goirle 3 :

Anika van Lier
Mark Zaal

Ine Tacken
Pierre Schuurmans

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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Toernooien
Zie ook de website http://badmintonnederland.toernooi.nl voor een compleet toernooi-overzicht.

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

14 maart 2018
23 maart 2018
30 maart 2018
2 april 2018
23 april 2018
27 april 2018
30 april 2018
4 mei 2018
21 mei 2018
26 mei 2018
29 juni 2018
6 juli 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vriendjes/vriendinnetjestoernooi (jeugd)
GEEN Jeugd ivm Goede Vrijdag
GEEN Senioren Maandag ivm 2e Paasdag
GEEN Senioren Maandag ivm Meivakantie
GEEN Jeugd ivm Meivakantie
GEEN Senioren Maandag ivm Meivakantie
GEEN Jeugd ivm Meivakantie
GEEN Senioren Maandag ivm 2e Pinksterdag
Jeugddag (zaterdag)
Ouder-kind toernooi
FRIDAY NIGHT TOERNOOI
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ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender

