Clubkampioenen 2011-2012
Het heeft een hele tijd op zich laten wachten maar eindelijk is er dan nu toch bekend wie zich dit jaar clubkampioenen mogen
noemen.

Michelle Jacobs

Wouter Reinaerdts

Voor Michelle was het dit jaar de eerste keer dat ze de wisselbeker mee naar huis mocht nemen. Wouter was al aan de beker
gehecht, dus die heeft ervoor geknokt om hem nog een jaartje te mogen houden.
De finalewedstrijd tussen de gebroeders Reinaerdts was er weer eentje van hetzelfde kaliber als het jaar ervoor. Spannend tot op de
laatste minuut, en knokkend tot de laatste seconde (26-24, 23-21).
Helaas voor Max, was Wouter ook dit jaar weer zijn meerdere, maar hoelang gaat het nog duren voordat Max zijn grote broer op de
knieën krijgt?
Michelle en Wouter, van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap. Ook alle andere deelnemers, gefeliciteerd met jullie prestaties!
Meerdere foto’s en de uitslagen staan vermeld op de website.

Competitie 2012-2013
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat het nog onduidelijk was met hoeveel teams BCG Beek aan de competitie zou beginnen
en hoe de samenstelling van de teams zou gaan worden. Inmiddels is iedereen wel bekend dat het er uiteindelijk 3 zijn geworden.
Team 1, doet het rustig aan en heeft tot nog toe pas 1 wedstrijd gespeeld. BC Palemig moest het onderspit delven tegen onze
mannen, maar het was nipt (3-5) dus er kan nog van alles gebeuren. Vanaf 28 oktober komen onze mannen weer in actie, te
beginnen uit, tegen Smash Berg
Team 2, in dezelfde samenstelling als vorig jaar, moet nog even op gang komen maar dat komt vast wel goed. De eerste wedstrijd
werd helaas verloren. De tweede werd, heel verassend en verdiend, gewonnen. De derde wedstrijd leek in ons voordeel te worden
beslecht tot Michelle heel ongelukkig ten val kwam, waardoor de punten helaas aan onze neus voorbij zijn gegaan. Gelukkig gaat het
met Michelle weer wat beter en verheugt ze zich al op de return om revanche te nemen.
Team 3, dit jaar eindelijk eens versterkt met mannelijke aanwezigheid. Robert moet zijn mannetje staan tussen al die meiden, maar
dat gaat hem heel goed af. Toen team 1 en 2 nog in hun zomerslaap waren, was team 3 al actief. Met een gelijkspel van start, in
week 2 met 8-0 de tegenstander naar huis gestuurd, maar helaas de week daarna met 0-8 op de knieën moeten gaan voor de
koploper van hun poule. Het niveau van koploper BCM’97 was beduidend veel te hoog voor onze junioren, maar daardoor laat dit
sportieve vijftal zich niet uit het veld slaan. Aanstaande zondag zijn ze, evenals team 2, te gast bij WIK in Sittard.

Speelgoedbeurs
Regelmatig hebben we melding gemaakt van de teruglopende financiële situatie van BCG Beek. We hebben hiervoor contact gehad
met de gemeente en zij helpen ons om de vereniging weer op een gezond saldo te krijgen. Eén van de voorstellen die de gemeente
Beek aan ons deed, was het organiseren van een speelgoedbeurs. Hoewel dit helemaal geen raakvlak geeft met een
badmintonvereniging, hebben we toch als bestuur besloten om gehoor te geven aan dit advies. Over deze speelgoedbeurs zijn jullie
enige tijd geleden geïnformeerd. Het doet ons deugd dat jullie, met zijn allen, jullie best gedaan hebben om de posters op zoveel
mogelijk plekken op te hangen. De meesten zullen ons artikel in de Nuutsbaeker wel gezien hebben en als het goed is, verschijnt er
deze week ook nog een aankondiging in de Beek en Omstreken.
Inmiddels hebben we al een aantal aanmeldingen binnen maar daar kunnen er nog wel een aantal bij.
Uiteraard hopen we op veel bezoekers, zodat de aanwezige standhouders veel spullen kunnen verkopen
en wij in de toekomst, de speelgoedbeurs, kunnen benutten om onze financiële situatie op orde te
krijgen. Maar daarnaast hopen we ook jullie allen, in grote getalen te zien verschijnen. Al heb je zelf
geen speelgoed nodig, door een (kort) bezoekje te brengen, voelen wij ons als bestuur toch gesteund in
deze poging om onze club financieel gezond te maken en voor jullie de contributie acceptabel te
houden.
Tijdens de speelgoedbeurs kunnen de beroemde BCG Beek speculaaspoppen worden besteld.
De speelgoedbeurs wordt gehouden in:
Café 't Auwt Patronaat
Burg. Janssenstraat 45
6191 JB Beek Lb
De verkoop start om 10.30 en duurt tot maximaal 14.00 uur. Entree is gratis.
Als er nog mensen zijn die willen komen helpen om onze club te promoten: heel erg graag!

Nieuwe leden (vanaf juni 2012)
Carsten Wouters
Famke Wouters
Kimberly Mullenders
Anja Salden
Milou Salden
Yvonne Lambij
Alice Huntjens

Junioren recreatief
Junioren recreatief
Junioren recreatief
Senioren recreatief
Senioren recreatief
Senioren recreatief
Senioren recreatief, groep Genhout

Welkom, en heel veel sportief plezier bij BCG Beek.

Website en e-mailadressen
Door de naamswijziging van BC Genhout in BCG Beek, hebben we ook een nieuwe domeinnaam aangevraagd. Sinds 1 september is
onze website alleen nog actueel op ons nieuwe adres www.bcgbeek.nl. De oude website www.bcgenhout.nl wordt niet meer
bijgewerkt maar is nog bereikbaar tot begin december, daarna vervalt deze automatisch.
Ook de aan bcgenhout gekoppelde e-mailadressen vervallen per begin december. Wij verzoeken dan ook iedereen erop te letten dat
er achter het apenstaartje bcgbeek staat en niet meer bcgenhout. Momenteel wordt deze, aan bcgenhout geadresseerde, post nog
automatisch doorgestuurd. Na 1 december niet meer, dus past u tijdig het adres aan.

Start trainingen voor senioren recreanten
Zodra er voldoende belangstelling is, zal BCG Beek starten met een verkorte techniekcursus voor al haar (nieuwe) leden (volwassen
recreatieve badmintonspelers). Om blessures te voorkomen is een juiste techniek belangrijk. Wij trachten jullie in een viertal lessen
de eerste beginselen bij te brengen van het badminton. Tevens kan men dan advies inwinnen omtrent sportschoenen,
badmintonracket e.d. Deze lessen zijn voor leden gratis en geheel vrijwillig.
Wie interesse heeft om een hieraan deel te nemen, kan zich melden door een mailtje te sturen naar de ledenadministratie.

Speculaasactie 2012
Het is een traditie! Dé speculaaspoppen van BCG Beek. De bestelformulieren zijn uitgedeeld en
staan op onze website.
Ook is er gelegenheid tot het bestellen van de poppen op de
speelgoedbeurs.
Voor de prijs van slechts € 1,95 krijg je dan 3 grote, overheerlijke, stukken speculaas.
Wie gaat dit jaar de meeste poppen verkopen?
Denken jullie eraan dat de bestellijsten met het geld, uiterlijk vrijdag 2 november
moeten zijn ingeleverd!

OLAK
In het weekend van 27 en 28 oktober, zal de Haamen in Beek gastheer zijn van de OLAK. Een jaarlijks kampioenschap voor
aangepast badminton, georganiseerd door Badminton Limburg. Vorig jaar werd tijdens dit 2-daagse toernooi , gestreden door 48
deelnemers uit Nederland, België en Duitsland.
Er worden in Nederland drie (georganiseerde) vormen van aangepast badminton gespeeld:




Rollers; sporters in een rolstoel.
Staanders, sporters met een beperking maar die wel staand kunnen sporten. Denk hierbij bv. aan een sporter met een
beenprothese.
Zitters; sporters die zittend op de grond badminton spelen.

Het aangepast badminton wordt gespeeld volgens de spelregels van het reguliere badminton met af en toe een kleine aanpassing.
Er kunnen aanpassingen zijn op het gebied van nethoogte, aangepaste rackets of een wijziging in het speelveld. Voor de rest zijn er
nauwelijks aanpassingen. “Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet” is hierbij dan ook een belangrijk uitgangspunt.
Gezien de vele enthousiaste reacties op de voorgaande edities van de OLAK, belooft ook dit weekend weer een groot succes te
worden.

Foto’s zijn beschikbaar gesteld door Eddy Boerman die vorig jaar in alle categorieën (heren-enkel, dubbel en in het gemengd dubbel) de eerste plek wist te behalen.

Op zaterdag 27 oktober wordt er gespeeld vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur (met een uitloop tot 21.00 uur). Op zondag 28 oktober
wordt er gespeeld vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur ( met een uitloop tot 17.00 uur).

Nieuws van de trainers
Sinds kort, hebben we assistentie gekregen van Patrick Fricker. Bij de meesten van jullie inmiddels
wel bekend. Hij speelt zelf al de nodige jaartjes badminton en is al een paar jaar de vaste begeleider
van ons jongste competitieteam. Hoewel we hem voor dit laatste al heel erkentelijk zijn, vond Patrick
het heel leuk om wat meer betrokken te zijn bij de training. Nou, dat vinden wij natuurlijk helemaal
geweldig dus we hebben zijn hulp met alle handen aanvaard.
Patrick zal niet worden ingedeeld bij één vaste groep, hij zal dáár gaan helpen waar hulp gewenst is.
Dat kan dus zijn in de competitiegroep maar dat kan ook zijn in de beginnersgroep bij Jo. Sowieso
willen we er naar gaan streven om de groep junioren recreanten meer te gaan vermengen met de
andere groepen.
Verder willen we nog even kwijt, dat we hebben genoten van jullie inbreng tijdens de herfstvakantie.
Wat was het gezellig met al die meegenomen vriendjes, vriendinnetjes, papa’s en mama’s.
Groetjes,
Simone, Jo, Remy en Patrick

Facebook
BCG Beek is al enige tijd actief op facebook maar toch hebben we pas een klein aantal volgers. Het zou
leuk zijn als er ook door de leden wat berichtjes worden geplaatst.
Klik hier om er rechtstreeks te komen.

ALV
Reserveer alvast 28 november in jullie agenda voor de Algemene Leden Vergadering van 2012. De uitnodiging volgt spoedig.

Dringend hulp gevraagd
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.
We zoeken specifiek een secretaris, een voorzitter en iemand die voor sponsorgelden kan zorgen,
maar ook als je deze taak niet ambieert, kun je een welkome aanvulling zijn. Ieder mens beschikt wel
over een talent en we weten zeker dat BCG Beek dat talent heel erg goed kan gebruiken. Heb je goede
ideeën, kun je goed organiseren, ben je een geboren verkoper, of wil je gewoon graag je steentje
bijdragen dan zijn we jullie ontzettend dankbaar.
Spreek één van ons persoonlijk aan of stuur een mailtje als je wilt komen helpen of meer informatie wenst. Ervaring is niet vereist,
een goed humeur en een goede motivatie is veel belangrijker!
Ook mensen die nu (nog) geen directe binding hebben met BCG Beek maar toch zitting willen nemen in ons bestuur, zijn van harte
uitgenodigd om te reageren.

Kalender
De volgende data zijn altijd onder voorbehoud:
27
28
28
20

/ 28 oktober 2012
oktober 2012
november 2012
/ 22 april 2013

OLAK, De Haamen, Beek
Speelgoedbeurs BCG Beek
ALV
Nederlandse kampioenschappen aangepast
badminton, De Haamen, Beek

Voor nieuws en/of opmerkingen stuur een e-mail naar nieuws@bcgbeek.nl
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, is je e-mail adres gewijzigd of wil je je juist aanmelden voor de nieuwsbrief: stuur ook
dan een berichtje naar nieuws@bcgbeek.nl

