Wij feliciteren…
Op 21 februari jl. is Simone met vlag en wimpel geslaagd voor haar SL3 trainersexamen.

Van harte gefeliciteerd Simone!

Clubkampioenschappen
Traditiegetrouw vinden, na het einde van het competitieseizoen, de clubkampioenschappen plaats. Een verplicht nummertje voor
onze competitiespelers en een vrijwillig dagje gezellig sporten voor de recreanten. De recreanten spelen voor de eer, de jeugd voor
dé beker. Zal het Danique lukken om haar titel te prolongeren? En wie van de heren krijgt de eer om de spiksplinternieuwe herenwisseltrofee een jaar lang te mogen koesteren? Zondag 20 maart was het zover. Om 10.00 uur barste de strijd los, die duurde tot
16.00 uur. De senioren recreanten hadden een hoop “moelewerk” bij aanvang maar dat werd steeds minder, om 16.00 uur hing dan
ook de spreekwoordelijke tong op de schoenen. Gegarandeerd dat zij de rest van de week iets minder soepel op hun werk zijn
verschijnen.
De jeugd was ingedeeld in een aantal poules, een lastige klus omdat er veel niveauverschil zit in onze jeugdleden. Zo was besloten
om de dames van team 1 te mengen met team 2. Een lastige dobber voor team 2, die toch wel een aantal jaartjes ervaring mist.
Ondanks dat niemand het de dames van team 1 had opgedragen, hebben ze heel sportief gespeeld tegen de meiden van team 2. Ze
hebben niet gesmasht, veel aangespeeld en de dames met respect behandelt. Misschien geen echte winnaarsmentaliteit, maar wel
de sportieve spirit waar we bij BCG Beek zo trots op zijn. De andere teams verschillen iets minder van niveau en door hen ook nog
mixen te laten spelen, ontstonden een aantal hele leuke partijtjes met tegenstanders die aan elkaar gewaagd waren.
Om klokslag 4 uur waren alle wedstrijden gespeeld en konden de punten worden geteld. Bij de senioren recreanten ging de eeuwige
roem naar het gelegenheidsduo Remy Jacobs en Yvonne Lambij. Voor de jeugd lagen er een hoop medailles, stonden een hele rits
bekers klaar, en er stonden natuurlijk die twee wisselbekers. De “ouwe” die Danique weer heel erg graag mee naar huis wilde
nemen, en die “spiksplinternieuwe” voor de heren.

Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, die “ouwe” staat inmiddels weer terug op zijn oude
vertrouwde plekje bij Danique. En die spiksplinternieuwe…daar is heel erg hard voor geknokt. Zou
het Wouter worden? Of toch Bas? Of zou de beruchte “derde” komen om er met de buit vandoor te
gaan? Beide heren hebben geknokt tot het aller…aller…allerlaatste puntje en waren helemaal
“afgeserveerd”…en de buit…die staat het komende jaar bij Bas in de prijzenkast!

Danique en Bas van harte gefeliciteerd met jullie kampioenstitel!
En alle andere deelnemers uiteraard ook van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten.

Senioren recreatief
1.
2.
3.
4.
5.

Remy & Yvonne
Marc & Joyce
Harold & Marjo
Roger & Anja
Luc & Janine

Dames/heren U11
1.
2.
3.
4.
5.

Kirsten
Pim
Sarah
Evy
Sofie

Dames U13
1.
2.
3.
4.

Isa
Annalie
Famke
Danée

Heren U13
1.
2.
3.
4.

Bas
Wouter
Niels
Siem

Dames U15/U17
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Danique
Cindy
Anouk
Anna
Marieke
Anne

Meer foto’s staan op onze website

Sportintegratiedag
Pinkstermaandag, 16 mei, organiseert de gemeente Beek in samenwerking met diverse sportverenigingen, weer de
sportintegratiedag. Deze dag is bedoeld om mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking kennis te laten maken met
diverse sporten. Zoals ieder jaar zullen wij hier ook weer ons steentje aan bijdragen. De ervaring heeft geleerd dat we de sporters
hier een enorm plezier mee doen, en hun enthousiasme geeft ons plezier om het ieder jaar weer voor hen te doen.
Wie kan en wil deze dag een paar uurtjes vrij maken om een paar potjes te komen badmintonnen met één van deze sporters?
Exacte tijden zijn nog niet bekend, waarschijnlijk is het in de late ochtend en/of de vroege middag.
Aanmelden, of meer informatie via het bestuur

Van onze gastreporter…
Van Wouter ontvingen we het volgende leuke verslag over het JRC van BC Victoria:

Op 2 en 3 april hebben een aantal jeugdspelers van BCG Beek deelgenomen aan
het jeugd ranking toernooi van Victoria Hoensbroek. Dit waren : Bas Bouwens,
Kirsten Bouwens, Mika Breijers en Wouter Vinclair. Zo'n toernooidag begint al
vroeg want we moesten om 09.00 uur reeds onze eerste wedstrijd spelen.
Mika speelt onder 11 en daar was slechts één poule. Voordeel daarvan is wel
dat je allemaal een keer dezelfde tegenstander krijgt. Mika heeft zich kranig
geweerd maar moest genoegen nemen met plaats 3.
Kirsten was als nr. 2 geplaatst. De poule-wedstrijden waren niet echt een
probleem want Kirsten stond ze lekker te raken. Zij ging dan ook moeiteloos
door naar de halve finale. Helaas was haar tegenstander 2 koppen groter en
kreeg zij de shuttle niet goed over haar tegenstander heen. Dit was dus het
eindstation voor haar. Maar wel een aantal goede partijen gespeeld. In de mix
speelde zij samen met Mika. Hierin was slechts één tegenstander. Deze
wedstrijd wisten onze toppertjes in 3 sets te winnen, dus een feestje in huize
Bouwens en Breijers. Om het feest helemaal compleet te maken won Kirsten ook
nog de damesdubbel onder 11 met haar partner van Trilan. Super gedaan.
Voor Bas viel de loting deze keer zeer ongunstig uit. Hij moest tegen de nr. 1
geplaatst en nog een hele goede tegenstander spelen. Na twee wedstrijden
was hij dan ook klaar in de enkel. Echter hij had zich wel van zijn beste kant laten
zien.
Ik had een redelijke loting maar helaas was er één tegenstander een maatje te
groot waardoor ik ook na twee wedstrijden klaar was met mijn enkeltoernooi.
Bas en ik hebben ook nog gespeeld in de dubbel onder 13 en helaas verloren
wij de beslissende partij om plaats 2 van onze concurrenten van vorig jaar.
Weliswaar nipt maar toch deed dit eventjes pijn. Gelukkig ging het verdriet snel
over want na onze verloren wedstrijd hebben wij een heerlijke tosti verorberd en
dan vergeet je de teleurstelling uiteraard vlug.
Kortom het waren twee soms leuke maar soms ook minder leuke dagen. Wij
hopen dan ook dat het het groepje dat meedoet aan toernooien wat gaat
groeien. Je wordt er zeker niet slechter van. Ik kan er soms wel ( dat moet ik
eerlijk toegeven ) een beetje gefrustreerd van raken, maar dat gaat ook steeds
beter. Maar het belangrijkste is toch echt dat wij heel veel plezier hebben samen
met elkaar en onze ouders en begeleiders
Ik hoop dat er dus nog meer spelers van BCG gaan
meedoen. Hoe mee zielen hoe meer vreugd.
Groetjes Wouter Vinclair

Toernooibeesten
Op zaterdag 2 en zondag 3 april stond weer het jaarlijkse jeugdranglijst toernooi van BC Victoria op de planning.
Helaas waren er dit jaar een stuk minder deelnemers, wat met name in de categorie U11 zichtbaar was.
In de GD U11 waren er maar 2 koppels, waarvan eentje dus onze eigen Mika en Kirsten. De eerste set was zo voorbij, 9-21 voor de
tegenstander. Na een hartig woordje met ze gesproken te hebben, werd er vol goede moed gestart aan de 2e set. Deze werd een
ware thriller... 25-23 voor Beek. De derde set moest dus de beslissing geven. Ook dit werd weer een spannende set, maar
uiteindelijk met 21-19 de winst voor Beek. De harten van ondergetekende en alle ouders maakten overuren en er zullen ongetwijfeld
weer wat grijze haren hier en daar bij gekomen zijn.... Maar goed. Winst is winst.
Ook in de DD u11 waren er maar twee koppels. Kirsten en gelegenheidspartner Jeslyn
hadden het erg gemakkelijk. Tegenstandsters wisten nog niet goed de lijnen etc. Kirsten
had zelfs tijd om bij de 11 even met haar partner wat over te slaan. Haha. Uiteindelijk
werd dus met ruime cijfers gewonnen. Tweede winst voor Beek was binnen!!
Helaas stranden zowel Mika als Kirsten in de singel in de halve finale.
In de categorie U13 hadden we nog twee toppers die meededen, Bas en Wouter. Er mag
met zekerheid gezegd worden dat met name Bas de laatste paar toernooien echt enorme
pech heeft met de loting. Hij treft telkens de sterkste tegenstanders. Flink balen en
misschien niet motiverend, maar hij heeft gestreden voor wat hij waard was. Wouter wist
nog wel een singel te winnen, maar verloor helaas de tweede.
Samen streden de heren in de HD U13, ook hier weer sterke tegenstanders. Er waren
maar 4 koppels, dus een grote poule. Ook hier weer leuke rally's en spannende partijen
gezien! Uiteindelijk zijn de heren 3e geworden.
In het GD U13 wist Bas met gelegenheidspartner Demi de eerste mix nog te winnen,
helaas was de tegenstander op zondag een maatje te groot. Wouter verloor met partner
Fleur gelijk in de eerste ronde. Beide heren hebben het niet gemakkelijk op de
toernooien, waarbij de loting hier en daar ook nog wat tegen zit. Maar beide heren
verkopen hun huid iedere keer zo duur mogelijk! Tegenstanders krijgen het niet cadeau.
Genoeg leuke dingen gezien, maar ook nog genoeg zaken om aan te werken.
Op naar het volgende toernooi en uiteraard het nieuwe competitie seizoen!
Simone
Uitslagen JRC BC Victoria:

Bas Bouwens

HD U13 3e plaats (samen met Wouter Vinclair)
GD U13 3/4e plaats (samen met Demi Roex)

Mika Breijer

GD U11 1e plaats (samen met Kirsten Bouwens)
HE U11 3e plaats

Wouter Vinclair

HD U13 3e plaats (samen met Bas Bouwens)

Kirsten Bouwens

GD U11 1e plaats (samen met Mika Breijer)
DD U11 1e plaats (samen met Jeslyn Jongboom)
DE U11 3/4e plaats

Een week later stonden Kirsten, Bas en Wouter in Weert op de baan. Ook hier met mooie eindresultaten:
Kirsten Bouwens

DD U11 2e plaats (samen met Jeslyn Jongboom)

Bas Bouwens

HD U13 3e plaats (samen met Wouter Vinclair)

Wouter Vinclair

HD U13 3e plaats (samen met Bas Bouwens)

Gefeliciteerd Kirsten, Mika, Wouter en Bas!

Jeugdkamp BCG Beek
Nog maar krap 2 maanden en dan is het alweer zo ver, het 2e jeugdkamp van BCG Beek!!
Het thema staat vast en het grootste deel van de spellen is al volledig uitgedacht. Het belooft
weer een super weekend te worden! Met een leuke uitdaging op de zaterdag.......
Voor de nieuwe jeugdleden; wil je nog graag mee op jeugdkamp?! Dat kan!!
Meld je dan even op de training bij Simone of stuur een mailtje naar
simone_reinaerdts@msn.com.
(ook enthousiaste ouders mogen zich uiteraard nog altijd melden..)
Wij hebben er in ieder geval al zin in!
De jeugdkamp commissie.

Nieuwe leden
Thijs Henssen
Tara Pijpers
Fenne Vaes
Maurice Habets
Roger Thomas

Junioren recreatief
Junioren recreatief
Junioren recreatief
Senioren recreatief
Senioren recreatief
Welkom, en heel veel sportief plezier bij BCG Beek.

Meivakantie
In de meivakantie, (vanaf 23 april t/m 8 mei) zijn er voor de jeugd géén trainingen.
De speelavonden voor de recreanten op 26 april, 28 april en 3 mei gaan wel gewoon
door (vanaf 20.00 uur). Op 5 mei is sportcomplex de Haamen gesloten en vervalt dus de
mogelijkheid om recreatief te spelen.
Een volledig overzicht van trainings/speeldagen in sportcomplex de Haamen is hier te
vinden.

Toernooien seizoen 2015 – 2016
De verplichting om, als competitiespeler, aan minimaal twee toernooien deel te nemen is vervallen. Vooral voor de oudere
competitiespelers is het vaak moeilijk om school en sport te combineren en wij willen als vereniging niet de oorzaak zijn van het
achteruitgaan van leerprestaties omdat wij de verplichting stellen dat er aan toernooien moet worden deelgenomen. Echter, wij
adviseren de spelers om, indien de schoolverplichtingen het toelaten, wel deel te nemen aan enkele toernooien. Er zullen weer een
aantal toernooien worden uitgezocht waar we als vereniging aan zullen deelnemen, en waarvan we uiteraard hopen dat we hier alle
competitiespelers mogen verwelkomen.
Onder voorbehoud zal dit nog zijn:
JRC ‘t Roat

Echt

4 en 5 juni 2016

Met de beginnende badmintonspelers gaan we nog naar het volgende toernooi:
J 5 Opstap BC WIK

Sittard

29 mei 2016

Problemen website
Mogelijk dat jullie hebben gemerkt dat de website van BCG Beek enige tijd onbereikbaar is geweest. Dit
hadden we te “danken” aan hackers. Op het moment is de website weer in de lucht maar we hebben wel
een aantal mogelijkheden verwijderd. Op korte termijn zal de website volledig vernieuwd worden, in de
hoop dat dit in de toekomst voldoende garanties biedt tegen kwaadwillenden.
Naast de website waren er ook problemen met de mailadressen. Als jullie een mail sturen naar het bestuur,
ledenadministratie, trainers of wie dan ook, en jullie krijgen geen reactie, dan zou het kunnen zijn dat de
mail niet is aangekomen. Onze excuses hiervoor. Ook hier wordt aan gewerkt.

Competitie 2016 - 2017
Juniorenteam
De voorbereidingen voor het nieuwe competitieseizoen zijn inmiddels in volle gang. Er is geïnventariseerd wie competitie wil gaan
spelen en nu is het zaak om voor iedereen een geschikt plekje te vinden in een team.
Als er jeugdleden zijn die niet benaderd zijn, maar wel interesse hebben om dit seizoen competitie te gaan spelen, laat deze dan
even contact opnemen met hun trainer en bespreek met hem/haar wat en of er dit seizoen al mogelijkheden zijn voor dit
betreffende kind. Uiteraard willen we graag zoveel mogelijk kinderen mee laten doen, maar we waken ervoor om kinderen mee te
laten doen die nog niet voldoende vaardigheden hebben. Deelname zou voor deze kinderen dan heel teleurstellend kunnen zijn en
hiervoor willen wij hen beschermen.
Seniorenteam
De badmintoncompetitie is niet alleen voor junioren. Ook de senioren kunnen competitie spelen als zij dit
wensen. Het zou leuk zijn als we weer eens een seniorenteam aan de competitie zouden kunnen laten
deelnemen. Wie hier interesse in heeft, wordt verzocht dit vóór 28 april, per e-mail of via het briefje, door
te geven aan John Wolfs. (Dit geldt ook voor de mensen die al mondeling te kennen hebben gegeven dat ze
wel interesse hebben).
Houd er rekening mee dat het niet gegarandeerd is dat er een team voor jou gevormd kan worden. Houd er
eveneens rekening mee dat, als je wenst deel te nemen, dit niet vrijblijvend is en dat je dus aan enige
verplichtingen gebonden bent. Het streven is om bij de senioren een groot team te vormen, zodat niet
iedereen verplicht is om altijd alle drie de wedstrijden te spelen. Door een groot team kunnen ook bv.
wisselende diensten op het werk beter worden opgevangen. Iemand die incidenteel, in geval van nood, wil
invallen kan dit ook aangeven bij John.
De competitie start, voor alle teams, op 17 september en duurt tot eind januari

De speeldata zijn (in concept)
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek
Speelweek

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

17 of zondag 18 september
24 of zondag 25 september
1 of zondag 2 oktober
8 of zondag 9 oktober
29 of zondag 30 oktober
5 of zondag 6 november
12 of zondag 13 november
19 of zondag 20 november
3 of zondag 4 december
10 of zondag 11 december
7 of zondag 8 januari
14 of zondag 15 januari
21 of zondag 22 januari
18 of zondag 29 januari

Wil iedereen die (nog) niet officieel doorgegeven heeft of hij/zij wel of geen competitie wil spelen dit vóór 28 april, per
e-mail/of het briefje, doorgeven aan John Wolfs.

Nieuws van de trainers
Nu langzaamaan bekend wordt wie het komende seizoen competitie wil gaan spelen, wordt
het voor ons weer tijd om te gaan bekijken hoe we de teams kunnen gaan indelen en hoe
we dit gaan invullen in de trainingsgroepen. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat voor
sommige junioren de samenstelling van de groep en de trainingstijden iets gaan
veranderen.
Onlangs hebben zich een aantal incidenten voorgedaan in de kleedlokalen. Hier zijn wij
eigenlijk niet zo blij mee. We willen namelijk graag dat iedereen zich prettig en veilig voelt,
zowel tijdens als na de les. We hebben met de betrokkenen een prettig gesprek gehad en er
is afgesproken dat dit soort plagerijtjes voortaan tot het verleden behoren.
Mochten er in de toekomst weer dingen gebeuren waar kinderen zich niet prettig bij voelen.
Of spelen er misschien op dit moment nog zaken, waar wij geen weet van hebben, waarbij
kinderen zich ongemakkelijk of misschien wel geïntimideerd voelen. Schroom niet om het
ons te vertellen. Als we het weten, kunnen we er iets mee…als niemand iets zegt, kunnen
we ook niemand helpen. We proberen zelf zo alert mogelijk te blijven, maar we kunnen niet
alles overzien. Wat er in de kleedlokalen gebeurt, of wat er via social media wordt
verspreid, blijft helaas buiten ons blikveld.
Dus als er iets is: spreek ons aan, stuur een mail, schrijf een briefje…maakt niet uit hoe, maar laat het ons weten!

Te klein geworden competitieshirts
Mochten er kinderen zijn die een officieel clubshirt hebben (de nieuwe, met groen, zwart en wit en logo
van BCG Beek) dat ze niet meer kunnen gebruiken omdat het bijvoorbeeld te klein geworden is. En je
weet echt géén andere bestemming dan weggooien? Zouden wij deze shirts dan mogen hebben? We
kunnen ze, mits ze nog in een redelijke staat zijn, uitlenen als onze jongste deelnemers naar bv. een
J5 toernooi gaan. De ervaring is dat ze het vaak erg leuk vinden als ze dan ook in een officieel
clubshirt mogen optreden.
Wie een shirt kwijt wil, kan dit afgeven bij Remy. Alvast onze heel hartelijke dank!

Nieuwe shirts BCG Beek
Zodra bekend is wie competitie gaat spelen, zal er weer een mogelijkheid komen om shirts te bestellen. Voor de competitie blijven
de groene shirts verplicht. Voor alle andere doeleinden kunnen de andere modellen en kleuren weer naar hartenlust besteld worden.
Als we zover zijn, zal hiervoor nog een mailing rondgaan.

Kalender
De volgende data zijn altijd onder voorbehoud:
14 en 15 mei 2016
29 mei 2016
4 en 5 juni 2016
10 t/m 12 juni 2016
17 september 2016

JRC pinkerstertoernooi Roermond
J5 Toernooi BC WIK
JRC Toernooi BC ‘t Roat
Jeugdkamp BCG Beek
Start competitie 2016-2017

Een volledige kalender is te vinden op onze website.

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

Nieuwshuttle 2016-2

