Hannie Bijen Bokaal seizoen 2017-2018
Ook
dit
jaar
werd
er
tijdens
de
clubkampioenschappen de Hannie Bijen bokaal
uitgereikt. Tot grote vreugde was
Hannie Bijen weer in de gelegenheid om zelf de
bokaal te komen. Dit jaar ging deze prijs, een teken
van
waardering,
naar
Sarah
Lijzenga.
Sarah is 13 jaar en speelt in team 4 van BCG Beek.
Sarah is een zeer fanatieke speelster, een echte
teamplayer die ervan baalt als er iemand zich
zomaar afmeldt voor een wedstrijd. Ze gaat altijd
voor de volle 100 %. Sarah neemt heel fanatiek deel
aan het BCG jeugdkamp. Dansoptredens worden
vooraf heel nauwgezet ingestudeerd en vervolgens
heel serieus uitgevoerd. Ondanks dat ze de nodige
fysieke tegenslagen gehad heeft, heeft Sarah een
enorme groei doorgemaakt als persoon en zeker als
badmintonner. Ook als het even allemaal tegenzit,
blijft ze gelukkig gewoon lekker badmintonnen, al is
het maken van kikkersprongen niet mogelijk, maar
dat is een goed excuus.
Wij bewonderen haar om haar positieve instelling en
de manier waarop ze anderen motiveert.
Sarah proficiat met de Hannie Bijen bokaal, geef
hem een mooi plekje tussen alle andere badminton
bekers !
Foto: John van Ulft

Clubkampioenschappen seizoen 2017-2018
Zondag 15 april 2018, de plechtige communie, stralend weer en een sportieve badmintonmeting in de Haamen. Jammer van de lage
opkomst maar dat maakte het niet minder gezellig en spannend. De junioren speelden voor de punten, de senioren voor de fun. Bij
de junioren werd er gestreden in 4 categorieën.
Dit leidde tot de volgende uitslag:
Meisjes enkel onder 11 jaar:
1. Marieke

Meisjes en jongens
onder 13 jaar:
1. Sofie
2. Pim

enkel

Meisjes enkel onder 15 jaar:

Jongens enkel onder 15 jaar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Wouter
2. Tuur

Charlotte
Isa
Famke
Anne
Danée
Sarah

Allemaal bedankt voor jullie sportieve bijdrage en gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

Foto’s: John van Ulft

De trainers getraind
Remy, Patrick en Harold hebben deelgenomen aan de cursus Baantrainer van Badminton Nederland. Eerst een
avond lang theorie en praktijklessen, vervolgens middels e-learning verder oefenen en tot slot een bezoek van
de praktijkcoach om al het geleerde in de praktijk te laten zien.
Remy en Patrick hebben deze cursus al een tijd geleden met succes afgerond, maar Harold moest iets langer
wachten totdat zijn praktijkcoach op bezoek kon komen. Dit is even na de carnavalsvakantie gebeurd en ook
Harold heeft zijn eerste trainerspapiertje op zak.
Gefeliciteerd Harold!

Jeugdkamp
Over 8 weken is het alweer zo ver, het 4e jeugdkamp van BCG Beek!
De locatie is recentelijk nog bezocht en voor de nieuwsgierigen onder ons... We zijn er nog nooit eerder geweest! (ojee?!)
Met onze voorbereidingen zitten we in de afrondende fase en 2 weken voorafgaand aan het kamp ontvangen jullie dan ook het
kampboekje.
Maar..... binnenkort ontvangen jullie wel al een eerste hint!
Spannend....😃😎 Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in!
Mocht je je nog niet opgegeven hebben voor het kamp, maar wil je wel graag mee? Dat kan nog
steeds!
Via de mail is deze week nogmaals het inschrijfformulier verstuurd, lever dit dan uiterlijk dinsdag 8
mei in bij Simone.
Dit geldt natuurlijk ook voor enthousiaste ouders die graag mee willen als begeleiding.
We gaan er weer een super weekend van maken!
Namens de organisatie,
Pascal en Simone

Afscheid
Toen de vereniging acht jaar geleden in grote problemen kwam en er heel snel iets moest gebeuren om de vereniging van de ondergang
te redden, heb ik mij beschikbaar gesteld als bestuurslid. Ik heb dat altijd met veel plezier gedaan en het weer zien opbloeien van de
vereniging is hiervoor de mooiste beloning geweest die ik kon krijgen. Gevoelsmatig werd het echter tijd om een stapje terug te doen,
het potje met enthousiasme was leeg. Ik ben van mening dat je ergens 100% voor moet gaan en dat
lukte niet meer. Met gemengde gevoelens heb ik dan ook mijn functie per 1 februari neergelegd.
Het is geen vaarwel. Ik blijf nauw betrokken bij BCG Beek; de website zal ik blijven onderhouden en
ook de nieuwsbrief en artikelen voor m.n. de Nuutsbaeker zal ik blijven verzorgen. Alle overige
uitgaande post zal niet meer door mij worden gemaakt en verstuurd.
Ik dank jullie allen voor het gestelde vertrouwen en misschien tot ziens bij één van de activiteiten van
BCG Beek.
Groetjes,
Yvonne Jacobs
PS. Als jullie dingen hebben voor in de nieuwsbrief of op- of aanmerkingen hebben wat betreft de website, dan ben ik bereikbaar via
nieuws@bcgbeek.nl of webmaster@bcgbeek.nl

Bestuur
Het bestuur hecht er waarde aan om ook langs deze weg onze dankbaarheid uit te spreken voor het vele werk dat Yvonne Jacobs met
heel veel inzet heeft verricht. We hebben haar al bezocht en natuurlijk een bloemetje meegenomen. We respecteren haar besluit en
zijn dankbaar dat ze nog een aantal taken blijft uitvoeren.
Na het vertrek van Yvonne, wordt BCG Beek nu bestuurd door de volgende personen;
Naam

Functie

Te bereiken via:

Ton Verpoort

Voorzitter
Activiteiten
Trainingszaken

ton@bcgbeek.nl

John Wolfs

Competitieleider
Trainingszaken
Shirts

competitieleider@bcgbeek.nl

John van Ulft

Penningmeester
Secretariaat
Commerciële zaken

penningmeester@bcgbeek.nl

Laura Daemen

Ledenadministratie
Activiteiten

ledenadministratie@bcgbeek.nl
laura@bcgbeek.nl

Het voltallige bestuur is bereikbaar via bestuur@bcgbeek.nl
Alle overige emailadressen staan vermeld op de website.

Privacy – AVG – GDPR
Alle drie de woorden hebben met elkaar te maken en alleen de eerste zal voor jullie herkenbaar zijn. Per 25
mei a.s. is de nieuwe Europese richtlijn van kracht met betrekking tot privacy. Bedrijven, maar ook
verenigingen – eigenlijk iedereen die data verwerkt van met name personen – hebben er mee te maken. Er
is veel ophef over omdat er een controlerende instantie is (AP = autoriteit persoonsgegevens) die ook nog
eens boetes kan uitdelen (tot 20 miljoen euro!!!). Dat laatste zal zo’n vaart niet lopen en ook (kleine)
verenigingen zullen zelden tot nooit een controle krijgen. Maar iedereen moet er wel aandacht aan geven. Dat
moest sowieso al, want de voorloper - de NL Wet Bescherming Persoonsgegevens - bestaat al heel lang en de
nieuwe (Europese) richtlijn is een uitbreiding daar op. Zonder jullie met de details te vermoeien, hebben wij
als bestuur nagedacht over hoe wij met deze nieuwe richtlijn moeten omgaan. Wij hebben gegevens van
leden. Het inschrijfformulier bestaat uit alleen relevante vragen. Vragen waarop we antwoorden moeten
hebben om jullie aan te kunnen melden, om de incasso van de contributie te kunnen doen, om jullie te kunnen bereiken. Sommige
vragen stellen we niet, dat terwijl ze toch belangrijk kunnen zijn. Ook voor een specifiek lid. Iemand met b.v. diabetes, epilepsie of
een allergie wil dat wellicht juist delen, zodat in voorkomende gevallen goed gehandeld kan worden. Maar dat moet zo iemand dan
wel zelf melden. We moeten relevante gegevens overigens aan de Badmintonbond doorgeven. We zullen mailverkeer anonimiseren.
Bij 1 op 1 mail is dat niet nodig, maar als we een groep leden aanschrijven moeten die op bcc komen te staan. Een moeilijk punt is
het maken van publicaties voor de nieuwsbrief of de Nuutsbaeker. Feitelijk moeten we voor iedere publicatie van een foto de
toestemming vragen aan diegene die op de foto staat. Dat is bijna niet te doen en komt ook een stukje spontaniteit niet ten goede.
Ondanks dat het niet mag, stellen wij ons toch op het standpunt dat we in principe doorgaan op de wijze zoals we altijd gedaan
hebben. Als iemand principieel niet op een foto wilt verschijnen, dat dan s.v.p. aan het bestuur melden en dan houden we daar
rekening mee. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. In voorkomend geval rekenen we op uw begrip.

Toernooitijgers
Op zaterdag 24 maart 2018 reisden 6 nerveuze badmintonners van Beek naar Hoensbroek. Bas, Wouter,
Pim, Charlotte, Kirsten en Sophie zijn niet allen onbekenden in de toernooi wereld maar zouden vandaag
een lange indrukwekkende dag tegemoet gaan. Vanaf 9.00 uur barstte de strijd los die pas ergens rond
20.00 uur afgelopen zou zijn.
Bas en Wouter hadden vandaag last van de weinige inschrijvingen voor de herendubbel waardoor ze
slechts 1 partij, meteen de finale, in deze categorie hoefden te spelen. In 2 moeizame sets werd deze
gewonnen. De dag was goed begonnen, maar nog lang niet ten einde. De resterende dubbel partijen
werden in een hogere categorie (U17) gepeeld en ook de single partijen zouden moeilijker worden.
Aangezien zij al iets langer meedraaien in de toernooien waren hun tegenstanders en het bijbehorende
niveau bekend. Maar hier lieten ze zich niet door beïnvloeden en beide heren hebben gestreden en gevochten voor wat ze waard zijn,
hebben alles gegeven, de nodige punten weten te bemachtigen, en veel plezier beleefd. Met de winst in het herendubbelspel onder 15
in handen en een brok spelervaring rijker was het al met al een mooie en sportieve dag voor beide heren.
Pim kon uitslapen omdat zijn 1ste partij (gemend dubbel met Sophie) niet door zou gaan en “beloond“ werd met een walk-over.
Uitgerust en wel startte Pim zijn wedstrijden om 9.40 uur in één van de 3 poules onder 13 jaar. Voor onze competitie spelende heer
is dit geen vreemd terrein en er werd dan ook meteen flink op los gemept. In de poule bleken de heren voor Pim net een maatje te
groot. Ondanks mooi spel, hoge sprongen en harde knallers wist Pim zijn tegenstanders niet op de knieën te krijgen. In de navolgende
poule 7 t/m 9 plek wist hij zijn tegenstanders met enige overtuiging op een verlies te zetten en eindigde het toernooi dan ook met een
verdienstelijke 7de plek. In het gemend dubbel , met Sophie, ging het helemaal niet slecht en wisten ze zich goed te weren. Met een
aantal gewonnen en een aantal verloren partijen eindigden ze op een respectabele 3de plek.
Charlotte, Kirsten en Sophie speelden deze dag allen in de categorie onder 13 jaar, wat met name voor Sophie een uitdaging zou gaan
worden daar zij normaliter onder 11 jaar mag uitkomen. Net als bij de heren ontbrak het in de categorie U11 aan inschrijvingen. Met
slechts 2 inschrijvingen in deze categorie werd ook hier meteen de finale gespeeld en deze werd door Sophie gewonnen. Op naar de
wedstrijden onder 13 jaar welke net als bij de heren U13 in 3 poules zouden gaan worden. De dames waren ieder in een andere poule
ingedeeld en moesten trachten in de winnaarspoule te geraken.
Kirsten had te kampen met sterke tegenstanders en kon, ondanks uitstekend spel, net niet winnen. Na de 1ste partij, welke in een
spannende 3 setter verloren werd, stond de uiteindelijke winnaar aan de overkant van het en deze dame was net nog een maatje te
groot voor onze Kirsten. Ondanks de verloren partijen top gespeeld Kirsten! Op naar het volgende toernooi! In het dubbelspel speelde
Kirsten al meerdere keren met Jeslyn Jongboom. Deze dames zijn hechte vriendinnen in en om de badmintonbaan en een berucht duo
voor hun tegenstanders. Op dit toernooi hebben ze dit wederom bewezen door nagenoeg alle wedstrijden te winnen. Na het tellen van
de punten kon het ook niet anders dan een 1ste plaats opleveren. Kirsten en natuurlijk ook Jeslyn top gespeeld!
Charlotte startte de dag tegen haar grootste vrees, en dubbelpartner van Kisten, Jeslyn Jongboom. Een tegenstander waar ze al
regelmatig tegen gespeeld heeft maar nog nooit van gewonnen had. Daar zou op 24 maart verandering in komen. Na een verloren
1ste set waren de resterende 2 sets voor Charlotte welke zich niet uit het veld liet slaan. Voor Charlotte kon de dag al niet meer stuk
en door de winst op haar 2de tegenstandster was ze 1ste in haar poule. In de winnaars poule wist Charlotte helaas niet te winnen
waardoor ze de 2de plek bemachtigde. Een top prestatie die nu natuurlijk naar méér smaakt.
Voor Sophie was het spannend. Ze had slechts één tegenstander in haar leeftijdscategorie van wie ze zonder problemen wist te winnen.
Dit betekende de 1ste plek voor Sophie. De toernooileiding had andere plannen en beide dames werden ook nog ingedeeld in de
categorie onder 13 jaar. Voor Sophie een uitdaging die ze niet uit de weg is gegaan, ze zou ook daar wel even gaan presteren. Nou
dat deed ze. Ze liet zich niet kennen en wist haar tegenstandster onder 11 jaar ook hier te bedwingen en werd na een spannende 3
setter zelfs 1ste in de haar poule. In de winnaarspoule waren de tegenstanders, ondanks haar inzet, net een maatje te groot en is
Sophie op de 3de plek geëindigd. Een ontzettend goede prestatie welke de toernooi leiding niet onopgemerkt voorbij liet gaan. Voor
deze uitzonderlijke prestatie werd zij dan ook beloond met een spiksplinternieuw Carlton Racket. Dat is zeker een aanmoediging voor
de toekomst!

Allemaal van harte gefeliciteerd met de geleverde prestaties en de gewonnen prijzen!

Nieuwe trainer(s) m/v gezocht
Voor de startende junioren zoeken we iemand die bekend is met de badmintonsport en affiniteit heeft met de
jeugd. Bij voorkeur op dinsdag, maar als je alleen op donderdag zou kunnen, is dat bespreekbaar. Als je beide
dagen kunt, zou het helemaal geweldig zijn. De trainingen beginnen om 18.30 uur maar het is wenselijk als je
iets eerder in de sporthal aanwezig kunt zijn om de jeugd op te vangen en mee te helpen met het klaarzetten
van de materialen. Deze groep jeugd traint tot 19.30 uur. De competitiegroep, die op dinsdag een handje hulp
kan gebruiken, traint tot 20.00 uur. Ook als ondersteuner in deze groep is een goede omgang met de jeugd en
enige kennis en kunde van het badminton een must. Omdat we het bij BCG zeer belangrijk vinden dat onze
jeugdleden in vertrouwde handen zijn , vragen we je wel naar een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit VOG kan
BCG Beek kosteloos voor je aanvragen dus hier hoef je niet zelf voor te zorgen.
Wat bieden we? De training valt onder verantwoordelijkheid van Simone, zij is onze hoofdtrainer en heeft al heel wat ervaring in het
trainen van jeugd. Zij zal jou, samen met Remy, Patrick, Frans en Harold op weg gaan helpen en je terzijde staan als dit nodig is. Het
volgen van cursussen en bijscholingen is altijd bespreekbaar.
Lijkt het je wat? Neem voor meer informatie contact op met Simone (simone@bcgbeek.nl)

BCG Beek gaat digitaal
De wereld om ons heen wordt steeds digitaler en sociale media neemt steeds meer de plek van papier in. Ook
BCG Beek wil mee gaan in deze digitale wereld. We hebben al onze website met veel achtergrondinformatie;
www.bcgbeek.nl en onze facebookpagina; www.facebook.com/BCG Beek
Maar er zijn veel meer sociale media sites waar wij, als bestuur, nog weinig van weten. Daarom zoeken we
enthousiaste (jeugd) leden die ons willen helpen om BCG Beek digitaler te maken!
Dus weet jij veel van instagram, snapchat of andere sites en wil je als reporter deel uit maken van ons digitale
team, meld je dan aan bij laura@bcgbeek.nl of geef je interesse door tijdens de trainingen.

Sportintegratiedag gemeente Beek
Op 3 juni vindt de jaarlijkse sportintegratie dag van de gemeente Beek plaats. Deze dag is speciaal opgezet voor volwassenen met
een beperking. Vele Beekse verenigingen zullen weer vrijwillig hun steentje bijdragen om deze sportdag tot een succes te maken.
Deelnemers kunnen op deze dag kennismaken met diverse sporten zoals onder andere : handbal, badminton, atletiek, karate,
wandelen, hockey, voetbal en tennis. Ook dit jaar zal BCG Beek deelnemen aan de sportintegratiedag. Deze
dag begeleiden we sporters met een beperking bij hun eerste kennismaking met de badmintonsport.
We zoeken nog een aantal leden die ons willen helpen deze dag tot een succes te maken.
Vorig jaar waren de badmintonworkshops in de ochtend gepland, de verwachting is dat dit dit jaar weer zo
is. De definitieve indeling hebben we nog niet.
Wil je helpen op 3 juni? meld je dan aan via bestuur@bcgbeek.nl

Competitie 2018 – 2019
De aanmeldingstermijn om deel te nemen aan de competitie voor het nieuwe seizoen 2018 – 2019 is
inmiddels verstreken. Naar tevredenheid kunnen we constateren dat zich diverse, tot dusverre
recreatieve, jeugdspelers hebben aangemeld om competitie te gaan spelen. De trainers zijn zich de
komende weken aan het beraden over de samenstelling van de teams, die eind mei door Simone aan
eenieder kenbaar gemaakt worden. We zullen dan ook zorgen dat er “paskleding” komt om shirts voor
het nieuwe seizoen te passen en te kunnen bestellen.
Helaas is de animo, onder met name de senioren dames, om competitie te gaan spelen minimaal,
waardoor komend seizoen geen gemengd team voor de competitie ingeschreven kan worden. Wellicht
is er voor de heren wel nog een mogelijkheid om komend seizoen deel te nemen aan de
“mannencompetitie”. Hierover zal de komende weken nog overleg plaatsvinden.

Seizoensafsluiting BCG Beek
Hulp gevraagd !
Na een succesvolle seizoensafsluiting vorig jaar met een spelparcours en aansluitend een BBQ willen we dit jaar weer een gezamenlijke
afsluiting organiseren voor alle leden.
Wie wil samen met ons de afsluiting organiseren ?
Geef je op via laura@bcgbeek.nl en dan zorgen we er samen voor dat we dit mooie
seizoen met een leuke, actieve activiteit afsluiten !

Gezelligheid en sportiviteit voor iedereen
Bij BCG Beek proberen we een gezellige sfeer te creëren en te handhaven. Dit betekent dat iedereen respectvol met elkaar en met
elkaars spullen omgaat en dat we met iedereen spelen, of dat nou een gevorderde speler is of een beginneling.
Iedereen speelt met iedereen
Ondanks dat het al vaak onder de aandacht gebracht is, blijkt het toch nodig te zijn om hier regelmatig op terug te komen. In het
verleden heeft groepsvorming geleid tot het afhaken van een heleboel leden. We hebben ons toen voorgenomen dat we dit nooit meer
wilden laten gebeuren. We denken dat de saamhorigheid één van de redenen is waardoor BCG Beek zo heeft mogen groeien in haar
ledental. We begrijpen dat onze bonte verzameling aan speelniveaus misschien wel eens leidt tot frustraties, zeker bij de fanatiekere
spelers. Toch willen we jullie allemaal vragen om je te mengen in de groep en niet steeds met hetzelfde clubje mensen te spelen.
Door de speelniveaus te mengen, zullen de minder bedreven spelers meegetrokken worden door de gevorderde spelers, wat op termijn
zal leiden tot meer gevorderde spelers en meer speelplezier voor iedereen.
Er zijn reeds een aantal initiatieven genomen om de groep wat beter vermengd te krijgen en dit is ook positief ontvangen door de
leden. Wie hier nog leuke ideeën voor heeft…neem het initiatief of geef je idee door aan het bestuur!
Respectvol omgaan met elkaar
Helaas gebeurt het met enige regelmaat dat, tijdens een speelavond, leden in de senioren recreantengroep hun ongenoegen over (het
gedrag) van leden met andere leden bespreken. Dit is totaal zinloos en laat de sfeer in de zaal niet ten goede komen. Als je van
mening bent dat iemand jou benadeelt of respectloos behandelt, spreek deze persoon daar dan rechtstreeks op aan. Kun je dit niet of
komen jullie er samen niet uit, wend je dan tot één van de bestuursleden. Met geroddel worden mensen onnodig gekwetst en wordt
er geen blijk gegeven aan respectvol omgaan met elkaar.
Laten we hier met zijn allen aan werken, zodat iedereen zich thuis blijft voelen bij BCG Beek.

Meivakantie, Hemelvaartsdag
In de meivakantie (21 april - 6 mei) is er géén training voor de jeugd.
De senioren recreanten kunnen op 24 april, 26 april, 1 mei en 3 mei wel gewoon spelen.
Donderdag 10 mei is de sporthal voor iedereen gesloten in verband met Hemelvaartsdag.
De spelers in Genhout hebben hun eigen afspraken met de beheerders.
Het overzicht van speeldata en trainingsdata 2017-2018 is hier te vinden.

Nieuwe leden
Marieke Boetsen

Senioren competitie

Welkom, en heel veel sportief plezier bij BCG Beek.

Kalender
De volgende data zijn altijd onder voorbehoud:
21-4 t/m 6-5, meivakantie
10-5, Hemelvaartsdag

Géén training jeugd, wel recreatief senioren
Sportcomplex de Haamen gesloten

Namens bestuur, trainers en redactie:

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 2018-02

