
 
 

 
 

Flyer December 2017 

Van de voorzitter 
 
De laatste maand van dit jaar is alweer 
aangebroken, de pepernoten zijn op en de 
Kerstman staan alweer bijna voor de deur. 
  
De uitslag van de Rabobank Clubkas 
Campagne is binnen en we hebben in totaal 149 
stemmen gekregen, deze waren €2,95 per stuk 
waard. Het totaal bedrag is: €440.64. 
Namens de Club bedankt voor het stemmen!! 
En ook de Rabobank natuurlijk hartstikke 
bedankt! 
  
Voor iedereen alvast prettige kerstdagen en 
een veilig en goed uiteinde van 2017, en zie 
jullie graag terug in 2018. 
  
Groeten Bart 
 
 
Belangrijke telefoonnummers, etc.: 
Afmelden training:   
 Job van Zutven  06-20128955 
Contactpersoon bestuur: 
 Diny v.d. Gevel 0492-323534 
Jeugd: vacature jeugd@bcveertje.nl  
Competitie: Arno v Dommelen  06-18652935 
Woensdag: Betsie Smit 0492-322451 
Sporthal: De Burcht 0492-322222 
Website: www.bcveertje.nl 
PR: Astrid v. Duijnhoven of PR-veertje@live.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
27/28 dec Geen badminton 
Do 4 jan Geen badminton voor de jeugd  
 i.v.m. kerstvakantie 
Do 4 jan 20.15 uur Husseltoernooi voor  
 senioren/recreanten 
 Junioren vrij spelen vanaf 20.15 uur. 
14 jan Competitieweekend uit 
Do 18 jan Ouder-kind training mini’s 
Zo 21 jan Competitie thuis 10-13 uur 
Do 25 jan Ouder-kind toernooi pupil/aspirant 
Do 8 feb Carnaval basisschooljeugd  
 18.15-19.45 uur 
 
15/22 mrt Voorronde clubkampioenschappen 
Zo 25 mrt Clubkampioenschappen 
1,2,3 jun Badmintonkamp jeugd 
 
 

 
 
 
 
  

Bent u toe aan een nieuw RACKET ? 

Steun uw vereniging. 

Ook bespannen en nieuwe grip! 

Nu ook voor tennisrackets! 
 

Neem contact op met 

Wim !! 

Badmintonclub ’t Veertje wenst iedereen 
fijne feestdagen en een sportief 2018 

http://www.bcveertje.nl/
mailto:PR-veertje@live.nl


 

 
 

Ouder-kind activiteiten 18.15-19.15 uur 
Op donderdag 18 januari mogen de ouders van 
de mini’s mee komen trainen en op donderdag 25 
januari organiseren we voor de 
pupillen/aspiranten een ouder-kind toernooi. Voor 
dit laatste krijgt u begin januari het opgave briefje, 
zodat we wedstrijdschema’s kunnen maken.  
 
 

Carnaval voor de jeugd 
Op donderdag 8 februari willen we graag carnaval 
vieren met alle jeugdleden t/m groep 8 en hun 
vriendjes/vriendinnetjes (aanvang 18.15 uur, 
eindtijd 19.45 uur, iedereen mag 1 vriendje of 
vriendinnetje meenemen). Hiervoor zijn we op 
zoek naar diverse ouders en/of junioren die de 
spelletjes willen begeleiden (aanwezig zijn om 
18.00 uur). Komt u hepen en geeft u de jeugd een 
gezellige carnavals-spelletjes avond? Geef dit 
dan aan bij Angie (moeder San/Tiego), Astrid 
(trainer mini’s) of via jeugd@bcveertje.nl.  
 
 

Clubkampioenschappen  2018 
Notuurt u alvast de clubkampioenschappen data 
in uw agenda van 2018? 
Reserveer: 
- Donderdagavond 15 en 22 maart 
- Zondag 25 maart 
De clubkampioenschappen zijn er voor iedereen, 
dus vanaf de mini’s t/m senioren/recreanten. In de 
volgende flyer vind je meer informatie. 
De organisatie (bestaande uit Bart en Astrid) 
beginnen begin januari met de 
voorbereidingen. Kom jij de 
organisatie versterken en/of 
heb je ideeën? Spreek ons aan 
of mail naar CK@bcveertje.nl.  
 

 
 
 

 
 

Toernooien 
De competitie is bijna ten einde. Daarna is er nog 
volop mogelijkheid om toernooien te gaan spelen. 
 
Op nog bekend te maken datum wordt er in 
Someren een jeugdtoernooi georganiseerd, er 
zijn afgelopen jaren diverse jeugdspelers van 
’t Veertje die hier aan meegedaan hebben. In de 
ochtend worden er een aantal rondes gespeeld, 
waarna er in de middag een nieuwe indeling 
gemaakt wordt zodat de sterkte beter 
overeenkomt.  
 
Voor de senioren en recreanten is het Miecon 
(Helmond) op 18 februari een leuk en gezellig 
vrijblijvend toernooi.  
 
Heb jij een bijdrage voor de toernooi-agenda? 
Mail jeugdtoernooien naar toernooi@bcveertje.nl 
of geef dit door aan Lisette Verhoeven. Senioren 
toernooien mogen gemaild worden naar PR-

veertje@live.nl, zodat ze opgenomen kunnen 
worden in de flyer.  
 
Toernooi-agenda: 
18 feb Miecon toernooi,  volwassenen 
25 feb Someren toernooi, jeugd 
 
 

1, 2 en 3 juni: kamp voor de jeugd 
Noteer deze data alvast in uw agenda. Om dit 
kamp in goede banen te leiden zijn wij op zoek 
naar groepsleiding, spelleiding en algemene 
hulp voor o.a. in de keuken. Wilt u ons komen 
helpen? Meldt u aan bij Astrid, Angie of 
jeugd@bcveertje.nl. 
Meer informatie over het kamp volgt te zijner 
tijd, maar heb je nu al vragen dan kun je die 
altijd stellen.  
 
Het jeugdkamp is voor alle pupillen, aspiranten 
en junioren. De mini’s vinden we nog iets te jong 
om drie dagen mee te nemen, dus met hen 
gaan we in het voorjaar een uitstapje maken. De 
datum volgt nog.  
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