Flyer Februari 2019

Van de voorzitter
Carnaval is weer in aantocht en dit jaar is het
voor ’t Veertje iets specialer dan normaal,
want onze Hoofdtrainer Job is Prins van de
“Knollekes”. Het was dan ook heel speciaal
om te zien dat er tijdens de “prinsenreceptie”
zoveel (oud)leden van ’t Veertje aanwezig
waren om hem te feliciteren!
Hopelijk wordt het een geslaagde carnaval
met “prins Job d’n 1e”.
Het competitie seizoen zit er weer op en we
hopen dat iedereen veel “sportief” plezier
heeft gehad en misschien nog wel wat bij
heeft geleerd. De uitslagen staan verderop in
de flyer, maar ik kan al wel verklappen dat we
1 kampioensteam hebben! Gefeliciteerd
Team 1 en veel succes volgend jaar in de
3e divisie.
Op 21, 28 en 31 maart zijn de jaarlijkse
Clubkampioenschappen, heb je je nog niet
opgegeven? Doe dit dan snel, want de
voorbereidingen zijn al gestart en het zou
jammer zijn als je niet meer mee kan doen!
Iedereen kan meedoen van jong tot oud!
Groeten Bart

Agenda
Do 21 feb
Do 28 feb
Do 7 mrt

Laatste dag opgeven CK
Carnaval basissschool jeugd
Geen badmintontraining jeugd
Vrij spelen junioren vanaf 20.15 uur
Husseltoernooi senioren 20.15 uur
Do 21 mrt Evt voorronde CK
Do 28 mrt Evt voorronde CK
Zo 31 mrt Clubkampioenschappen 9.30 uur
7, 14 en 21 apr
Sjors Sportief bij de jeugd

Op donderdag 27 februari gaan we carnaval
vieren met alle jeugdleden t/m groep 8. Jullie
mogen je racket thuis laten en samen met een
vriendje of vriendinnetje verkleed naar de
sporthal komen. Neem wel je gymschoenen
mee en trek deze aan voordat je de zaal in
gaat. We beginnen om 18.15 uur en als het
goed is zal onze eigen prins Job de avond
openen. Om 19.45 uur is het afgelopen, let op
we verwachten dat alle ouders hun kinderen
binnen ophalen. Ouders/trainers die komen
helpen, graag 18.00 uur aanwezig zijn i.v.m.
uitleg.
Junioren die op de middelbare school zitten
zijn welkom om mee spelletjes te begeleiden
(graag wel doorgeven) of kunnen vrij komen
spelen van 19.15-20.15 uur (er is geen
training i.v.m. vele schoolfeesten).

Bent u toe aan een nieuw RACKET ?
Steun uw vereniging.
Ook bespannen en nieuwe grip!
Nu ook voor tennisrackets!
Neem contact op met
Wim !!

Clubkampioenschappen
21, 28 en 31 maart 2019
Tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen
wordt er gekeken wie er binnen zijn of haar groep
het beste is. De opzet is gelijk aan vorig jaar.
Opgavebriefjes zijn inmiddels uitgedeeld en
kunnen uiterlijk 21 februari ingeleverd worden.
Daarna gaat de organisatie (bestaande uit Astrid
van Duijnhoven en Bart Peters) aan de de slag
met de indeling. Na de
carnavalsvakantie worden de
eerste
wedstrijden
bekend
gemaakt.
Heb je nog vragen, spreek ons
even aan.
Aanvangstijdstip 31 maart:
Senioren kunnen op de website kijken hoe laat ze
moeten spelen, graag 15 minuten van te voren
aanwezig zijn.
De jeugdleden krijgen donderdag 28 maart een
briefje mee.
Let op: dat weekend wordt ook de klok verzet, de
nieuwe tijden staan op de website/briefjes.

Belangrijke telefoonnummers, etc.:
Afmelden training:
Job van Zutven
06-20128955
Contactpersoon bestuur:
Diny v.d. Gevel
0492-323534
Jeugd:
Anita Verwegen
Competitie: Arno v Dommelen 06-18652935
Woensdag: Diny v.d. Gevel
0492-323534
Sporthal: De Burcht
0492-322222
Website: www.bcveertje.nl
PR: Astrid v. Duijnhoven of PR-veertje@live.nl

Toernooien
De competitie is afgelopen, dus de tijd van
toernooien breekt aan.
Vanuit ’t Veertje worden de jeugdtoernooien
doorgestuurd, waarvan wij denken dat het leuke
jeugdtoernooien zijn voor onze jeugd. Natuurlijk
mag je je altijd inschrijven voor een ander
toernooi.
Doorgestuurde toernooien:
• Someren toernooi op 24 maart,
halverwege de dag wordt een nieuwe
indeling op sterkte gemaakt.
• Team toernooi in Bakel op 14 april, vorm
met 4-6 spelers een team en speel de hele
dag zowel enkels als dubbels.

Competitie
’t Veertje 1 is op zondag 27 januari kampioen
geworden en promoveert daarmee naar de 3e
divisie. Proficiat!

Eindstanden
’t Veertje 1
4e divisie
’t Veertje 2
5e divisie
’t Veertje 3
7e divisie
’t Veertje 4
8e divisie
Lieshout/’t Veertje U17
’t Veertje U13

kampioen!
7e plaats
4e plaats
5e plaats
7e plaats
6e plaats

Competitie 2019-2020
Binnenkort kun je je alweer opgeven voor de
competitie van het seizoen 2019-2020. Het
inschrijfformulier zal aan iedereen die geschikt is
als competitiespeler uitgedeeld worden en moet
eind maart weer ingeleverd zijn. We kunnen op
deze manier op tijd gaan puzzelen over de
teamsamenstelling van volgend seizoen en de
teams opgeven bij de bond (senioren moeten
begin april aangemeld zijn, junioren moeten eind
april aangemeld zijn). Dus denk alvast na of je
volgend seizoen (weer) competitie wilt gaan
spelen en geef je snel op.

Ook voor de senioren zijn er diverse toernooien,
veelal tweedaags, maar het Miecon toernooi in
Helmond op zondag 10 maart leuk dubbeltoernooi
is voor alle senioren.
Voor alle toernooien geldt: schrijf je tijdig in en wij
wensen iedereen veel speelplezier!
Toernooi-agenda:
10 mrt Miecon toernooi, volwassenen
24 mrt Someren toernooi, jeugd
14 apr Jeugdteamtoernooi Bakel

