Flyer Februari/Maart 2018

Van de voorzitter
Ook dit jaar doet onze club weer mee met Sjors
Sportief (www.sjorssportief.nl).

Agenda
Do 15 mrt
Do 22 mrt
Zo 25 mrt

Dit wordt aangeboden door de gemeente
Boekel en geeft alle basisschoolleerlingen de
mogelijkheid om kennis te maken met het
sportaanbod binnen gemeente Boekel.

Do 29 mrt
Do 4 apr
Do 12 ap

Voorronde clubkampioenschappen
Voorronde clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Aanvang: 9.30 uur
Prijsuitreiking: 17 uur
Sjors Sportief
Sjors Sportief
Sjors Sportief

1,2,3 jun

Badmintonkamp jeugd

De dagen dat ze bij ’t Veertje kunnen meedoen
zijn: 29 maart, 5 en 12 april. Er hebben zich al
diverse kinderen opgegeven en hopelijk zijn ze
enthousiast zodat ze lid worden van ’t Veertje.
De voorbereidingen voor de jaarlijkse
clubkampioenschappen zijn alweer in volle
gang. De data waarop deze worden gespeeld
zijn 15, 22 en 25 maart. Mocht je je nog niet
opgegeven hebben dan kan dit nog tot 22
februari!!

Jeugdtoernooien
Op zondag 4 februari zijn we, Lotte, Anouk,
Nienke, Lars, Bart en Janske op het
jeugdtoernooi in Beek en donk geweest. Het
was een gezellig en goed georganiseerde dag
met leuke wedstrijden. Helaas lag het niveau
iets hoger als we gewend waren. Maar we
hebben het gezellig gehad.

Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen, maar het
is natuurlijk leuk om tegen je medespelers een
wedstrijd te spelen.
Speciaal voor de loterij zijn er dit jaar wat extra
prijzen geregeld, dus mocht je niet mee kunnen
spelen dan kun je nog altijd komen kijken en
meedoen met de loterij (steun je ook nog de
club mee!!).
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

Someren op 15 april
Tijdens het someren jeugdtoernooi wordt er de
hele dag gespeeld (halverwege dag nieuwe
indeling). Je kunt je opgeven als damesdubbel
of als herendubbel. De club wil graag
toernooien promoten, we vinden dit een leuk en
geschikt toernooi voor de jeugd van ’t Veertje en
daarom worden de kosten voor dit toernooi
betaald door de vereniging.
Toernooi-agenda:
31 mrt Jeugdteamtoernooi Bakel
15 apr Someren toernooi, jeugd

Clubkampioenschappen
15, 22 en 25 maart 2018
Wil je weten met wie je speelt, tegen wie en hoe
laat? Houdt dan onze site www.bcveertje.nl in
de gaten. De eerste informatie zal ergens rond
1 maart op de site komen. De site zal geupdate
worden na elke voorronde.
Senioren kunnen op de site zien hoe laat op
zondag de eerste wedstrijd is (minimaal 15 min
van te voren aanwezig zijn).
Jeugdleden
krijgen
op
donderdag 22 maart een
briefje mee.
Heb je nog vragen, neem dan
contact op met de organisatie
(Bart,
Astrid
of
ck@bcveertje.nl. Let op:
opgeven kan tot 22 februari
en alleen op papier).

Prijzen loterij
Hoi allemaal,
Wij zijn druk in de weer met de voorbereidingen
voor
de
loterij
tijdens
de
clubkampioenschappen, we hebben al leuke
prijsjes gekregen van de plaatselijke winkeliers
maar, misschien heeft u als lid van de club of
ouder ook iets leuks te bieden. Dan horen we
dat graag! U kunt ons bereiken op tel. nr 0630794626 of op donderdagavond in de sporthal
vanaf 18.45 uur.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Anita, Helga en Jessica

Competitie
Eindstanden
’t Veertje 1
3e divisie
’t Veertje 2
1e klasse
Lieshout/’t Veertje U15
’t Veertje U11

7e plaats
5e plaats
5e plaats
7e plaats

Competitie 2018-2019
Binnenkort kun je je alweer opgeven voor de
competitie van het seizoen 2018 – 2019. Het
inschrijfformulier zal aan iedereen die geschikt
is als competitiespeler uitgedeeld worden en
moet uiterlijk 29 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
(moeten eind april aangemeld zijn). Dus denk
alvast na of je volgend seizoen (weer)
competitie wilt gaan spelen en geef je snel op.
Vorig jaar hebben we in de flyer aangekondigd
dat de competitie een nieuwe opzet zou krijgen,
dat is afgelopen seizoen niet doorgegaan. De
geluiden nu zijn dat dit volgend seizoen wel
ingevoerd wordt. Maar hoe en wat is nog niet
precies duidelijk. Echter i.v.m. deadline
opgeven teams bij de bond willen we al wel
graag weten wie er competitie wil gaan spelen.
Arno houdt namens het bestuur contact met de
bond om de ontwikkelingen in de gaten te
houden. Zodra er meer bekend is zal dit
gecommuniceerd worden (mondeling of via
flyer).

Ere divisie landskampioenschap
Badmintonkamp
De organisatie is al druk bezig met het
bedenken van het programma. Voor het kamp
zijn we voor zover nu bekend op zoek naar:
- Compresssor
- Kampvuurhout
Kun jij iets betekenen? Stuur een mail naar
jeugd@bcveertje.nl of spreek Astrid aan.

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

Ga jij mee naar de kampioenswedstrijd op
zaterdag 10 maart in Den Bosch?
Stuur een mailtje naar toernooi@bcveertje.nl,
dan kunnen we met zijn allen gaan.
Jeugd t/m 17 jaar mag gratis naar binnen,
volwassenen betalen in de voorverkoop €5,00.

