Flyer Januari 2018

Van de voorzitter
De feestdagen zijn alweer enkele weken
geleden en de goede voornemens zijn nog
vers…
Hopelijk hoort badmintonnen daar in 2018 ook
weer bij.
Voor de competitiespelers is het seizoen al
weer bijna ten einde, nog een paar wedstrijden
en dan zit het er weer op.
Helaas hebben we dit jaar geen team wat
kampioen kan worden, misschien volgend jaar
weer, maar we hopen dat iedereen er veel
plezier in heeft gehad.

Agenda
Do 18 jan
Zo 21 jan
Do 25 jan
Do 8 feb
Do 15 feb
Do 15 feb

15/22 mrt
Zo 25 mrt
1,2,3 jun

Ouder-kind training mini’s
Competitie thuis 10-13 uur
Ouder-kind toernooi pupil/aspirant
Carnaval basisschooljeugd
18.15-19.45 uur
Geen badminton jeugd
Husseltoernooi senioren
Aanvang: 20.15 uur
Junioren zijn welkom om onderling
een partijtje te spelen.
Voorronde clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Badmintonkamp jeugd

In maart (15, 22 en 25) staan de
clubkampioenschappen weer gepland en we
hopen ook dit jaar weer op veel deelnemers.
Dus geef je op tijd op!
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

Op donderdag 8 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 om 19.45 uur is het afgelopen.
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 !!

Jeugdtoernooien

1, 2 en 3 juni: kamp voor de jeugd

Op zondag 4 februari gaan er 6 jeugdleden van
’t Veertje meedoen aan het Mixed open
jeugdtoernooi. Wij wensen ze veel succes!
Wil jij ook meedoen aan een toernooi? Op
zaterdag 31 maart is het Jeugdteamtoernooi in
Bakel. Vorm met 4-6 spelers een team en speel
hele dag zowel enkels als dubbels. Meer info
volgt via de mail.

Alle jeugdleden hebben via de mail de eerste
informatie ontvangen over het kamp. Heb jij al
laten weten of je mee gaat op kamp?
We zijn nog op zoek naar groeps- en
spelbegeleiding. Senioren en recreanten vinden
jullie het leuk om mee op kamp te gaan? Geef
dit door aan Astrid, Angie of mail naar
jeugd@bcveertje.nl.

Toernooi-agenda:
4 feb Mixed open jeugd toernooi
18 feb Miecon toernooi, volwassenen
31 mrt Jeugdteamtoernooi Bakel
???
Someren toernooi, jeugd

Clubkampioenschappen
15, 22 en 25 maart 2018
Tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen
wordt er gekeken wie er binnen zijn of haar
groep het beste is. We hebben dit jaar de
volgende groepen: mini’s, pupillen/aspiranten,
junioren 1 (trainingsgroep Job), junioren 2
(trainingsgroep
Rebecca)
en
seniorenrecreanten. In elke groep (m.u.v. mini’s) wordt
er gestreden voor beste enkelspeler en beste
dubbelkoppel. Het maakt dus niet uit of je al heel
lang lid bent of dat je nog maar kort bij de de
club zit.
De bad-mini-ton groep mag net als voorgaande
jaren, op zondagmiddag laten zien welke
oefeningen ze vaak doen en hieruit zal ook een
beste mini komen.
Voor de senioren-recreanten hebben we dit jaar
dezelfde opzet als vorig jaar, dus dubbelspel
alleen op de zondag waarbij er telkens met een
andere dubbelpartner een partij gespeeld wordt
tegen een ongeveer gelijkwaardig niveau
tegenstander. Recreanten die graag maar 4 of
5 partijen spelen i.p.v. 6 partijen, geef dit aan op
het opgavebriefje!
Opgavebriefjes worden eind januari uitgedeeld.
Heb je dit gemist of ben je je briefje kwijt, vraag
dan om een nieuw inschrijfformulier. Lever je
opgave zo snel mogelijk in,
uiterlijk donderdag 22 februari.
Heb je nog vragen, neem dan
contact op met de organisatie,
bestaande uit Astrid van
Duijnhoven en Bart Peters.

Stem volgend jaar ook op ’t Veertje
Breng jij volgend jaar ook je stem uit tijdens de
Rabobank Clubkascampagne voor ’t Veertje?
Zorg dat je gratis lid wordt van de
Rabobank. Het enige wat je nodig hebt, is een
Rabobank rekening en je moet ouder zijn dan
18. Ga naar:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lidworden/

Nieuwe leden
Op donderdagavond bij de senioren heten we
Louis van Schaijk van harte welkom.
Bij de aspiranten is Wout Vissers begonnen, hij
stelt zich hieronder aan u voor.
Wout Kusters
10 jaar, aspiranten
School:
Kindcentrum
Cornelius
Hobby’s:
Scouting,
Judo, Badminton
Favoriete sport:
Judo
Lekkerste eten:
Pizza
Lievelingsmuziek: Loterij
Lievelingsdier:
Panda
Mooiste boek:
Leven van een lozer
Leukste tv-programma:
School of Rock
Het meest houd ik van:
Dylan Heagens
Later word ik: Miljonair
Mijn liefste wens:
Bekend worden
Het leukst aan badminton vind ik: Opslaan
Verder wil ik zeggen:
Meer spelletjes

