
 
 

 
 

Flyer September 2018 

Van de voorzitter 
 
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan en 
ook de competitiewedstrijden zijn weer 
begonnen. Hopelijk heeft iedereen het zonder 
erg veel spierpijn kunnen starten. 
In ieder geval voor iedereen veel 
badmintonplezier gewenst in seizoen 
2018/2019! 
  
De ledenvergadering staat ook alweer op de 
agenda: dinsdag 23 oktober 2019 in de sporthal 
te Boekel. We rekenen op jullie komst! 
  
Ook de “Rabobank Clubkas Campagne” gaat 
binnenkort weer van start, dus hou dit in de 
gaten. 
  
Mocht je nog een  “AVG formulier” hebben, dan 
graag zo spoedig mogelijk inleveren bij een van 
de trainers of een van de bestuursleden. 
  
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 
Zo 16 sept Aanvang competitie thuis 10.00 uur 
Do 20 sept Competitie thuis 19.30 uur 
Do 27 sept Interne competitie pupil/aspirant 
Zo 30 sept Competitie thuis 10.00 uur 
Do 18 okt Geen badminton jeugd i.v.m.  
 Herfstvakantie 
Do 18 okt Husseltoernooi volwassenen 
 Aanvang: 20.15 uur 
Ma 22 okt Algemene ledenvergadering 
Do 25 okt Interne competitie pupil/aspirant 

  

 
 
Jeugdcommissie 
gezocht 
Willen we dit jaar 
bezoek van zwarte piet, 
carnaval voor de jeugd 
en een uitstapje voor 
zowel de jongste als 
oudste jeugd? 
Dan hebben we hier 
dringend nieuwe 
vrijwilligers voor nodig 
bij de jeugdcommissie. 
Een extra paar handen 
maakt het mogelijk om ook dit jaar weer 
jeugdactviteiten te organiseren. Op dit moment 
is Astrid alleen en als dit zo blijft vervallen 
waarschijnlijk bovenstaande jeugdactiviteiten 
dit seizoen. 
Kom jij de jeugdcommissie versterken of wil je 
graag meer informatie? Spreek Astrid even aan 
op donderdag na 19 uur of stuur een mail naar 
jeugd@bcveertje.nl.  
 
 
 
 
 

  

Bent u toe aan een nieuw RACKET ? 

Steun uw vereniging. 

Ook bespannen en nieuwe grip! 

Nu ook voor tennisrackets! 
 

Neem contact op met 

Wim !! 

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


Algemene ledenvergadering 
dinsdag 23 oktober: 

Zorg dat je erbij bent, 
want ook jouw mening telt!! 

Dit jaar weer in sporthal de Burcht. 
 
 

Afmelden training 
Kun je een keer niet trainen, meld je dan de 
week van te voren af bij je eigen trainer. Ben je 
onverwacht ziek of verhinderd, stuur dan even 
een berichtje (whatsapp of sms) naar Job van 
Zutven 06-20128955. 
De trainingen voor de jeugd beginnen om 18.15 
uur en om 19.15 uur. Zorg dat je op tijd bent.  
 
 

Contributie inning 
In de maand oktober wordt de contributie geïnd 
middels de afgegeven automatische incasso. 
De bedragen kun je terugvinden op onze site 
www.bcveertje.nl. De competitiebijdrage wordt 
in november geïnd.  
 
 

RaboClubkas Campagne 
De Rabobank clubkas campagne komt er weer 
aan en onze club doet mee aan deze mooie 
actie van de Rabobank. Nu is het zo dat wij als 
kleine sportverenigingen hier een mooi bedrag 
uithalen, maar niet het op kunnen tegen de 
grotere clubs of de maatschappelijk doelen.  
Breng bij voorkeur twee stemmen uit op ’t 
Veertje, weet je niet wat je andere met de 
andere stemmen moet doen, kijk dan eens naar 
badmintonverenigingen in de buurt, zoals  
Bc Poona Zeeland, Bc Slamis ‘67 Uden en 
BC ‘67 Veghel. 
 

Steun onze club en stem in de periode 
van 1 t/m 19 oktober op ’t Veertje!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inloopsportspreekuur 
Wolbert Fysio 
Iedere maandag is er weer 
gratis inloopspreekuur in 
onze sporthal o.a. speciaal 
voor sporters die lid zijn van 
een binnensportvereniging in 
Boekel. Dit spreekuur is 
van18:30-19:30 uur in de EHBO-ruimte van 
onze sporthal. Heeft u een blessure opgelopen 
tijdens het sporten? Maak dan gebruik van dit 
inloopsportspreekuur! 
Bij voorkeur meldt u zich aan voor het 
inloopspreekuur via onze 
website: http://sporthaldeburcht.nl/clubcare-
wolbert-fysio. 
Ook kunt u op maandagavond tussen 18.30-
19.30 uur de sporthal binnen lopen. Wanneer u 
de kantine inloopt ziet u een tafel met daarop 
een inschrijfmap. Noteer hierin uw gegevens en 
de fysiotherapeute Janiek v.d. Veerdonk zal u 
op volgorde van binnenkomst behandelen. Ze 
verzorgt per individu een screening, onderzoek 
en advies. 
  
Voor meer informatie kijkt u op de 
website www.wolbert-fysio.nl/clubcare. 
Heeft u vragen stuur dan een e-mail 
naar jelle@wolbert-fysio.nl. Ook kunt u 
telefonisch contact opnemen met Wolbert Fysio 
en vragen naar Jelle Bouwmans: 0413-264879. 
 
 

Interne competitie  
Ook dit jaar organiseren we voor de pupillen en 
aspiranten een interne competitie. We proberen 
iedere maand een activiteit te organiseren 
tijdens de eigen trainingstijden waaronder de 
interne competitie, ouder-kind toernooi en 
seizoens gebonden activiteiten.  
Voor de interne competitie maken we graag 
gebruik van de hulp van ouders, u ontvangt een 
mail als we van uw hulp gebruik willen maken.  

 

 
  

Uw advertentie op deze plek? 
 

Voor €25,00 per jaar komt u minimaal 
2 keer per seizoen in de flyer. 

http://www.bcveertje.nl/
http://sporthaldeburcht.nl/clubcare-wolbert-fysio
http://sporthaldeburcht.nl/clubcare-wolbert-fysio
http://www.wolbert-fysio.nl/clubcare
mailto:jelle@wolbert-fysio.nl


Nieuwe leden 
Nieuwe mini’s, pupillen en aspiranten welkom 
Bij alle groepen die om 18.15 uur beginnen met 
trainen is er nog plaats voor nieuwe leden.  
Ken jij nog iemand uit groep 1 t/m 3 die 
spelenderwijs bezig wil zijn met bewegen en 
een beetje badminton, nodig hem/haar uit om te 
komen proberen bij de mini’s (18.15-19.00 uur).  
Ken jij nog iemand uit groep 4 t/m 7 die nog op 
zoek naar een sport? Nodig hem/haar uit om te 
komen proberen of badminton iets is op 
donderdagavond van 18.15 – 19.15 uur.  
 
Ook nieuwe junioren en senioren zijn welkom 
Ken je iemand in groep 8 of op de middelbare 
school die graag wil komen proberen of 
badminton iets is? Hij/zij mag komen proberen 
van 19.15-20.15 uur op donderdagavond.  
Ook bij de senioren woensdagochtend (9.00-
10.30 uur) en donderdagavond (20.15-22.15 
uur) is nog plaats voor nieuwe leden.  
 
Algemeen 
Nieuwe leden mogen drie keer komen 
proberen, in deze periode ligt er een racket 
klaar. Dus sportkleren en schoenen aan en 
iedereen kan komen proberen! Jeugdleden t/m 
12 jaar krijgen bij een jaar lidmaatschap een 
racket gratis.  
 
 

Mag ik mij even voorstellen?!?! 
Julia de Geus 
4 jaar, Mini’s 
School: KC Octopus 
Hobby’s: Knutselen 
Favoriete sport: Badminton  
Lekkerste eten: Frietjes 
Lievelingsmuziek: K3 en 
kinderen voor kinderen 
Lievelingsdier: Hond 
Mooiste boek: Woezel en Pip 
Leukste tv-programma: Lachen om home 
video’s 
Het meest houd ik van: Snoepjes en van mama 
Later word ik: dokter of prinses 
Mijn liefste wens: Dat iedereen lief is voor elkaar 
Het leukste aan badmintonnen vind ik: de tik-
spelletjes 
 
 
 
 
 

Ilvy Lucius 
6 jaar, Mini’s 
School: de Empel – Erp 
Hobby’s: paaldansen, 
badminton en piano spelen 
Favoriete sport: kan niet 
kiezen 
Lekkerste eten: taart, ijs en 
snoep 
Lievelingsmuziek: “more than you know” / dj 
Axwell 
Lievelingsdier: Paarden 
Mooiste boek: Tommie en Lotje 
Leukste tv-programma: Shimmer & Shine 
Het meest houd ik van: met papa kietelen en 
met vriendjes spelen 
Later word ik: mama 
Mijn liefste wens: met het hele gezin in een 
luchtballon 
Het leukste aan badmintonnen vind ik: dat je 
veel spelletjes mag doen 
 
Daan Verwegen 
10 jaar, pupillen 
School: KC Octopus 
Hobby’s: handbal, vissen 
Favoriete sport: handbal, 
badminton 
Lekkerste eten: spareribs 
Lievelingsmuziek: Rock 
Lievelingsdier: hond, konijn 
Mooiste boek: de hut van Ome Ton 
Leukste tv-programma: Nickelodeon 
Het meest houd ik van: mijn hond Bo 
Later word ik: dokter 
Mijn liefste wens: dat ik rijk mag worden 
Het leukste aan badmintonnen vind ik: slaan  

 
 

Welkom 
Bij de woensdagochtend groep is dit seizoen 
Anita Peters begonnen.  
 

  



Competitieteams 

 
SENIOREN 
 
’t Veertje 1,  4e divisie 
Tim Hectors 
Pim Verlangen 
Anne van Leuken 
Annebel van Tilburg 
 
’t Veertje 2, 5e klasse 
Bart Peters 
Arno van Dommelen 
Astrid v. Duijnhoven 
Anne v.d. Ven 
Roos Verhoeven 
 
’t Veertje 3, 8e klasse 
Yvonne v.d. Wijst 
Mariëlle Reijbroek 

Marco van Sleeuwen 
Cleo Rijkers 
 
Naast deze spelers zullen er ook 
met enig regelmaat spelers 
meespelen die genoemd staan 
bij ‘t Veertje 4. 

 
’t Veertje 4, 9e klasse 
Jessica Hoevenaars 
Anita Verwegen 
Helga v.d. Elzen 
Irene Hopman 
Linda v.d. Ven 
Cees Vermeer 
Jacky Reijbroek 
Wim Hopman 
Kees Gijsbers 
 
 
 
 
 
 
 

Competitie 2018-2019 
De competitie is half september alweer 
begonnen.  ’t Veertje 1, ’t Veertje 2 en ’t Veertje 
U13 spelen op zondagochtend hun 
thuiswedstrijden vanaf 10 uur.  ’t Veertje 3 en ’t 
Veertje 4 hebben de thuiswedstrijden op 
donderdagavond vanaf 19.30 uur. In de flyer 
worden de data van de thuiswedstirjden 
vermeld.   
Daarnaast spelen er nog twee meiden van 
’t Veertje bij Lieshout U17. Dit team speelt in 
januari ook twee keer in sporthal De Burcht. 
Algemeen het verzoek, graag alleen spelers en 
tellers in de zaal, toeschouwers in de kantine of 
op  de tribune. 
 
Op onze website www.bcveertje.nl staat de link 
naar toernooi.nl om de tussenstanden te 
bekijken.  Wij wensen ieder team veel succes 
en veel plezier tijdens alle wedstrijden. 
 
Teamfoto´s 
Voor de teamfoto´s wordt nog een datum 
afgesproken zodra voor de senioren de nieuwe 
competitiekleding gesponsord door 
MvS Grootkeukentechniek BV en van Oort & 
de Wit Accountantskantoor binnen is.  
 
Competitiekleding Jeugd 
De competitiekleding is inmiddels weer 
uitgereikt. Deze kleding (shirt en broek) mogen 
alleen tijdens de competitie gedragen worden. 
Gelijktijdig met de competitebijdrage worden de 
kosten voor de competitiekleding afgeschreven.  
Na afloop van de competitie worden alle 
jeugdleden weer verzocht om de competitie-
kleding weer in te leveren. Met het inleveren van 
de kleding krijgt men direct de borg terug. 
 
 

Zoek de 8 verschillen  

 

  
 

JUNIOREN 
 
’t Veertje U13 
Floor van Berlo 
Anouk Hoevenaars 
Hannah van Kessel 
Bas Timmers 
Lotte Verwegen 
Silke Vos 
 
 
Lieshout / ’t Veertje U17 
Joelle Timmers 
Imke Wassenberg 
Uit Lieshout: 
Ainara Vandegard 
Pepijn Kerkhof 
Stijn Brouwers  
 
 

http://www.bcveertje.nl/

