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Beste badmintonners van BCS!
Het is alweer 2 jaar geleden dat de laatste Nieuwssmash van de BCS verscheen… Hoog

tijd voor een vervolg! Maar wat kan je hier precies in lezen? We nemen je mee in de

competitie tussenstand van onze teams, stellen nieuwe leden voor, we vragen wat je

van de trainingen vind, delen de agenda van de evenementencommissie, Badminton

Nederland aanbiedingen en nog veel meer!

Graag melden we nog een ander belangrijk punt in deze nieuwsbrief, dat te maken

heeft met de mogelijke bouw van een nieuwe sporthal. De gemeente, wij als BCS en de

andere gebruikers van De Meent staan in de startblokken van dit traject.

Namens het bestuur, de evenementencommissie en andere vrijwilligers die zich

inzetten voor de onze badmintonclub, wens ik iedereen alvast fijne feestdagen

toe! Veel lees plezier en tot snel!

Oh trouwens! Je ontvangt deze e-mail met de
nieuwsbrief van de Badmintonclub Schoonhoven. Wil je
in het vervolg geen nieuwsbrief ontvangen? Klik dan op

de onderstaande afmeld-link:
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Meld mij af voor volgende nieuwsbrieven

We hebben nieuwe leden! Even voorstellen
Huidig ledenaantal: 47

Aan alle nieuwe leden, hartelijk welkom bij onze badmintonclub! BCS is een
groeiende badmintonclub, en dus komen we veel nieuwe gezichten tegen.
Daarom willen wij graag even onze nieuwe senioren en jeugdleden vermelden!

Hartelijk welkom en veel plezier bij onze club:

Ferry Mol: Seniorlid sinds september 2019 | Leeftijd: 52 jaar
Marisha van der Dussen: Seniorlid sinds oktober 2019 | Leeftijd: 24 jaar

Alannah Santra: Seniorlid sinds november 2019 | Leeftijd: 25 jaar

Frank Muijlwijik: Jeugdlid sinds september 2019 | Leeftijd: 11 jaar
Teun Stigter: Jeugdlid sinds september 2019 | Leeftijd: 7 jaar
Nina Berkouwer: Jeugdlid sinds oktober 2019 | Leeftijd: 8 jaar

Noemi Santin: Jeugdlid sinds oktober 2019 | Leeftijd: 10 jaar
Raffael Santin: Jeugdlid sinds oktober 2019 | Leeftijd: 11 jaar
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Dat kan beter...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ook willen wij Tim Blom en Kasper Meerhof weer van harte welkom heten na
de intensieve maar zeer mooie opvoering in het Arto Theater: De 12 gezworen.
Nogmaals, welkom terug!

Helaas moeten we ook afscheid namen van een paar leden. Dirk Uilenberg is
jammer genoeg gestopt met trainen en heeft zich daarbij ook als lid afgemeld.
Het ga je goed Drik! We hebben veel aan je inzet gehad.

Chiel Kras knijpt er even tussenuit, maar keert zo snel mogelijk weer terug op
onze baan! Tot snel Chiel! Ook Janette de Jong is tijdelijk afwezig, in verband
met haar zwangerschap. Zij krijgt een tweede kindje! We hopen je snel weer te
zien!

Mag ik een introducé meenemen?
Ken jij nog iemand die lid wilt worden? Als je het leuk vind mag je hem of haar
introduceren bij onze badmintonclub! Je mag altijd iemand meenemen. Een
introducé mag drie keer gratis meetrainen om te te kijken of hij of zij het een
leuke sport vind. De button hieronder linkt naar onze website, voor informatie
over de trainingen, onze club en het inschrijfformulier. 

Ik ken iemand die lid wilt worden!

Voor iedereen: wat vind je van de training?
Sinds het begin van dit seizoen hebben we Cor Broeren als nieuwe trainer bij

onze badmintonclub. Tot nu toe zijn wij erg blij met zijn trainingen, tips en
inzichten. Ook hebben we de trainingstijden aangepast naar 2x 3 kwartier.

Wij zijn benieuwd wat je tot nu toe van de training vindt, zodat we deze waar
nodig kunnen verbeteren. Denk aan vragen als: Leer je veel? Krijg je persoonlijk

genoeg tips? Is de lengte van de training goed? Geef hieronder jou beoordeling!

Dat kan beter... Heel goed!

https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating1.html
https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating2.html
https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating3.html
https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating4.html
https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating5.html
https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating6.html
https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating7.html
https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating8.html
https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating9.html
https://usercontent.mlcdn.com/thankyou/rating10.html
http://www.badmintonschoonhoven.nl/


Team 1, Mix

Nick, Wouter, Joyce, Roos en
Rianda

Team 1 staat 3e in het
klassement van de 6e divisie.

Team 2, Mix

Otto, Jack, Marijke, Liora en Rianda

Team 2 staat 3e in het
klassement van de 7e divisie.

Team 3, Mix

Kevin, Danny, Kasper, Keetie en
Nienke

Team 3 staat 7e in het
klassement van de 9e divisie.

Team 1, Heren dubbel

Jeroen, Erwin, Koen, Joris, Tim en
Tjeerd

Team 1 staat 7e in het
klassement van de mannen

nylon divisie.

Ik wil graag wat over de training zeggen

Tussenstand bondscompetitie senioren

Tussenstand bondscompetitie jeugd
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Jeugdteam 1, Mix

Sven, Tim, Sophie, Alyssa en Dulcey

Jeugdteam 1 staat 5e in het
klassement van de U15/17 divisie.

Jeugdteam 2

Er is nog geen tweede
jeugdteam, maar onze jeugd is
momenteel hard aan het
groeien. Wat zal de toekomst
brengen?

Tussenstand bondscompetitie jeugd

BELANGRIJK NIEUWS: Nieuwe Sporthal
Graag snijden wij dit onderwerp even aan in deze nieuwsbrief. De gemeente

Krimpenerwaard heeft namelijk een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om

een onderzoek te starten naar de mogelijkheden rondom sloop en nieuwbouw van De

Meent.

Allereerst zijn wij als vereniging, samen met Volleybalvereniging DOS en de Silvertown

Lions erg blij met de plannen voor een nieuwe sporthal. Tegelijkertijd hebben wij in de

raadsvergadering van de gemeente onze zorgen geuit over de continuïteit van onze

club. We vinden het belangrijk dat wij tijdens het traject gewoon in Schoonhoven

kunnen blijven sporten, net als de andere verenigingen aangeven.

Komende tijd zullen wij met het bestuur deelnemen in gesprekken met de gemeente

en alle gebruikers van De Meent. In deze gesprekken zullen onderwerpen als de

voorbereiding van het traject, de sloop, de nieuwbouw en continuïteit van onze

vereniging behandeld worden.

Als bestuur kijken wij samen met de Volleybal DOS en de Silvertown Lions uit naar een

uitdagende periode met een nieuwe sporthal als resultaat! We houden jullie op de

hoogte van alle ontwikkelingen in dit project.



Smash@BSC was weer een succes!
Op 9 november vond het door de evenementencommissie georganiseerde

Smash@BCS weer plaats! De sportzaal was weer druk bezocht en er deden 21 teams

mee. Er werden leuke partijen gespeeld en er waren prachtige kostuums!  Was je er dit

jaar ook weer bij? Misschien sta je op de foto!



De vrienden van BCS:
Wij worden gesteund door een aantal mooie ondernemingen uit de regio. Deze groep

ondernemingen noemen we 'De vrienden van BCS'. Zij maken net als jullie ons

bestaan mede mogelijk! Je zal deze ondernemingen dan ook vaker tegen gaan komen

tijdens onze toernooien en andere evenementen.

Misschien kunnen deze ondernemingen jou ook van dienst zijn? Ga eens langs bij een

van de ondernemingen uit De vrienden van BCS! Of ken jij nog ondernemingen die ook

aan onze badmintonclub bij willen dragen en vriend willen worden?

Ja ik ken nog een onderneming die wil bijdragen!
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06 januari 2020

Nieuwjaarstoernooi

Elk jaar starten we de eerste
speelavond met een toernooi! Wie zal
er dit jaar winnen? En bij wie zit jij in
het team? Binnenkort zullen wij hier
meer over bekent maken! Stay tuned!

04 april 2020

Under construction... Nieuwe website!
Met het introduceren van een nieuw logo en huisstijl, kan een nieuwe website

niet achterblijven. Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan een nieuwe
vormgeving! Heb jij nog tips of aanbevelingen voor de nieuwe website van onze

badmintonclub? Laat het ons weten!

Ik heb nog een tip!

Komende evenementen
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Blacklight toernooi

Avond. Donker. Je ziet niks... Behalve
alles wat gloeit! Bij het black-light
toernooi zijn alleen de shuttle, de
belijning en het net zichtbaar. DIT WIL
JE NIET MISSEN!

Begin mei 2020

Clubkampioenschappen

Wie is de beste vrouw van de
badmintonclub..? De sterkste man?
Welk team verslaat iedereen? Welke
jeugdleden zijn het beste geworden?
Ze komen eraan! De clubkampioenen!

$74,95 $159.95

CARLTON VAPOUR TRAIL S-
LITE

De Carlton Vapour Trail S-lite Zwart
Geel is het racket gevorderde
verdedigende speler. De Carlton
Vapour Trail S-lite voelt licht aan
omdat de gewichtsverdeling onderin
het racket ligt. Met de flexibele steel is
het ook gemakkelijk om de shuttle
veel power mee te geven.

Kwartaalaanbieding Badminton Nederland

https://www.badmintonplanet.nl/badminton-merken/badminton-nederland/badminton-nederland-maandaanbieding


Shop now

Kerstaanbiedingen bij BeeS-Sport!

Tekst n.t.b.

Klik hier voor de aanbiedingen van BeeS-Sport!

Foto's van de Profclinic!
Op 14 oktober hebben we een training gehad van twee professionele badmintonners.

Jacco Arends (brons EK 2016, mix) en Ruben Jille (brons EK 2019, team) hebben ons veel

geleerd en verbazingwekkende opvoeringen laten zien. Vooral de snelheid in hun spel

en slag deed ons verwonderen! We hebben een leuke clinic gehad en daarna lekker

vrij kunnen spelen.

https://www.badmintonplanet.nl/badminton-merken/badminton-nederland/badminton-nederland-maandaanbieding
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Benieuwd naar de langste prof-rally ooit?

https://www.youtube.com/watch?v=CIPAhW-Hs0o&t=38s


Foto's van de reünie in Springer!
Op 28 september heeft de evenementencommissie een reünie georganiseerd in

restaurant Springer. Zowel huidige als oud leden waren uitgenodigd, waarbij de

opkomst opvalland goed uitpakte! Een goed georganiseerde pup-quiz met twee

fantastische hostesses en swingende muziek maakte de avond af. Tot in de late

uurtjes heeft iedereen genoten van het 50 jarige bestaan. Aan iedereen dit mogelijk

heeft gemaakt, en aan iedereen die jaren geleden al betrokken waren bij de BCS, dank

jullie wel! Op naar de 60 jaar.



En hiermee sluiten we de brief af!
Nogmaals namens het bestuur, bedankt voor alles en tot snel!

DEEL OP FACEBOOK DEEL OP TWITTER STUUR ONS EEN MAIL

Badmintonclub Schoonhoven
's Heerenbergstraat 26, Schoonhoven

Netherlands

info@badmintonsclubschoonhoven.nl
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