Voorwoord

Voorwoord
Voor u ligt een vernieuwde versie van het
INFO BULLETIN van BCT. Waarom
vernieuwd?
In het verleden, tot 2010, was er het BCT
Hot News, maar met het verdwijnen van
een redactieteam werd er niet veel meer
gecommuniceerd. In 2013 was er nog wel
een nieuwsbrief en in het seizoen
2014/2015 zelfs twee, maar veel leden
weten niet wat er zich in de club afspeelt.
Het bestuur neemt daarom het voortouw
om weer meer te communiceren en de
leden van informatie te voorzien. Ieder lid
speelt immers toch badminton en wat is er
leuker dan ook iets meer te weten van de
vereniging of van de leden, zoals wie speelt
er competitie; op welke niveau; hoe is de
stand in de lopende competitie.
Vandaar dit INFO BULLETIN, met natuurlijk
nog meer informatie over wat er zich binnen
de club afspeelt, zoals een terugblik op het
BCT toernooi, de veranderingen in het
nieuwe verenigingsjaar, maar ook een
rubriek als ‘leden aan het woord’ of alle
belangrijke data op een rijtje.
Er kan natuurlijk nog meer in, maar dat
laten we graag over aan de leden, die zich
aanmelden om het nieuwe redactieteam te
vormen en 3 tot 4 keer per jaar het INFO
Bulletin willen verzorgen.
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Terugblik
Het seizoen 2014-2015 was het eerste
seizoen waarin BCT
niet vertegenwoordigd
werd in de landelijke
competitie. Op
sporttechnisch niveau
heeft de vereniging
zich aangepast aan
haar mogelijkheden en
dit achteraf gezien
naar tevredenheid gedaan. Er zijn twee
teams ingeschreven in de regiocompetitie
en vier jeugdteams hebben hun regiojeugdcompetitie gespeeld. Team 1 en 2
hebben zich niet weten te handhaven en
moeten volgend seizoen een stapje terug
doen. Beide teams zijn minimaal bezet en
daar ligt tevens de uitdaging; met een
betere bezetting de prestaties te laten
groeien. De jeugdteams daarentegen deden
het volgens verwachting; team 3 werd 5e
met Levani als beste Tilburg-speler. Team
4, 5 en 6 werden alle 3e in hun poule. Sam,
Emma en Rens werden resp. 7e, 5e en 9e
beste speler in hun competitie.
In de minicompetitie is maar één team
ingeschreven. Dat baart ons toch zorgen;
45 jeugdleden die maar met één team
willen meedoen?! Dat moet echt veranderen
en daarin hebben wij ook steun nodig van
de ouders. De minicompetitie is bij uitstek
een competitie om te leren. Dit team heeft
zich wel geplaatst voor de finaledag. De
recreanten hebben ook voor het eerst in
jaren deelgenomen aan de Competitie
Buiten Bedrijf die BCT samen met de
gemeente organiseert. Een eigen toernooi
met maar één recreantspeler is wel heel
mager. Dit toernooi is er een waar bedrijven
het tegen elkaar opnemen. Gezelligheid
boven alles, dus echt de moeite waard!
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Wist je dat…….





























Op maandag 31 augustus en woensdag
2 september de speelavonden weer
beginnen.
De training voor de jeugd op maandag
een halfuurtje later begint.
De recreanten op woensdag een halfuur
eerder stoppen.
De recreanten naast de woensdag ook
voortaan op maandag kunnen
badmintonnen (T-Kwadraat).
De jaarlijkse contributie voortaan via
een model wordt berekend, waarin
rekening wordt gehouden met het
aantal speeldagen, aantal speeluren en
de baanhuur per uur.
De contributie van 2015/2016 met 5% is
verhoogd.
De automatische incasso door de
vakantie wat later plaatsvindt. In
augustus i.p.v. juli.
Je bij BCT ook lid kunt worden met of
via de ‘meedoen-regeling’ van de
gemeente Tilburg.
We voor niet-leden een 5- en een 10Rittenkaart ingevoerd hebben. Leuk
voor kennissen die niet altijd kunnen.
Adreswijzigingen of wanneer je een
ander telefoonnummer of emailadres
krijgt, dit even door moet geven aan de
ledenadministratie? Dan blijf je
tenminste alle informatie ontvangen.
De competities weer van start gaan in
september.
BCT komend seizoen ook weer
vertegenwoordigd is in de
midweekcompetitie.
De 5- of 10-Rittenkaart ook een leuk en
goed idee is als cadeau.
Textiel, oude kleding etc., voortaan het
hele jaar door bij onze voorzitter
ingeleverd kan worden.
De Grote Club Actie op zaterdag 19
september van start gaat.
Dit jaar online loten kunt kopen van
BCT. Bestel ze via de toegestuurde link
(19 september), dan steun je de club en
je hoeft zelfs de deur niet open te doen.
Wij, als redactie en bestuur, verwachten
dat elk lid minimaal 2 loten bestelt.
BCT nog graag een paar sponsors wil
hebben.






We nog graag wat vrijwilligers willen
hebben voor wat hand- en
spandiensten.
BCT dit jaar meedoet aan de ‘Week van
het Badminton’.
Op maandag 14 (T-Kwadraat) en
woensdag 16 september (Drieburcht) de
Open Dagen zijn en wij verwachten dat
jij iedereen uitnodigt om mee te doen.

A.L.V.
Op 10 maart jl. heeft het Bestuur de
Algemene Leden Vergadering gehouden.
Dit is de belangrijkste
verenigingsvergadering
van het jaar. Vergelijk
het met Prinsjesdag
waar het Kabinet
verantwoording aflegt
aan de StatenGeneraal en haar
plannen uitvouwt voor
volgend regeringsjaar. Veel leden weten
niet hoe belangrijk deze vergadering is,
getuige de lage opkomst. Het Bestuur legt
haar toekomstplannen uit en vraagt
hiervoor goedkeuring. Daarbij legt zij
verantwoording af voor het financieel beleid
van het afgelopen jaar. De
ledenvergadering is het belangrijkste
orgaan binnen een vereniging en de leden
kunnen op hun beurt het Bestuur
terugfluiten of zelfs het Bestuur vragen om
op te stappen. Kortom, alle belangrijke
zaken komen op de agenda en alle leden
kunnen hierover hun mening geven en
hierover hun stem geven. Belangrijke zaken
waar we tijdens de A.L.V. over hebben
gesproken zijn:
 Marens de Klerk-Van Oorschot is
herkozen als secretaris.
 Een nieuw contributierekenmodel is
aangenomen. De contributie zal bij
aanvang seizoen 2015-2016 met 5%
omhoog gaan.
 Valerie Knoop en Nico Meurders zijn
benoemd tot kascontroleleden.
 Het financieel herstel zet door; 2014 is
afgesloten met een positief resultaat.
Elke A.L.V. wordt genotuleerd en
gepubliceerd aan de leden.
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Zaalhuur / Gemeente
Sinds jaar en dag huurt BCT op maandag
sporthal T-Kwadraat en op woensdag
sporthal de Drieburcht van de gemeente
Tilburg en evenveel jaren vindt de
vereniging dat de huur, zeker in vergelijking
met andere gemeenten om ons heen, te
hoog is. Al drie jaar geeft de gemeente
Tilburg aan hiermee bezig te zijn en
eindelijk in mei van dit jaar was het dan
zover. Dit heb je allemaal in de krant
kunnen lezen, ook de commotie die dit
teweeg bracht. Sommige verenigingen
gingen er namelijk op vooruit, maar andere
verenigingen gingen er op achteruit, oftewel
moeten meer huur gaan betalen.
Wat waren de gevolgen voor BCT?
In eerste instantie was het bestuur zeer
verheugd, want de huurprijs per uur ging
fors omlaag,….maar… tot afgelopen seizoen
konden we per badmintonveld bespreken en
dat wordt met ingang van het seizoen
2015/2016 anders. De minimale huur is 1/3
hal, waarbij aangetekend dat wanneer een
vereniging het hele jaar wil afhuren, zij
voorrang hebben op deelhuur. Zo hadden
wij het al ingediende schema voor het
nieuwe seizoen aangepast van ‘losse
badmintonvelden’ naar minimaal 1/3 hal,
toen we ermee geconfronteerd werden dat
een vereniging de hele hal op
woensdagavond wilde huren. Om onze
woensdagavond als speelavond veilig te
stellen, moeten we dus meer huren dan we
eigenlijk nodig hebben of anders gezegd we
hebben een forse overcapaciteit.
Investeren.
Toch heeft het bestuur gemeend dit te
moeten doen. Enerzijds om voor het
komend seizoen de woensdagavond als
speelavond veilig te stellen, maar ook als
een soort investering. De vereniging heeft
namelijk net te weinig leden en het bestuur
heeft zich dan ook ten doel gesteld om het
ledenaantal omhoog te krijgen. Daarom
gaan we een aantal wervingsacties houden,
waarvan de eerste in ‘de week van het
badminton’ is (hier lees je verderop in dit
info bulletin meer over). De investering is
dus nu al extra speelruimte hebben om

straks de nieuwe leden op te kunnen
vangen.
Wat huren we in het nieuwe seizoen:
T-Kwadraat: op maandag, hal 1 helemaal
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Drieburcht: op woensdag, de hele hal van
19.00 uur tot 22.00 uur en ½ hal tot 22.30
uur.
A.L.V.
Voor het nieuwe seizoen 2015/2016 ligt dus
alles al vast. In de komende A.L.V. zullen
we de voortgang bespreken, ofwel
evalueren of de investering voldoende heeft
opgeleverd en wat de besluitvorming voor
het dan volgende seizoen 2016/2017 zal
zijn. Het aantal nieuwe leden wat de
wervingsacties op gaat leveren zal hierin
van cruciaal belang zijn. Daarom rekenen
wij ook op jullie steun en medewerking om
het ledenaantal omhoog te krijgen.

Speeltijden in het nieuwe
seizoen
Zoals eerder aangegeven moeten wij op
een andere manier huren en dit heeft ook
een aantal wijzigingen tot gevolg in de
speeltijden, voor de diverse categorieën.
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Het totaal overzicht voor seizoen 2015/2016 ziet er als volgt uit:
JEUGD:

Maandag
T-Kwadraat
Woensdag Drieburcht

van 19.00 uur tot 20.30 uur (is halfuur verschoven)
van 19.00 uur tot 20.30 uur (ongewijzigd)

SENIOREN
COMPETITIE:

Maandag
Maandag

van 19.00 uur tot 20.30 uur (ongewijzigd)
van 20.30 tot 21.00 uur vrijspelen (extra)

VB-ers:

Woensdag Drieburcht

van 20.00 uur tot 21.00 uur (ongewijzigd)

SENIOREN
RECREANTEN:

Maandag
T-Kwadraat
Woensdag Drieburcht

van 19.00 uur tot 21.00 uur (extra)
van 20.30 uur tot 22.30 uur (halfuur korter)

T-Kwadraat
T-Kwadraat

Voor de jeugd is er dus niet veel veranderd.
De van/tot tijd op maandag is hetzelfde
geworden als op de woensdag. Verder speel
je op maandag of woensdag of op beide
dagen, afhankelijk van hoe je je bij de
ledenadministratie hebt opgegeven.
De senioren die aan de bondscompetitie
meedoen kunnen op maandag een
halfuurtje langer spelen.
Voor de VB-ers is er helemaal niets
veranderd en zij blijven dus gewoon op
woensdagavond gezellig spelen.
Voor de recreanten (senioren) is het meeste
veranderd. Op woensdagavond is de
speelduur een halfuur ingekort.
Daartegenover staat dat er op maandag van
19.00 uur tot 21.00 uur extra gespeeld kan
worden.

Contributie
In de A.L.V., gehouden op 10 maart jl., is
het voorstel van het nieuwe
contributiemodel unaniem goedgekeurd.
Het nieuwe contributiemodel houdt in dat
de contributie voortaan wordt berekend aan
de hand van het aantal speeldagen, het
aantal speeluren per dag en de baanhuur
per uur. Van deze kosten zal 33,3% de
jaarcontributie bedragen (in de A.L.V. is dit
in een rekenmodel gepresenteerd). Deze
contributie wordt indien van toepassing
verhoogd met de kosten voor begeleiding,
training, baanhuur voor

competitiewedstrijden en bondsinschrijving
voor competitie(s).
Aangezien de gemeente dit jaar met
aanpassingen zou komen, die wellicht een
grote invloed zouden hebben op de
contributie, is in de A.L.V. een
tussenvoorstel besproken. Het nieuwe
contributiemodel pas te hanteren voor de
contributie in het seizoen 2016/2017 en de
contributie voor het seizoen 2015/2016
alvast te laten stijgen met 5%. Met de
verwachte daling van de zaalhuur zouden er
dan met het nieuwe model
hoogstwaarschijnlijk geen excessieve
verhogingen plaatsvinden. Inmiddels weten
we wat de gemeente beslist en doorgevoerd
heeft. De gevolgen hiervan zullen in de
A.L.V. van 2016 besproken worden.
De contributie voor het seizoen 2015 / 2016
bedraagt:

Nieuwe contributie bedragen m.i.v.
Seizoen 2015-2016
Juniorlid 1x spelen
op maandag OF woensdag
Juniorlid 2x spelen
op maandag EN woensdag
Recreant

€

145,00

€

265,00

€

183,00

Competitiespeler 1x per week
training + competitie
VB'er

€

257,00

€

109,00

Bondscontributie 2016

€

10,35
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Zoals in het Huishoudelijk Reglement is
vastgelegd wordt de jaarcontributie in twee
termijnen via de automatische incasso
geïncasseerd. De eerste termijn voor het
nieuwe seizoen, zijnde 50% van het
bovenstaande bedrag per categorie, heeft
wat vertraging opgelopen en wordt in de 3e
week van augustus van uw bankrekening
afgeschreven.
De tweede termijn, zijnde de overige 50%
vermeerderd met de bondscontributie,
wordt in de eerste week van januari
geïncasseerd.

NIEUW: Rittenkaart

Voor Wie?
Voor iedereen met een inkomensgrens van
maximaal 130% van het sociaal minimum.
Men kan zelf bereken of men recht heeft op
de regeling via het aanvraagformulier op
www.tilburg.nl.
Hoe werkt het?
Heeft men recht op de Meedoenregeling?
Dan kan men een keus maken uit het
aanbod ter waarde van € 100,-. Dit is het
maximale bedrag per jaar.


Voor hen die vaak niet kunnen maar toch
weleens een shuttle willen slaan.
Om niet-leden in staat te stellen om ook te
badmintonnen hebben we iets nieuws. De
5- en 10-rittenkaart. Een ‘rit’ staat dan voor
één avond.
Ook zeer geschikt om aan vrienden of
kennissen cadeau te doen om ze kennis te
laten maken met de badmintonsport bij een
gezellige vereniging… Of voor vrienden en
kennissen die door werkzaamheden vaak
verhinderd zijn en geen jaarabonnement
willen…. Of voor vrienden en kennissen die
om welke reden dan ook geen lid willen
worden, maar wel graag een aantal keren
willen badmintonnen.
De 10-Rittenkaart kost € 65,00
De 5-Rittenkaart kost € 35,00

NIEUW: Meedoenregeling
Ook nieuw is dat BCT met ingang van het
nieuwe seizoen ook aangesloten is bij de
gemeentelijke Meedoenregeling.
Wat is de Meedoenregeling?
De gemeente Tilburg stelt een bedrag
beschikbaar via de Meedoenregeling om
leuke dingen te ondernemen en nieuwe
mensen te leren kennen. Bewegen, sporten,
muziek, cultuur, cursussen, lidmaatschap en
activiteiten KBO, uitstapjes…. De keuze is
door diegene die aan de Meedoenregeling
meedoet zelf te maken.



Kiest men voor een activiteit van meer
dan € 100,-?
Dan moet men de rest zelf betalen. Of
en hoeveel men moet bijbetalen ligt
natuurlijk aan de activiteit die gekozen
wordt.
Kost de activiteit minder dan € 100,-?
Dan kan het bedrag wat overblijft nog
voor een andere activiteit gebruikt
worden.

Meedoenregeling inwisselen
Het inwisselen van de Meedoenregeling is
heel eenvoudig:
 Maak een keus uit het aanbod… hier
kies je dan natuurlijk voor BCT.
 Geef uw gegevens en uw BSN door aan
de ledenadministratie.
 Vertel dat je gebruik wilt maken van de
Meedoenregeling.
 De penningmeester checkt bij de
gemeente wat jouw openstaand saldo
van de Meedoenregeling is.
 Jouw openstaand saldo, met een
maximum van € 100,- wordt door de
gemeente aan BCT voldaan.
 Het restbedrag wordt met de 2
halfjaarlijkse incassotermijnen van jouw
rekening geïncasseerd.
Let wel:
Je moet dus eerst altijd de Meedoenregeling
aanvragen bij de gemeente Tilburg, voordat
je via de Meedoenregeling aan de
contributie bij BCT kunt voldoen.
Op de website van de gemeente Tilburg
www.meedoentilburg.nl kun je het volledig
aanbod van de deelnemende organisaties
bekijken.
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KW – Flex
Kwok-Wai Tang, ofwel Kwok, is al jaren een
sponsor van onze vereniging BCT. Vorig jaar
heeft hij met onze voorzitter een nieuwe 3jarige sponsorovereenkomst getekend. Dat
houdt in dat Kwok onze vereniging al 4 jaar
steunt en dit zeker de komende 2 jaar nog
zal blijven doen.
Mede dankzij de positieve ervaringen uit het
verleden en omdat onze eisen en wensen
door KW FLEX het beste worden
gehonoreerd, is de keuze op KW FLEX
gevallen. Het mag duidelijk zijn dat, zeker in
deze moeilijke economische tijden, we
bijzonder content zijn dat we deze
overeenkomst hebben kunnen sluiten.
Zoals jullie inmiddels gewend zijn, zal KW
FLEX een stand verzorgen op onze eigen
toernooien en worden enkele malen per
seizoen de speelavonden bezocht.

Niet alleen onze sponsor,
maar ook jouw voordelige
leverancier.
Het nieuwe badmintonseizoen is weer
begonnen!
Heeft u ook goede voornemens om weer
sportief bezig te zijn?

Dan staat u vast wel eens stil bij één van de
volgende vragen:
 Is mijn racket of bespanning nog goed?
 Absorbeert de grip van het handvat nog
goed vocht?
 Zijn de dempingen, stevigheid en
profielen van mijn schoenen nog in
orde?
 Als u groeiende kinderen heeft, passen
dan de schoenen van mijn kinderen
nog?
 Heeft u een blessure gehad en zoekt u
naar een medisch hulpmiddel om
blessures te voorkomen of sneller te
laten herstellen?
Wij hebben voor badminton het volgende
assortiment:
 Ca. 100 verschillende rackets op
voorraad.
 Ruim 250 paar schoenen op voorraad.
 Diverse soorten tassen in verschillende
maten en kleuren.
 Gratis grips vervangen bij aankoop van
een gripje vanaf €2,-.
 Kleding opdruk op uw huidige of nieuwe
shirt!
Goed materiaal is belangrijk om blessures te
voorkomen en het spelplezier te
bevorderen. Wij vinden het leuk om ons te
verdiepen in badmintonmateriaal. Dit doen
wij al bijna 10 jaar en wij blijven ons nog
steeds ontwikkelen door op de hoogte te
zijn van de laatste technologieën en testen
de rackets samen met onze klanten. Wij
hebben verstand van tientallen merken,
maar wij leveren vooral één premium merk:
VICTOR ‘Ready to Win’.
Uw voordeel als klant?
 Premium kwaliteit tegen de laagste
internetprijzen op elk niveau!
 Rackets testen en schoenen passen op
uw eigen speelavond.
 Gratis persoonlijk en eerlijk advies.
 30 dagen 100% tevredenheidsgarantie .
 Directe levering op uw speelavond of
gratis verzenden vanaf €49,-.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met
ons op: 06 – 1650 1686 of info@kwflex.nl.
Bezoek voor een indruk van ons
assortiment: www.kwflex.nl.
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Leden aan het woord
Wat zijn zoal de taken van de
ledenadministratie?
Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt bij
BCT is het mijn taak ervoor te zorgen dat de
betreffende ingeschreven wordt bij de Bond
(Badminton Nederland), zijn bondsnummer
krijgt en de ledenpas per email toegestuurd
krijgt.
Daarna worden alle gegevens verwerkt in
onze administratie (ledenlijst). Per nieuw lid
worden alle gegevens, die via het
inschrijfformulier gevraagd worden,
verwerkt in de desbetreffende groepen;
jeugdlid, senioren, VB-ers, competitiespeler,
locatie(s), minicompetitie, bondscompetitie.
Dit is ook zo voor het mailverkeer, rekening
houdend met op welke locatie men speelt,
welke dag en 1 of 2 keer per week.
Nadat alle ‘papieren’ zijn uitgedraaid, gaan
deze eerst nog naar onze penningmeester
die verantwoordelijk is voor het opmaken
van de factuur.
Om al deze
gegevens up-todate te houden is
het van groot
belang dat alle
veranderingen
doorgegeven
worden aan de
ledenadministratie.
Zeker voor de bereikbaarheid van onze
leden is het van belang dat alle gegevens
kloppen. Als je gaat verhuizen, een ander
emailadres of een ander 06-nummer krijgt,
geef het door aan ledenadministratie@bctilburg.nl. Alle wijzigingen moeten ook weer
bij BN doorgevoerd worden.
Deze lijst wordt ook door de andere
bestuursleden geraadpleegd, elke maand
worden wijzingen aangepast, hij moet
recent blijven.
Daarnaast verzorg ik alle e-mails van BN die
toegestuurd worden aan de vereniging.
Verhogingen, verlagingen, welke toernooien
er plaatsvinden, alle informatie wat
betrekking heeft op het spelen van

‘badminton’ wordt doorgestuurd naar de
bestuursleden en betrokkenen.
Ook onze webmaster krijgt regelmatig
informatie toegestuurd om onze site actueel
te houden.
In het begin van het seizoen 2014/2015 zijn
we gestart met 99 leden. Tussentijds zijn er
weer leden bijgekomen, maar helaas gaan
er weer 26 leden op het einde van het
seizoen weg. In het komende seizoen
2015/2016 starten we met ongeveer 90
leden. De nieuwe aanmeldingen worden in
augustus verwerkt.
Waarvoor kun je bij de ledenadministratie
terecht: adreswijzigingen, opzeggingen en
alle andere voorkomende
vragen die je beantwoord wilt
hebben. Lukt mij dat niet, dan
stuur ik de vraag door naar
één van de andere
bestuursleden die daar zeker
antwoord op heeft.

Marens de Klerk-van Oorschot
.-.-.-.-.-.-.-.
Ik ben begonnen met het trainen van de
jeugd, wat ik met heel veel plezier heb
gedaan.
Toen kwamen Netty en Henry op het idee
om ook een groepje met V.B-ers te
beginnen en daar moest natuurlijk
begeleiding bij komen.
Voor de jeugd was wel iemand te vinden,
maar voor die andere groep was het wel
moeilijk om iemand te krijgen. Vandaar dat
ik het ben gaan doen.
Arie heeft me heel lang geassisteerd waar ik
wel blij mee was.
Het is een hele leuke groep en ik hoop dat
ik hen nog lang kan begeleiden.

Groetjes Mieke Staps
.-.-.-.-.-.-.-.
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Beste Info-Bulletin-lezers,
Graag voldoe ik aan het verzoek van onze
(nieuwe) Bulletin-redactie om aan dit
nummer een bijdrage te leveren. De
‘schrijfopdracht’ voor mij was: ‘waarom al
zo lang lid en wat zijn de bezigheden voor
de webmaster’
Wat is ‘lang’ zult u zich misschien afvragen.
Als mijn geheugen me niet in de steek laat,
want dat krijg je bij die leeftijd, ben ik lid
geworden van BCT in 1980. Dus ik heb een
lange historie bij BCT. Ik ben daarmee
overigens nog niet het lid met de meeste
speeljaren, er gaan me nog 3 min of meer
actieve spelers/speelsters voor.
Waarom ga je niet eens wat anders met je
tijd doen, zult u zich misschien opnieuw
afvragen. De belangrijkste reden dat ik nog
steeds bij BCT speel, is dat de badmintonwoensdagavond een onmisbaar onderdeel
van mijn weekprogramma is geworden.
Daar komt niemand aan (bij hoge
uitzondering en uit ervaring wijs geworden,
nadat ik ook een keer op mijn trouwdag ben
gaan badmintonnen). BCT is voor mij ook
een vriendenclub, ook al zijn er in de loop
der jaren heel wat vrienden vertrokken.
Badminton is een sport die je tot op hoge
leeftijd kunt blijven spelen. Eén van de
voormalige vrienden was 88 toen hij moest
stoppen met spelen. Daarbij op de
noodzaak/voordelen van blijven bewegen
wordt steeds vaker door mensen die er
verstand van hebben gewezen (Stilzitten is
het nieuwe roken!). Naast fysieke
voordelen is het ook een leuke sport, die
soms zelfs tot een soort van verslaving
leidt. Dat wil niet zeggen dat er geen
minpunten zijn. Badminton kan ook leiden
tot wat ongemakken, die bestreden moeten
worden met bandjes of nog erger
bandages, maar die ongemakken gaan
meestal ook wel over, al of niet na het
bezoeken van een fysiotherapeut.
Een laatste reden waarom ik zo lang bij BCT
meeloop is de (bestuurlijke) betrokkenheid
bij deze club: als je tijdens een groot deel
van je leven betrokken bent bij het
opbouwen en in leven houden van een
vereniging, laat je die niet in de steek als
het eens wat minder gaat. BCT is op dat
gebied zeker niet gespaard gebleven.

Momenteel verleen ik nog wat hand- en
spandiensten aan de club als ‘webmaster’
van de site van BCT. Alhoewel ik in mijn
werkzame leven altijd ‘in de automatisering’
heb gezeten, was dit gebied voor mij ook
onontgonnen toen ik eraan begon. Nadat ik
me eerst het programma Joomla
(standaardsoftware voor het bouwen van
websites) enigszins eigen heb gemaakt, heb
ik onze website opnieuw gemaakt, op basis
van de oude opzet. Sindsdien doe ik ook
het beheer ervan, dat is het doorvoeren van
wijzigingen in die software bijvoorbeeld
nieuwe versies invoeren (die worden
voortdurend uitgebracht en die kun je niet
al te lang op de plank laten liggen), maar
ook nieuwe artikelen opnemen. Voor dat
laatste ben ik erg afhankelijk van de rest
van de vereniging, want ik kan dat niet
allemaal zelf bedenken. Op dat punt zou ik
graag nog wat meer uit de vereniging willen
horen, want anders wordt de site wel erg
snel oudbakken. Heel concreet zou ik willen,
dat ik meer ’stukjes’ krijg van jullie, die ik
op de site kan zetten, bijvoorbeeld over
activiteiten die de vereniging heeft
georganiseerd of wedstrijden die jullie
hebben gespeeld. Het mogen ook wensen
zijn of klachten zijn over zaken die zich
tijdens de speelavond hebben voorgedaan.
Daarbij dat jullie me ook wat leuke, liefst
recente, foto’s toesturen voor plaatsing.
Overigens doe ik dat beheer in mijn eentje
en dat is natuurlijk vanuit een oogpunt van
continuïteit nooit goed voor een
beheerfunctie. Dus als er iemand interesse
heeft om daarbij mee te helpen en wellicht
in de toekomst het beheer over te nemen,
graag, want ooit houdt ook
mijn BCT-lidmaatschap een
keer op.

Nico Meurders
.-.-.-.-.-.-.-.
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Aan mij is gevraagd een stukje voor ons
B.C. Tilburg Bulletin te schrijven. Een stukje
over het spelen van competitie leek ons
leuk.
Dit zeker omdat het aantal competitiespelende leden een stuk minder is
geworden, terwijl ik juist hierover heel
enthousiast ben.
Als eerste omdat het team waar ik in
speel een echte vriendengroep is geworden.
Ook buiten het badminton zien we elkaar
vaak. Daarnaast is het leuk om tijdens de
wedstrijden andere spelers te ontmoeten en
na de wedstrijd een drankje te doen.
Ook is het spelen van competitie erg
leerzaam. Je speelt wedstrijden tegen
badmintonners op ongeveer hetzelfde
niveau en de strijd
loopt hoog op. Hier leer je dan ook veel
van, zeker omdat elke tegenstander op een
andere manier speelt en je tijdens het spel
ook
nadenkt over de manier waarop je een
wedstrijd naar je hand kunt zetten.
Voor de vereniging en voor de spelers zou
het natuurlijk hartstikke mooi zijn als er
meer leden competitie zouden gaan spelen.
Je wordt ingedeeld op
niveau en je leert anderen
beter kennen.
Tot ziens op de baan en
geef je snel op!!

Groetjes, Valerie Knoop
.-.-.-.-.-.-.-.

Terugblik BCT toernooi
Terugblik BCTtoernooi 7 juni
Drieburcht.
Al jaren was de
organisatie van een
eigen clubtoernooi
op een vergeten spoor geraakt. Ook het
eigen Tino-toernooi heeft zich niet meer op
de kalender weten te plaatsen. In 2013
werd een nieuwe opzet gemaakt voor de
jeugdclubkampioenschappen. Met succes.

Mooie
wisselprijzen
werden aan de
winnaars
geschonken en in
2014 was de strijd
hierom al hevig
losgebarsten. Met de organisatie voor 2015
vonden we het erg belangrijk dat de
vereniging ook één vereniging was. Veel
leden weten niet wat BCT omhelst.
Daarom is de traditie in ere hersteld en
werd het jeugdclubtoernooi met het
seniorentoernooi versmolten tot een
ééndagstoernooi met ruimte voor
introducés. Het BCT-clubkampioenschap
was een feit! Het zijn clubkampioenschappen waar ieder
in zijn eigen
categorie
kampioen kan
worden. Ook al
was de
aanmelding voor
het toernooi in
het begin nog voorzichtig, al gaande werd
het aantal aanmeldingen groter en groter.
Henri, John, Rick en Nico namen de
organisatie op zich. Een keurig toernooi
werd ons voorgeschoteld. Veel bezwete
gezichten, veel plezier en strijd om de fel
begeerde wisselprijzen. Onze VB-ers hebben
zich uitermate goed
geamuseerd en we
hebben als BCT’ers
laten zien dat er
veel plezier te
halen valt met een
eigen toernooi. Het
uitspelen van de finale had te kampen met
tijdgebrek en kon niet vol uitgespeeld
worden. Door een voortijdig afbreken werd
misschien niet de juiste speler winnaar,
maar het plezier werd er niet minder om.
Helaas moesten Gwen en Hugo met resp.
een opgerekte kruisband en een zweepslag
voortijdig de strijd staken.
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Voor het archief nog even de winnaars:
Meisjes B 1e Emma van Item

2e Ka Ming Chan

Meisjes A 1e Sam van den Dungen

2e Luana Maspaitella

Jongens C 1e Daniël van der Velden

2e Johan Kokke

Jongens B 1e Max de Been

2e Stijn van Tuijl

Jongens A 1e Levani Maspaitella

2e Storm Roukens

Introducé Jeugd: Anna de Been

Dames; Toos van Esch
Heren: Jan Keijzers

Dames

Kampioen: Valerie Knoop

Heren

Kampioen: Jaap de Brouwer 2e Arno Hoeckx

2e Edie Heemels

De Jeugd
Net als bij voetbal en hockey word je bij
BCT automatisch ingedeeld in een team en
ga je competitiewedstrijden spelen. Bij elke
vereniging is dat zo. Echter, de laatste jaren
is het niet meer vanzelfsprekend dat onze
jeugd wedstrijden gaat spelen. Sterker nog,
het grootste
gedeelte is
terughoudend of
durft zelfs niet mee
te spelen. Een
oorzaak hiervan is
wellicht dat veel
mensen onbekend zijn met badminton als
sport en meer het beeld van een leuk
campingspelletje hebben.
Vreemd is dat men terughoudend is in het
deelnemen aan de competitie, terwijl
tijdens de training de voorkeur wordt
gegeven aan wedstrijdjes spelen.
Competitiedrang is er wel. Wat we sterk
zien is dat de kinderen die competitie spelen
veel serieuzer aan de gang gaan tijdens de
training en meer het belang van goede
service, slaghouding en looptechniek gaan
zien in plaats van dit maar als lastig en
onnodig te zien. Juist deze leden groeien in
hun sport.
Voor elk niveau is er plaats in een van de
competities. Voor de beginners is de
minicompetitie uitermate geschikt, omdat
hier minder op leeftijd en meer naar niveau
wordt geselecteerd. Echter, door het zeer
lage aantal inschrijvingen van de afgelopen
jaren valt het niet mee om goede
teamsamenstellingen te kunnen maken en
hebben we enthousiaste beginners ’nee’
moeten verkopen, omdat we voor hen zelfs

geen compleet team konden vormen. Dit
kan nooit de bedoeling zijn. De wat meer
gevorderde spelers kunnen uitstekend in de
bondscompetitie meedoen; hier ontmoeten
zij spelers in hun eigen leeftijdscategorie en
spelers die een hoger niveau aankunnen.
Door deel te nemen aan de competitie zien
spelers snel hoe leuk badminton is.

Competities
Bondscompetitie:

Waar en wanneer:

- Start in september en eindigt eind januari
(eventueel uitloop tot half februari).
Speelweekenden staan vast.
- Ongeveer 12 wedstrijden: 6
thuiswedstrijden in T-Kwadraat op
zondagochtend en 6 uitwedstrijden. Deze
kunnen vrijdagavond, zaterdag of zondag
zijn. De Bond streeft naar een indeling
waarbij vooral clubs uit de regio MiddenBrabant als tegenstander worden ingedeeld
(Breda-Eindhoven-’s-Hertogenbosch).

Indeling en teamsamenstelling:

Hier wordt ingedeeld op basis van leeftijd.
Internationaal is dit gangbaar. De
competitie heeft de volgende categorieën:
1. Senioren, zijnde spelers boven de 19 jaar
2. Jeugd in leeftijdscategorieën: U19, U17,
U15, U13 en U11. U11 wil zeggen: onder 11
jaar waarbij de peildatum 1 januari wordt
aangehouden; ben je op 1 januari van het
jaar waarin de competitie begint nog geen
11, dan mag je het hele seizoen in ‘U11’
spelen ook al word je al op 2 januari 11 (dit
geldt ook voor toernooien die via de
badmintonbond lopen).
Een talentvolle 10-jarige speler mag hoger
ingedeeld worden; tot U19 of zelfs
senioren. Echter, een speler mag nooit in
een lagere klasse gaan spelen. Een 15jarige speler mag dus niet in ‘U13’ spelen.
Een team bestaat uit minimaal twee meisjes
en twee jongens; zogenaamd mixteam.
Kampt een vereniging met een tekort aan
meisjes c.q. jongens dan kan zij inschrijven
voor een meisjes- en/of jongensteam. Niet
elk jaar is er genoeg aanbod om een
meisjes- of jongenscompetitie te
organiseren. De categorie U11 is een
11

gemengde categorie; jongens en meisjes
spelen tegen elkaar.
BC Tilburg streeft naar dat er in ieder team
minimaal 6 spelers in een team te plaatsten
( 3 jongens , 3 meisjes) bij deze minimale
bezetting kunnen blessures, ziekte en
dergelijke zorgen voor bezettingsproblemen
binnen het team.

Voor wie:

Voor iedereen! Alleen voor beginnende
spelers die in de categorie U15 vallen kan
het lastig worden, omdat de tegenstanders
in deze categorie al vaak wat langer
spelen.Echter we hebben afgelopen jaar
ook beginners gehad die toch in deze
categorie hun vuurdoop hebben ondergaan
en die hierdoor snel gegroeid zijn.
Minicompetitie:

Waar en wanneer:

- Start eind januari en eindigt in juni.
Agenda wordt gemaakt en in overleg kan
hiervan worden afgeweken.
- Ongeveer 10 wedstrijden: 5
thuiswedstrijden (de trainingsavond;
maandag of woensdag) en 5
uitwedstrijden. Tijdens de
verenigingsavond van de thuisvereniging of
in het weekend. Uitwedstrijden worden
gespeeld in de regio’s Breda, Tilburg en
Waalwijk.

Indeling en teamsamenstelling:

Hier is de indeling flexibel; op basis van
leeftijd en ervaring stellen de clubs de
teams samen. Waar de bondscompetitie
nooit een jongen tegen een meisje laat
spelen (uitgezonderd U11) is dit in de
minicompetitie wel mogelijk. Teams blijven
uit minimaal 4 spelers bestaan.
Ook bij de minicompetitie streeft BC Tilburg
naar de minimale bezetting van 6 spelers.
Bij deze teams telt ook dat blessures, ziekte
en dergelijke kunnen zorgen
bezettingsproblemen indien het team de
minimale bezetting heeft.

Voor wie:

Voor de twijfelende starters. Ook voor
spelers die al langer actief zijn blijft de
minicompetitie een uitdaging; zij worden
hoger ingedeeld.
Voor de minicompetitie (start begin 2016)
zullen vrijwel direct bij aanvang van het
nieuwe seizoen de inschrijfformulieren
rondgestuurd worden, daar de teams in
oktober aangemeld moeten worden. We
hopen op meer teams dan vorig jaar, wat
moet lukken omdat we ook meer nieuwe
spelers hebben.
Midweekcompetitie:

Waar en wanneer:

- De competitie start 1 oktober en loopt
door tot en met 31 mei. De speeldagen
worden onderling bepaald en worden in
principe buiten de weekenden gespeeld.
- Poule indeling is met 6 a 7 teams. Je
speelt dus 5 of 6 thuis- en uit wedstrijden.
Het aantal teams is afhankelijk van het
aantal inschrijvingen voor de competitie.
- De thuiswedstrijden worden gespeeld bij
de drieburcht ( Tilburg Noord)
- De locatie van de uitwedstrijden verschilt
per tegenstander, de reisafstanden worden
echter wel beperkt.

Indeling en teamsamenstelling:

De midweekcompetitie bestaat uit 5
verschillende klasse wij hebben ons team
Ingeschreven voor klasse 4 of dit een goede
keuze is weten we pas na een aantal
wedstrijden. Als deze klasse goed bevalt
kunnen we eventueel het jaar erop klasse 3
gaan spelen. De 10 of 11 wedstrijden
bestaan uit: 2x mannen enkel , 2x vrouwen
enkel, 1x mannen dubbel, 1x vrouwen
dubbel, 2x gemengd dubbel.
Ons team bestaat uit 8 recreanten spelers
met daarin 5 mannelijke spelers en 3
vrouwelijke spelers.

Voor wie? :

Iedereen mag aan deze competitie
meedoen: de recreanten, competitiespelers
en voor de jeugd. Badminton Nederland
houdt de midweek competitie. BCT heeft in
het verleden hier vaak aan meegedaan.
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Vanaf dit jaar pakken we de competitie met
een nieuw team weer op.
Competitie Buiten Bedrijf:
Deze competitie wordt georganiseerd door
Sportbedrijf Tilburg in samenwerking met
BC-Tilburg. Deze competitie is gericht op
Tilburgse bedrijven. Meedoen aan de
Competitie Buiten Bedrijf biedt veel
voordelen, zoals de mogelijkheid om nieuwe
contacten op te doen. Vooral tijdens de
'derde' helft. Sporten met collega's verbetert
de sfeer en levert veel positiviteit op.
Daarnaast verlaagt sporten en bewegen het
ziekteverzuim. Aan het eind van alle
competities is er een gezellige slotavond
met een hapje en een drankje. Een team
bestaat uit 4-6 spelers. De wedstrijden
worden op maandagavond in het naseizoen,
vlak voor de zomervakantie, gespeeld in De
Blaak.
BCT heeft aan de laatste editie ook
deelgenomen met één team, bestaande uit:
Gwen v.d. Sande, Edie Heemels, Matthijs
Raaimakers, Carlijn van Ierland, Britt
Nouwens, Karsten van Poppel, Axel
Kampfraath, Hugo Rijhiner en Jaap de
Brouwer.
De Carlton Bondscompetitie:
De Carlton bondscompetitie is een
gemengde competitie welke op landelijk
niveau wordt
gespeeld. De
bondscompetitie is
opgebouwd als een piramide, met andere
woorden: de Carlton Eredivisie heeft één
poule, de Carlton Eerste Divisies twee
afdelingen, de Carlton Tweede Divisies vier,
enzovoort. De Carlton Eredivisie en de
Carlton Eerste Divisie bestaan uit 10 teams
per afdeling, de afdelingen in de overige
divisies bestaan uit 8 teams. De
bondscompetitie wordt gespeeld in de
periode september tot en met januari. De
Carlton Ere- en Carlton Eerste Divisie gaan
door tot en met februari. De wedstrijden
worden altijd gespeeld op een vrijdag,
zaterdag of zondag.
Tijdens een wedstrijd worden er acht
partijen gespeeld. Iedere gewonnen partij
levert een punt op. Alle behaalde punten

worden meegenomen naar de stand in de
competitie. Na 14 (of 18) wedstrijden wordt
er een eindstand opgemaakt. Het team dat
alle 14 wedstrijden heeft gewonnen is
automatisch kampioen, ook als het team
niet de meeste punten heeft verzameld.
Heeft er niemand 14 wedstrijden
gewonnen, dan is het team kampioen dat
de meeste punten heeft verzameld.
BCT is niet meer vertegenwoordigd in deze
competitie.
Team begeleiding:
Net als bij voetbal en hockey hebben we
ouders nodig voor
het begeleiden van
het team. Voor de
uitwedstrijden die in
de meeste gevallen
niet in Tilburg zijn
hebben de spelers
vervoer nodig en een teamleider(s) die
meehelpt de wedstrijdformulieren in te
vullen. Om een team te begeleiden hoef je
zelf geen kei in badminton te zijn. Waar het
vooral om draait is spelers positief blijven te
motiveren ook al wordt er verloren.
Sportiviteit staat hoog in ons vaandel. Voor
beide competities geldt dat de
thuisspelende ploeg zorgt voor
tellers/scheidrechters. In principe moeten
de spelers die op dat moment niet spelen
tellen, maar is wel erg handig als enkele
ouders hierin kunnen ondersteunen. De
spelregels voor badminton zijn relatief
eenvoudig en wij zijn gaarne bereid om
ouders deze uit te leggen tijdens een
training. Naast dat u hiermee uw kind kunt
ondersteunen begrijpt u ook beter de opzet
van badminton en
beleeft u ook meer
plezier aan het
volgen van een
wedstrijd. Ook zijn
we gaarne bereid,
wanneer hiervoor
belangstelling is, u als ouder zelf eens te
laten spelen tegen uw zoon of dochter om
eens te ervaren hoe lastig het spelen van
een echte wedstrijd wel niet is.
Voor spelregels zie ook
http://www.badminton.nl/badminton_spele
n/beknopte_spelregels
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Teams en speelschema’s
2015 / 2016
Teamspelers U13 mix
Max de Been
Eva Bramer
Rens Waterreus Sammy Lu
Giael Obbens
Luc van Gestel (res.)
Speelschema U13 mix
13-09-15 BC Tilburg U13-1
20-09-15 BC Veldhoven U13-1
4-10-15 RBB U 13-2
18-10-15 BC Tilburg U13-1
25-10-15 BC Tilburg U13-1
1-11-15 BC High Speed U13-1
8-11-15 BC Tilburg U13-1
15-11-15 BC Lieshout U13-1
6-12-15 Bye
13-12-15 BC Tilburg U13-1
20-12-15 BC geldrop U13-2
10-01-16 BC Shot U13-1
17-01-16 BC Tilburg U13-1
24-01-16 BC Tilburg U13-1

Bye
BC Tilburg U13-1
BC Tilburg U13-1
BC geldrop U13-2
BC Shot U13-1
BC Tilburg U13-1
BC Veldhoven U13-1
BC Tilburg U13-1
BC Tilburg U13-1
RBB U 13-2
BC Tilburg U13-1
BC Tilburg U13-1
BC Lieshout U13-1
BC High Speed U13-1

Teamspelers U15 Meisjes
Aisha Dingemans Ka Ming Chan
Lisanne Haans
Elin v.d. Sande
Ines Visser
Janfong Willemen (res.)
Speelschema U15 meisjes
13-09-15 BC Tilburg MU15-1
18-10-15 BC Tilburg MU15-1
25-10-15 BC Tilburg MU15-1
1-11-15 BC Robad MU15-1
8-11-15 BC Tilburg MU15-1
15-11-15 BC Schijndel MU 17-1
29-11-15 BC Schijndel MU 17-1
6-12-15 SC Reeshof MU15-1
20-12-15 BC Robad MU15-1
10-01-16 SC Reeshof MU15-1
17-01-16 BC Tilburg MU15-1
24-01-16 BC Tilburg MU15-1

SC Reeshof MU15-1
BC Robad MU15-1
BC Schijndel MU 17-1
BC Tilburg MU15-1
SC Reeshof MU15-1
BC Tilburg MU15-1
BC Tilburg MU15-1
BC Tilburg MU15-1
BC Tilburg MU15-1
BC Tilburg MU15-1
BC Schijndel MU 17-1
BC Robad MU15-1

Teamspelers U17-1 mix
Storm Roukens
Luana Maspaitella
Roy van Opstal
Levani Maspaitella
Abigail Sives

Speelschema U17-1 mix
13-09-15 BC Tilburg U17-1
20-09-15 BC Eindhoven U17-1
4-10-15 RBB U17-1
18-10-15 BC Tilburg U17-1
25-10-15 BC Tilburg U17-1
1-11-15 Bye
8-11-15 BC Tilburg U17-1
15-11-15 BC Alouette U17-2
6-12-15 SC Reeshof U17-2
13-12-15 BC Tilburg U17-1
20-12-15 BV Lith U17-1
10-01-16 BC Shot U17-2
17-01-16 BC Tilburg U17-1
24-01-16 BC Tilburg U17-1

SC Reeshof U17-2
BC Tilburg U17-1
BC Tilburg U17-1
BV Lith U17-1
BC Shot U17-2
BC Tilburg U17-1
BC Eindhoven U17-1
BC Tilburg U17-1
BC Tilburg U17-1
RBB U17-1
BC Tilburg U17-1
BC Tilburg U17-1
BC Alouette U17-2
Bye

Teamspelers U17-2 mix
Job Rapati
Bjorn v.d. Wouw
Sabine Roijers
Sam v.d. Dungen
Emma van Item
Speelschema U17-2 mix
13-09-15 BC Tilburg U17-1
20-09-15 BC Eindhoven U17-2
4-10-15 BC Oss U17-2
18-10-15 BC Tilburg U17-1
25-10-15 BC Tilburg U17-1
1-11-15 Bye
8-11-15 BC Tilburg U17-1
15-11-15 BC Alouette U17-4
6-12-15 BC Zwaluwen U17-2
13-12-15 BC Tilburg U17-1
20-12-15 BC Rapid U17-1
10-01-16 BC Geldrop U17-3
17-01-16 BC Tilburg U17-1
24-01-16 BC Tilburg U17-1

BC Zwaluwen U17-2
BC Tilburg U17-1
BC Tilburg U17-1
BC Rapid U17-1
BC Geldrop U17-3
BC Tilburg U17-1
BC Eindhoven U17-2
BC Tilburg U17-1
BC Tilburg U17-1
BC Oss U17-2
BC Tilburg U17-1
BC Tilburg U17-1
BC Alouette U17-4
Bye

Alle wedstrijduitslagen en competitie
(tussen)standen zijn te volgen via de site
www.toernooi.nl ga dan naar:
- Regio Noord Brabant Jeugd Competitie
2015-2016
- Regio Boord Brabant Senioren Competitie
2015-2016

Teamspelers Senioren 3e klasse
Tim Emmers
Thijs v.d. Heijden
Valerie Knoop
Ankie Vermeulen
vacant
vacant
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Speelschema Senioren team 3e klasse
13-09-15 BC Tilburg 1
Bye
20-09-15 BC Eindhoven 1
BC Tilburg 1
4-10-15 BC oss 3
BC Tilburg 1
18-10-15 BC Tilburg 1
BC Geldrop 8
25-10-15 BC Tilburg 1
BC Eindhoven 1
1-11-15 BC High Speed 1
BC Tilburg 1
8-11-15 BC Tilburg 1
BC Shot 5
15-11-15 BC Alouette 8
BC Tilburg 1
6-12-15 Bye
BC Tilburg 1
13-12-15 BC Tilburg 1
BC oss 3
20-12-15 BC Geldrop 8
BC Tilburg 1
10-01-16 BC Shot 5
BC Tilburg 1
17-01-16 BC Tilburg 1
BC Alouette 8
24-01-16 BC Tilburg 1
BC High Speed 1

Teamspelers Senioren 4e klasse
Edie Heemels
Gwen v.d. Sande
Flip Maes
Stephan van Dun
vacant
vacant
Speelschema Senioren team 4e klasse
13-09-15 BC Tilburg 2
Bye
20-09-15 BC Shot 6
BC Tilburg 2
4-10-15 BCH 6
BC Tilburg 2
18-10-15 BC Tilburg 2
TFS '57 8
25-10-15 BC Tilburg 2
BC Oirschot 2
1-11-15 BC Oosterhout 5
BC Tilburg 2
8-11-15 BC Tilburg 2
BC Shot 6
15-11-15 BBV 4
BC Tilburg 2
6-12-15 Bye
BC Tilburg 2
13-12-15 BC Tilburg 2
BCH 6
20-12-15 TFS '57 8
BC Tilburg 2
10-01-16 BC Oirschot 2
BC Tilburg 2
17-01-16 BC Tilburg 2
BBV 4
24-01-16 BC Tilburg 2
BC Oosterhout 5

Voor beide seniorenteams zoeken we nog
reservespelers, aangezien de basis met 4
spelers magertjes is. Met name een dame
voor het 4e klasse team is direct gewenst,
daar Gwen nog kampt met een
knieblessure. Als er onder de recreanten
spelers zijn die bereid zijn daar waar nodig
is in te vallen, horen we dat graag.
Teamspelers Midweekcompetitie
Hanneke Keijzers - de Ridder Hugo Rijhiner
Mieke van Doorneveld

Jaap de Brouwer

Esther van den Hurk

Henri de Brouwer

Wouter Overmars

Nico Meurders (res.)

Het speelschema staat nog niet helemaal
vast. In de loop van september moet het
hele speelschema bekend zijn.
LET OP:
Alle speeldata van thuiswedstrijden
staan vast. Al het overige, welke
tegenstander wanneer en speeldata
uitwedstrijden onder voorbehoud. Check
dit zelf regelmatig op toernooi.nl

Junior Masters
Het Junior Master Circuit is een circuit van
twaalf toernooien wat wordt afgesloten met
een finale. Het circuit wordt gespeeld in de
periode september tot en met mei.
Het circuit kent drie leeftijdscategorieën
namelijk de U13, U15 en de U17 jongens en
meisjes enkel. De U15 is opgedeeld in de
U15 en U15+ categorie. De U15+ wordt op
6 vooraf aangewezen Junior Master
toernooien gespeeld. Kinderen in de U15
leeftijdscategorie, die per 1
september trainen bij een Badminton
Academy, moeten bij deelname zich bij een
van de 6 toernooien voor de U15+
categorie of hoger inschrijven.
Op andere toernooien kunnen zij inschrijven
in de U15 categorie, maar ze krijgen voor
deze
leeftijdsklasse
geen punten
voor de ranglijst.
Aan toernooien
voor het Junior
Master Circuit
worden aanvullende eisen gesteld. Bij elk
toernooi zijn punten te behalen voor de
Junior Master Ranglijst. Ook het resultaat
dat wordt behaald bij de Regionale Junioren
Kampioenschappen telt mee voor deze
ranglijst. Na het laatste toernooi wordt de
eindstand opgemaakt. De elf
hoogst geplaatste spelers op de
eindranglijst worden uitgenodigd voor de
Junior Master Finale. Daarnaast wordt per
leeftijdsklasse een wildcard verstrekt. De
winnaar van de finale is de winnaar van het
circuit van het desbetreffende seizoen.
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Sinds de fusie met BC Pellikaan organiseert
BCT de Junior Masters in Tilburg. Het
prestige waar BC
Pellikaan zich mee
profileerde heeft BCT
omgezet in een
zakelijk toernooi.
Sportief kunnen we
ons niet meten, maar
voor de jeugd blijft het
een ervaring om deel
aan te nemen. Vanuit deze kennismaking
moet het licht bij hen gaan branden om te
ondervinden wat badminton op niveau
inhoudt. Een team met kundige mensen
heeft zich de afgelopen jaren behoorlijk
moeten inspannen om het organisatorisch
in orde te krijgen. Om dit toernooi een
vaste plek te geven op onze agenda zal het
meer gedragen moeten worden door
vrijwilligers. Het toernooi ontvangt ongeveer
200 jeugdspelers die samen goed zijn voor
500 partijen. Jarenlang wordt het toernooi
gedragen door een klein aantal vrijwilligers,
maar eigenlijk is dit nauwelijks nog
haalbaar. Jaarlijks wordt een dringend
beroep gedaan op onze leden met
wisselend resultaat. De haalbaarheid zal
sterk afhankelijk zijn van de vrijwilligers.
Met de organisatie kunnen we een positief
resultaat boeken, maar dat is ook sterk
afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor
2016 staat het Junior Masters weer op de
agenda en zullen we weer alle zeilen
moeten bijzetten om een goed resultaat te
boeken. Zet alvast 7 en 8 mei 2016 in uw
agenda.

BCT Clubshirts
Alle leden die officiële wedstrijden spelen
voor BCT dragen het clubtenue, het shirt
met witte broek.
Leverbaar in dames(v-hals en getailleerd)
en herenmodel(model
met knoopsluiting).
Het shirt is gemaakt
van 100% quick-dry
polyester met een
retro badge op het hart.

De shirts hebben een levertijd van ongeveer
6 weken, kosten €26,85 per stuk en zijn te
bestellen bij clubkleding@bc-tilburg.nl.

Textielactie
De textielactie is in het leven geroepen om
verenigingen extra inkomsten te bieden en
dit te koppelen aan het
inzamelen van textiel.
Natuurlijk was dit niet
de enige drijfveer van
Gemeente Tilburg en
het BAT. Om een
’schonere’ afvalstroom
te krijgen sorteren we
al jaren ons afval. We scheiden papier,
plastic, glas, batterijen enzovoort. Het
inzamelen van textiel bleef achter bij de
gemeentelijke verwachtingen. Tonnen
textiel worden gewoon via het restafval
aangeboden, terwijl textiel een heel goed
materiaal is om te recyclen. Het BAT heeft
samen met Gemeente Tilburg de textielactie
bedacht en die gekoppeld aan scholen en
verenigingen. Haal zoveel mogelijk op en als
je behoort tot de drie beste inzamelaars dan
verdubbelen wij de inkomsten. Deze actie
wordt tweemaal per jaar georganiseerd.
Met deze actie kunnen verenigingen de
extra inkomsten aanwenden om
bijvoorbeeld een jeugdactiviteit te
ondersteunen. Niet alleen is de actie goed
voor de clubkas, maar we leveren hiermee
een grote bijdrage aan het milieu. Een
schone wereld willen we toch allemaal!
De laatste jaren zijn we actief met het
inzamelen, maar het lukt elke keer net niet
om de verdubbeling in de wacht te slepen.
Om de kans op verdubbeling te vergroten
willen we één keer per jaar deelnemen,
maar dan moet je wel een
opslagmogelijkheid hebben. Die hebben we
dan ook gevonden; ruimte genoeg voor
duizenden kilo’s.
Heb je nu oude kleding, schoenen of een
versleten teddybeer? Gooi ze dan niet bij
het restafval, maar breng deze mee of lever
ze in bij ons inzameldepot: Ringbaan Noord
23a, Tilburg.
Veel leden hebben de weg al gevonden. U
ook?

16

Grote Club actie

Week van het Badminton

Elk jaar in september vindt de Grote
Clubactie plaats. Dit jaar doen wij ook mee
en willen wij natuurlijk
zoveel mogelijk loten
verkopen. Van de
opbrengst gaat maar
liefst 80% (ofwel € 2,40
per lot) naar onze
clubkas! Bovendien
maken lotenkopers kans op fantastische
prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag
van € 100.000,-! Hieronder vind je meer
informatie over hoe de actie in elkaar
steekt.

Wij, BCT, doen mee met de Week van het
Badminton van 14 september tot en met 20
september 2015 en organiseren voor
iedereen die belangstelling heeft twee Open
Dagen op:

Wat is de bedoeling?
Het verkopen van de loten is heel
eenvoudig. Wij werken met:
- Online Verkoop:
Je ontvangt van ons een e-mail met hierin
een link naar onze online verkooppagina.
Nodig al je familie, vrienden en kennissen
uit om op deze pagina een lot van onze club
te kopen. Het bedrag wordt eenmalig van
de rekening van de koper afgeschreven. Het
lotnummer wordt op het bankafschrift
vermeld.

We verwachten dat elk lid Online
loten koopt en BCT hiermee steunt.
Je ontvangt hiervoor, wanneer de
actie start, via de e-mail een link. Dat
is handig en gemakkelijk!
En de link doorsturen natuurlijk
Stuur de link door naar wie je wilt, te
beginnen bij je familie, vrienden, buren,
enz. Weet dat er een gedeelte van de bon
bij jouw vereniging terechtkomt, waarvan
we wellicht leuke dingen mee kunnen doen.
Wanneer is de actie?
De Grote Clubactie start op zaterdag 19
september. Rond die tijd kun je ook de link
verwachten.

- maandag 14 september van 19.00 uur tot
21.00 uur in T-Kwadraat.
- woensdag 16 september van 19.00 uur tot
22.00 uur in De Drieburcht.
Spoor familie, vrienden, buren en
kennissen aan om ook te komen en
kennis te maken met de
badmintonsport!
De Week van het Badminton is een initiatief
van Badminton Nederland en de week
waarin alle badmintonverenigingen in het
land Open Dagen organiseren. Ook onze
vereniging zet de deuren van de sporthal
open om een grote groep mensen op een
originele manier te laten kennismaken met
badminton.
Doe ook mee en nodig je vrienden uit
“Wij vragen jou om
je vrienden,
familieleden, buren
en kennissen die
nog niet
badmintonnen uit
te nodigen om
tijdens één van
onze Open Dagen op 14 en 16 september
de baan op te gaan. “En kom dan vooral

samen naar T-Kwadraat op maandag en
naar De Drieburcht op woensdag! ”, aldus
Ad Nouwens, voorzitter van BCT.

Voor meer informatie over de activiteiten
van Badmintonclub Tilburg, kijk op onze
website www.BC-Tilburg.nl of neem contact
op met Marens de Klerk van onze
ledenadministratie, telefoonnummer 0134560889 of stuur een e-mail naar
ledenadministratie@bc-tilburg.nl.
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Alles over de Week van het Badminton is te
vinden op www.weekvanhetbadminton.nl en
www.twitter.com/badm_nederland.

Belangrijke data

Neem op de eerste speelavond
een poster mee en hang deze
voor je raam, zodat iedereen
weet dat we als BCT
2 Open Dagen hebben!

Sponsors Gezocht
BCT zou als vereniging veel geholpen zijn
wanneer ze nog een paar sponsors meer
zouden hebben. Weet jij iemand, waarmee
onze sponsorcommissie contact op kan
nemen, laat het onze penningmeester dan
weten. Hij heeft zelfs een voorstel dat het
de sponsor netto bijna niets kost.
Alvast bedankt!

Vrijwilliger? Ja, graag
BCT kan nog wel een paar vrijwilligers
gebruiken. We zoeken nog iemand voor:
 Website (onderhoud).
 Recreanten (ondersteuning maandag).
 Recreanten (ondersteuning woensdag).
 Activiteitencommissie, om deze nieuw
leven in te blazen.
 Redactieleden, om dit info bulletin 3 tot
4 keer te kunnen maken.
Daarbij hebben we natuurlijk graag dat ook
jeugdleden zich hiervoor aanmelden. Zij zijn
immers de toekomst.
Interesse? Neem contact op met onze
voorzitter of één van de andere
bestuursleden.

31-8-2015
2-9-2015
13-9-2015
14-9-2015
19-9-2015
8-3-2016
7/8-5-2016
5-6-2016

Seizoen start in T-Kwadraat
Seizoen start in De Drieburcht
Start bondscompetitie
Week v.h. Badminton
Start Grote Club Actie
A.L.V. 2016
Junior Masters Tilburg
BCT Toernooi +
Clubkampioenschap

Noteer deze data alvast in je agenda!

Redactie
Voor de volgende editie die net voor de
Kerst gaat verschijnen….:
 Zoeken we nog redactieleden die mee
willen denken en het info bulletin in
elkaar willen zetten
 Zullen we een aantal leden benaderen
om een stukje te schrijven, maar je mag
jezelf natuurlijk ook aanmelden.
Heb je verder nog vragen of opmerkingen
op deze eerste vernieuwde editie van het
info bulletin, neem dan contact op met
Henri de Brouwer, onze penningmeester, of
één van de andere bestuursleden.

www.BC-tilburg.nl
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