Voorwoord
Weer een nieuw infobulletin propvol met
allerlei activiteiten die binnen BCT ‘rollen’.
Ledenwerving, competitie, toernooien,
inzamelacties en meer, veel meer.
De vereniging groeit het laatste halfjaar en
er ontstaat bij leden steeds meer de
behoefte om de vereniging nog fijner te
maken. Al jaren hebben we binnen de
vereniging leden die bij elke thuiswedstrijd
optreden als wedstrijdsecretaris. Denk
daarnaast ook aan de dames die al
jarenlang onze vb-ers een heerlijke avond
bezorgen. Sinds kort zijn er ook enkele
jonge leden die samen de activiteitencommissie vormen. Verder in dit bulletin
stellen zij zichzelf voor en kunnen ze
misschien al van hun intenties weergeven.
Gelukkig heeft de vereniging dus steeds
meer leden en niet-leden die zich inzetten
om BCT tot een geweldige vereniging te
maken. Deze mensen verdienen dan ook
een pluim. Bij deze. Geeft u ze ook eens
een schouderklopje, want de dankbaarheid
zegt heel veel. Is het ook iets voor u om
meer te doen voor de vereniging? We
zoeken onder andere een lid die een jaar
lang een jeugdteam wil begeleiden of
iemand die in het redactieteam wil
plaatsnemen. Er zijn nog heel veel
mogelijkheden die het bestuur op wil
pakken. Houd eens een bestuurslid aan en
vertel wat je zou willen doen. We hebben je
nodig. In dit infobulletin vind je tal van
rollende zaken, zowel om aan mee te doen
als om mee te organiseren. Veel leesplezier!
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Kerstgroet
Beste BCT-ers,
De Kerstdagen staan voor de deur en ook
Nieuwjaar wordt met familie en vrienden
weer onvergetelijk gemaakt. De kalkoen,
oliebollen, het vuurwerk en misschien wel
het geluk om na de
loterij op een tropisch
eiland dit verder te
vieren. Ook de goede
voornemens van vorig
jaar komen weer uit de
kast, kan makkelijk. De
meeste waren maar
een paar weken
gebruikt en enkele
sneuvelden al binnen het eerste uur van het
nieuwe jaar. Net als de meeste mensen was
ik geen haar beter met mijn goede
voornemens. Het enige wat mij lukte was
om te stoppen met roken. Niet moeilijk; ik
heb nog nooit gerookt. Echter, ik ben hier
ook niet mee begonnen. Over enkele dagen
zullen de Paus en onze Koning hun wensen
uitspreken en als voorzitter kan ik niet
achterblijven. Zo groots uitpakken als zij
kan ik helaas niet, maar het is wel
gemeend. Ik wens jullie, en de mensen die
jullie alles waard zijn, een warme plek,
geestdrift te over, een lied in je hart,
goedheid die beantwoord wordt, een weg
bezaaid met stil geluk en met fonkeling van
sterren. Dat moet voldoende zijn om een
heel jaar op te kunnen teren.
Namens het Bestuur wens ik jullie prettige
Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Ad Nouwens
Voorzitter
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Terugblik
Het competitieseizoen is in september van
start gegaan. Vier jeugdteams en twee
regioteams zijn ingeschreven in de
Bondscompetitie en de recreanten worden
met één team in de Midweekcompetitie
vertegenwoordigd.
Team 1 speelt in de 3e
klasse en staat 3e op de
ranglijst; team 2 staat in
de 4e klasse op de 4e
plaats. Promotie zit er
voor beide teams helaas
niet in. Hoe het er nu
voorstaat kan team 1
nog een plek kan stijgen, maar zal team 2
er hard aan moeten trekken. Team 2 is dit
seizoen ook wel voor veel uitdagingen
komen te staan. Gwen zit namelijk nog met
het herstel van haar knie en Britt heeft een
enkelblessure opgelopen. Aangezien
Stephan en Flip nog moeten wennen, ze
hadden namelijk nog nooit eerder
competitie gespeeld, halen Mieke, Jaap en
Elko voorlopig de punten binnen. Bij de
jeugd gaat het afwisselend; team 3 (U17-1)
staat laatste, maar met een wedstrijd
minder staat het team op 3 punten
achterstand om de 4e plaats te pakken.
Mogelijkheden genoeg om de moeizame
start te herstellen. Team 4 (U17-2) gaat als
een trein; onder leiding van Sam van
Dungen is de 2e plaats stevig in handen.
Helaas, maar de kleine kans die er was op
de titel, hebben ze op 13 december tegen
de directe concurrent, BC Oss, verspeeld.
Als er een team is dat het eigenlijk te zwaar
heeft dan is dit ons team 5; ingedeeld in
een superzware poule staan ze toch nog 3e.
De dames weten zich goed te weren. Team
6 zal dit jaar het roodwit enige glans
kunnen geven. Op een 2e plaats met 3
wedstrijden minder gespeeld, koploper BC
Schijndel met 2-6 verslagen en alle
wedstrijden gewonnen, staan zij er het
beste voor. Onder leiding van Marc
Waterreus wordt het team met serieuze
kampioensaspiraties in de race gehouden.
Voor het eerst sinds enkele jaren is BCT
weer in de midweekcompetitie actief. De

uitslagen zijn mij nog niet bekend, maar het
team is het aan haar stand verplicht om
hoge ogen te gooien.
BCT-ers winnen zilveren medailles
op de RSK.
Op 21 en 22 november werd in de
Maaspoort in ’s-Hertogenbosch de
Brabantse Seniorenkampioenschappen
gehouden. Al was 2014 al succesvol voor
BCT met twee 2e
plaatsen, dit jaar
werd Thijs van der
Heijden in de cat.
HE8 beloond met
een 3/4e plaats. In
de cat. DD8 werden Valerie Knoop en Edie
Heemels in de finale verslagen met 18-21
en 16-21. Toch een dik verdiende zilveren
plaats. In de cat. DE8 werd Edie Heemels
na stevig verweer beloond met haar tweede
zilveren medaille. Eind januari zullen enkele
jeugdspelers in de Maaspoort gaan voor
hun kansen tijdens de RJK. Info over hun
prestaties vindt u dan op onze website.

Contributie
Via de e-mail hebben we bekend gemaakt
dat het vanaf september jl. mogelijk is de
contributie per maand te betalen. Een
aantal leden heeft hier gebruik van
gemaakt. Wellicht ter overvloede willen we
nogmaals benadrukken dat dit geen invloed
heeft op het beëindigen van het
lidmaatschap, wat nog altijd vóór 1 april
moet gebeuren voor het nieuwe
speelseizoen.
In januari volgt voor iedereen de volgende
incasso van de contributie. Bij deze incasso
wordt ook de jaarlijkse bondscontributie ad.
€ 10,35 geïnd. Op 2 januari zal de maandof halfjaarcontributie van uw IBAN
afgeschreven worden.
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Wist je dat…….






















Op maandag 4 en woensdag 6 januari
de speelavonden weer beginnen.
De recreanten nog steeds op maandag
ook welkom zijn in T-Kwadraat.
De automatische incasso voor de
contributie plaatsvindt op 2 januari.
Dat tegelijkertijd ook de
bondscontributie voor 2016 ad. € 10,35
geïnd wordt.
Adreswijzigingen of wijzigingen in
telefoonnummer of emailadres even
doorgeven moeten worden aan de
ledenadministratie? Dan blijf je
tenminste alle informatie ontvangen.
De minicompetitie op woensdag 24
februari van start gaat.
Je jezelf nu op kunt geven voor de
Competitie Buiten Bedrijf (recreanten/
senioren).
Textiel, oude kleding etc., voortaan het
hele jaar bij onze voorzitter ingeleverd
kan worden (Ringbaan Noord 23a).
De Grote Club Actie bijna € 300,opgebracht heeft voor BCT.
BCT nog steeds graag een paar
sponsors wil hebben.
We nog graag wat vrijwilligers willen
hebben voor wat hand- en
spandiensten.
Op maandag 15 (T-Kwadraat) en
woensdag 17 februari (Drieburcht) de
Open Dagen zijn en wij verwachten dat
jij iedereen uitnodigt om mee te doen.
Dat we weer een Activiteitencommissie
hebben.
Dat er een vacature is in het bestuur
voor de recreanten.
We een ondersteuner/begeleider zoeken
bij de recreanten, zowel op de maandag
als op de woensdag.

A.L.V.
Op 8 maart (tweede dinsdag in maart),
houdt het Bestuur de Algemene
Ledenvergadering in de Symfonie. Zoals
gebruikelijk zal in februari de
conceptagenda worden opgemaakt en
hebben leden de mogelijkheid om
agendapunten in te dienen. Hierna wordt de
definitieve agenda opgemaakt en zal het

Bestuur haar verantwoording afleggen
tegenover de leden. Het belang van de
vergadering wordt onderschat door de
leden, getuige de lage opkomst. Vreemd,
want juist ieder lid wil toch weten hoe het
met de vereniging gaat? Hoe staan we er
financieel voor? Groeit het ledenaantal? Zijn
er activiteiten die mij aanspreken? Wie
heeft zitting in het bestuur? Genoeg om
samen te bespreken en over te beslissen.
Het Bestuur heet jullie dan ook van harte
welkom op 8 maart, aanvang 20:00 uur.

Vacature
Ons huidig bestuurslid Recreanten, Frans
Aalsma, heeft te kennen gegeven dat hij in
maart zich niet herkiesbaar stelt als
bestuurslid. Frans geeft aan dat de
combinatie van zijn werk en besturen er
niet meer in zit en hij wil geen half werk
leveren. Zeker nu de recreanten binnen BCT
groeien is een vertegenwoordiger binnen
het bestuur namens deze leden
onontbeerlijk. Daarnaast zoeken we nog
twee leden die ondersteuning kunnen geven
op de maandag- en woensdagavond
wanneer de recreanten spelen, bijvoorbeeld
met het indelen van de wedstrijden of
gewoon als aanspreekpunt voor de leden.
Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf
leden die elke zes à
zeven weken
vergaderen. Naast
deze vergaderingen
hebben we samen een
goed en stevig contact
over alle zaken die voor BCT van belang
zijn. Je wordt de spil tussen de
recreantleden en het bestuur.
Belangstelling? Wil je meer info of een keer
een vergadering bijwonen? Trek dan even
een van de bestuursleden aan zijn/haar
mouw. Als bestuurslid van BCT sta je niet
alleen. Je hebt de volledige steun en hulp
van alle bestuursleden.
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Leden aan het woord
Zo, net aan het einde van het jaar heeft
Henri me gevraagd om een stukje te
schrijven voor het infobulletin en ik mag
zeggen, ik kijk terug op een mooi jaar met
veel badminton! Na zo’n negen jaar niet
meer gespeeld te hebben, heb ik me in
maart bij BC Tilburg aangemeld. Als nieuw
lid voelde ik meteen welkom.
Na een paar maanden begon ook het
wedstrijdgevoel te kriebelen en heb ik me
aangemeld voor de midweekcompetitie. In
dezelfde periode kwam ook het nieuws dat
er een invaller nodig was voor de
regiocompetitie en daar wilde ik ook geen
nee tegen zeggen. Het spelen in twee
teams is wat druk, want naast werk en een
deeltijdopleiding houd je niet veel tijd over,
maar het is wel gezellig. Daarnaast, je leert
er een hoop van!
Wat blijkt is dat er bij andere spelers
genoeg interesse is voor de competitie,
maar op dit moment lijken het vooral heren
te zijn. Om volgend jaar dus misschien wel
twee teams in te kunnen zetten in de
midweekcompetitie zijn er ook meer dames
nodig. Dus dames, meld je vooral aan voor
de ‘competitie buiten bedrijf’ in het
naseizoen of de midweekcompetitie van
volgend jaar. Ik kan het zeker aanraden!
Mochten jullie meer willen weten over de
competitie en de andere activiteiten die BC
Tilburg nog gaat organiseren, dan wil ik
jullie vooral verwijzen naar de (binnenkort
vernieuwde) Facebookpagina van BC
Tilburg. Als back-up van Nico hoop ik ten
eerste Nico te ondersteunen waar ik kan
met het beheer van de website. Daarnaast
hoop ik de social media nieuw leven in te
blazen met updates over de competitie en
toernooien waar spelers van BC Tilburg aan
meedoen. Dus, neem
vooral een kijkje in het
nieuwe jaar. Maar voor
nu eerst: fijne
feestdagen iedereen!

Mieke van Doorneveld

.-.-.-.-.-.-.-.

Vanaf 1 september ben ik lid geworden van
de BCT en er is mij gevraagd of ik wat van
mijn ervaringen wilde delen. Zelf ben ik
recreant en badminton ik op maandag en
woensdag. Natuurlijk heb ik het heel erg
naar mijn zin en ik was erg blij met hoe
iedereen met elkaar omgaat binnen deze
club. Voordat ik namelijk bij de club kwam
deed ik samen met mijn vriendin (Claire) en
mijn neef (Elko) en de rest van de familie
recreatief badmintonnen. Toen we
geforceerd moesten overstappen naar een
club, omdat de gemeente niet meer losse
velden wilde verhuren aan particulieren,
waren we een beetje bang over hoe de club
ons zou ontvangen. Gelukkig heeft de club
ons een erg warm welkom geheten en is dit
misschien wel veel leuker dan alleen met de
familie badmintonnen. Er is voor mij
persoonlijk veel meer uitdaging en op deze
manier ook meer afwisseling. Helaas zijn er
op maandag niet zoveel recreanten,
misschien omdat ze er niet
vanaf weten, maar ik zou
bij deze ook een kleine
oproep willen doen aan alle
recreanten: kom ook lekker
op een maandag in het Tkwadraat badmintonnen.
Groeten
Tijn Bettonviel

De Jeugd
Het eerste deel van het seizoen hebben we
alweer achter de rug en de bondscompetitie
heeft nog maar een paar rondes te gaan.
Team U17-1 moet het op dit moment nog
stellen met een laatste plaats, maar kan
met een goede eindsprint nog een plaatsje
stijgen. U17-2 daarentegen staat stevig op
een 2e plaats , hier begint de training van
Kwok duidelijk zijn vruchten af te werpen.
Het meisjes U15 team, waarvan de meesten
eigenlijk nog U13 zouden kunnen spelen,
kregen het extra zwaar. Doordat er te
weinig damesteams waren zijn ze in poule
U17-U15 terechtgekomen. Dit was in het
begin schrikken, vooral toen er ineens
dames tegenover hen stonden die ietsjes
groter waren. Toch lieten ze zich niet van
het veld af slaan en pakten ze hun puntjes,
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waardoor ze nu op een 3e plaats staan. Ook
met het U13 team gaat het prima, met twee
wedstrijden minder gespeeld staan ze op
een 3e plaats en ze moeten dus nog kunnen
klimmen in de lijst.
In februari start de minicompetitie weer en
helaas hebben we ook dit jaar maar 1 team
dat hieraan deelneemt. Door het laag aantal
inschrijvingen hebben we maar 1 compleet
team kunnen vormen, welke ingeschreven
is voor de C-klasse 12-14 jaar. Dit zijn Rens,
Max, Luc, Giael, Eva, Ka-Ming en als reserve
Daniel.
Het voorlopig speelschema is als volgt:
Tilburg 1
woensdag 24 februari 2016
zaterdag 5 maart 2016
maandag 14 maart 2016
maandag 25 april 2016
maandag 23 mei 2016
zaterdag 4 juni 2016

BCO
Bever
RH6
Bever
BCO
RH6

uit
uit
thuis
thuis
thuis
uit

Helaas moeten we nu een aantal
beginnende, maar ook gevorderde spelers,
die zich aangemeld hadden, teleurstellen
omdat er niet genoeg spelers zijn om meer
teams samen te stellen. Voor komend
seizoen gaan wij er zeker naar streven om
alle beginnende spelers te laten deel nemen
aan deze competitie, al is het maar met
invalbeurten. Bij badminton is het, net als
bij voetbal en hockey, de bedoeling dat je
traint om wedstrijden te gaan spelen. Wij
hopen dat ouders dit net als wij gaan
stimuleren bij onze jeugd. Ook op de
trainingen zal het een positieve uitwerking
hebben, wanneer de kinderen meer gaan
inzien waarom ze bepaalde oefeningen
moeten doen en als ze als een team gaan
trainen.

Try-outs
In de maand november hebben we de
eerste groepjes Try-outers ontvangen, Netty
en Henry hebben samen hun best gedaan
om een aantal leerlingen groep 5-8
enthousiast te maken voor het badminton.
In januari en februari zullen we nogmaals
16 kinderen ontvangen.

Met name op de woensdag zouden we
graag een aantal nieuwe jeugdleden erbij
hebben, dus mochten jullie broertjes/zusjes
/vrienden hebben die ook wel eens willen
kijken of badminton iets voor hen is,
kunnen ze in januari en februari op de
woensdag best aansluiten bij de Try-outs
voor 2 gratis proeflessen.
Groetjes en fijne feestdagen,
John Heemels

Even voorstellen…
De activiteitencommissie
Wie zijn wij?
Hallo, Wij zijn Edie Heemels, Jaap de
Brouwer en Gwen van de Sande. Wij
hebben dit jaar besloten om de
activiteitencommissie nieuw leven in te
blazen. We hopen leuke activiteiten te
organiseren voor zowel de competitiespelers
als de recreanten. Onder andere iets voor
carnaval, open avonden en leuke
activiteiten buiten de trainingen. Ook zijn
we dit jaar van de partij bij de
clubkampioenschappen, wat afgelopen jaar
een groot succes was.
Onze plannen
Wij zijn van plan om ongeveer één keer in
de maand te vergaderen, vooral rondom de
activiteitenmaanden. We gaan hierbij ook
proberen om extra fondsen voor onze club
te werven. Bij de activiteiten moet u denken
aan spelletjesavonden bij de trainingen,
kinderen de gelegenheid geven om hun
vriendje of hun vriendinnetje mee te nemen
naar de training en ook activiteiten zoals
bijvoorbeeld bowlen of schaatsen met heel
de groep (als hier animo voor is).
Is dit iets voor u?
We hopen voor deze commissie nog wat
meer leden te vinden. Wij zijn eigenlijk nog
op zoek naar enthousiaste ouders,
recreanten of seniorencompetitiespelers.
Dus heb jij zin om met ons leuke activiteiten
te organiseren voor jong en oud? Mail dan
naar penningmeester@bc-tilburg.nl
Groetjes de Activiteitencommissie (AC)
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Ledenverloop 2015

(van onze ledenadministratie)
Het is al weer bijna twee jaar geleden dat
wij als BCT de nieuwe sportzaal in de
Drieburcht in gebruik hebben genomen.
Begin 2014 is de toename van het aantal
leden wat stroef verlopen. Echter, in 2015
zijn we gestart met 99 leden en eindigen we
in december 2015 met 110 leden. Ondanks
dat er ook dit jaar nogal wat afmeldingen
waren, zit er toch groei in de vereniging.
Het lijkt niet veel, maar het komt toch neer
op iets meer dan 10%.
Naast onze vaste leden hebben we ook
spelers/speelsters die gebruik maken van de
in september in het leven geroepen
rittenkaart.
Ieder jaar hebben we twee sessie van tryouts voor de jeugd en we hadden de open
dag die afgelopen jaar in september heeft
plaatsgevonden. Deze activiteiten hebben
zeker bijgedragen aan de groei van het
aantal leden. Ook het komende kalenderjaar
staan deze activiteiten alweer op de
agenda, try-outs in januari en open dag in
februari 2016.
Ook de mond-op-mond reclame werkt en
hopelijk zullen nog meer badmintonners de
weg naar de Drieburcht vinden.
Het verloop van onze leden is in
onderstaande grafiek weergegeven.

Junior Masters

FLEX Tilburg 2016

Junior Master KW

By BC Tilburg

In het weekend van 7 en 8 mei organiseert
Badminton Club Tilburg
het laatste toernooi uit
het Junior Master
Circuit 2015-2016 in
Topsporthal TKwadraat. Ruim 200
spelers komen naar
Tilburg om de sportieve
strijd met elkaar aan te
gaan. Voor ons is dit een belangrijk
toernooi; we willen graag wat overhouden
om de kas te vullen, maar op zijn minst
moeten we quitte spelen. Om de kosten zo
laag mogelijk te houden zoeken we
vrijwilligers om te helpen. Op zaterdag
zoeken we jeugdleden die de 21 banen
schoonhouden en die als scheidsrechter
optreden om het toernooi te laten
doorgaan. Je kunt van dichtbij veel partijen
zien en veel leren. Verder zoeken we op
zaterdag leden die als baancommissaris
ervoor zorgen dat wedstrijden op tijd
beginnen. Om niet te veel banen te hoeven
huren, is het belangrijk dat we de snelheid
in het toernooi er zo goed mogelijk in
houden. De verliezers moeten op de baan
blijven en de wedstrijdformulieren moeten
zo snel mogelijk weer bij de wedstrijdtafel
komen. Op zondag zoeken we voor de
finalewedstrijden regiospelers en
recreantspelers die de wedstrijdregels
uitstekend weten toe te passen. Je hoeft
niet een hele dag te komen; met een paar
uurtjes zijn we al heel blij.
Op zaterdag zal er gespeeld gaan worden
van 9:00 – 20:00 uur en op zondag van
9:00 – 18:00 uur. De finalepartijen zullen
uitsluitend op zondag gespeeld worden. Met
de organisatie van dit toernooi kunnen we
onszelf in de etalage zetten als vereniging
die badminton een warm hart toedraagt.
Meld je aan als vrijwilliger! Voor info kun je
terecht bij het bestuur.
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Competitie Buiten Bedrijf:
Deze competitie wordt georganiseerd door
Sportbedrijf Tilburg in samenwerking met
verschillende sportaanbieders. Dit is dé
sportuitdaging voor Tilburgse bedrijven.
De badmintoncompetitie wordt door Letty
Jacobs en Netty
Thielemans van BCT
georganiseerd. 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
gespeeld in De Blaak. Naar verwachting zal
de inschrijving in januari-februari geopend
worden en de competitie zal in mei en juni
gehouden worden. BCT heeft aan de laatste
editie deelgenomen met één team. We
verwachten voor de editie van 2016
minimaal twee teams in te kunnen
schrijven.
Inschrijven kan nu bij Henri de Brouwer.

Grote Club actie € 297,50
Dit jaar hebben we voor de eerste keer
alleen online loten verkocht. Dat is
natuurlijk even wennen. Toch zijn er meer
loten verkocht dan vorig jaar, maar liefst
125! Dit heeft de vereniging het bedrag van
€ 297,50 opgeleverd.
Bij deze wil ik alle
lotenkopers hartelijk
bedanken voor dit
steuntje in de rug.
Volgend jaar dan
brengen we binnen de
onlineverkoop de
‘verkoop competitie’ terug voor de
jeugdleden. Met steun van de nieuwe
Activiteitencommissie verwachten we een
klapper te maken.

Sponsors Gezocht
BCT zou als vereniging veel geholpen zijn
wanneer ze nog een paar sponsors meer
zouden hebben. Weet jij iemand, een
persoon of bedrijf 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!

De Vriendenloterij
Nog even en het is zover, dan is
Badmintonclub Tilburg een goed doel. Vanaf
komend jaar is de club aangesloten bij de
Vriendenloterij die veel kan betekenen voor
goede doelen, maar zeker ook
sportverenigingen. Bent u al lid van de
Vriendenloterij, maak dan BCT uw goed
doel en steun uw vereniging hier het hele
jaar mee. Hoe verander je dat vanaf heden
BCT uw goed doel is? Geen nood, in de 3e
week van februari wordt iedereen gebeld
door ons belpanel, waarvoor we nog enkele
leden zullen benaderen. Tot die tijd hoeft u
niets te doen.

Open dag(en)
Door het succes van de open dagen in
september tijdens de ‘week van het
badminton’ heeft het bestuur besloten om
voortaan twee keer per jaar open dagen te
houden. Naast de ‘week van het badminton’
zullen we in januari of februari open dagen
organiseren. De eerstvolgende zijn:
Maandag 15 februari in T – Kwadraat
en Woensdag 17 februari in de
Drieburcht.
Verdere informatie ontvang je nog van onze
activiteitencommissie, maar zorg alvast dat
je deze dagen in je agenda vrijhoudt.
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Redactie

Belangrijke data

Voor de volgende editie die net voor de
Kerst gaat verschijnen:
 Zoeken we nog redactieleden die mee
willen denken en het infobulletin in
elkaar willen zetten.
 Zullen we een aantal leden benaderen
om een stukje te schrijven, maar je mag
jezelf natuurlijk ook aanmelden.
Start 2016

4

januari

T-Kwadraat

6

januari

Drieburcht

17

januari

T-Kwadraat

24

januari

T-Kwadraat

20

januari

Drieburcht

24

februari Drieburcht

30

maart

Drieburcht

11

mei

Drieburcht

Regionale Jeugdkampioenschappen 30

januari

Maaspoort

31

januari

15

februari T-Kwadraat

Bondscompetitie
speeldagen (thuiswedstrijden)
Midweekcompetitie
speeldagen (thuiswedstrijden)

Open dagen

Den Bosch

17

februari Drieburcht

A.L.V.

8

maart

De Symfonie

Junior Masters Tilburg

7

mei

T-Kwadraat

8

mei

T-Kwadraat

5

juni

Drieburcht

BCT Club kampioenschappen

Heb je verder nog vragen of opmerkingen
over deze eerste vernieuwde editie van het
infobulletin, neem dan contact op met Henri
de Brouwer, onze penningmeester, of een
van de andere bestuursleden.

Noteer deze data alvast in je agenda!

Op de volgende pagina’s tref je de bijgewerkte standen van de BCT teams
welke in de competitie spelen..

Het Bestuur:
Marens, Ad,
Frans, John en
Henri.
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Teams en Competitie standen 2015 / 2016
Teamspelers U13 mix
Max de Been
Eva Bramer
Rens Waterreus Sammy Lu
Giael Obbens
Luc van Gestel (res.)
Poulestand Jeugd - U13 Afdeling 4
PunGe- Gewon- Onbe- Ver- Wedstrijden
ten speeld
nen
slist
lies
1
2
3
4
5
6

BC SCHIJNDEL
U13-1
BC HIGH
SPEED U13-1
BC TILBURG
U13-1
BC GELDROP
U13-2
BC SHOT
U13-1
BC VELDHOVEN U13-1

Games

Punten

50

8

6

1

1

50

-

14

105

-

39

2777 - 2105

44

8

5

1

2

44

-

20

95

-

52

2776 - 2226

35

6

5

1

0

35 -

13

74

-

31

1879 - 1428

26

7

2

1

4

26

-

30

64

-

64

2206 - 2103

20

8

2

0

6

20

-

44

47

-

93

2019 - 2552

1

7

0

0

7

1

-

55

5

-

111

1178 - 2421

Teamspelers U15 Meisjes
Aisha Dingemans Ka Ming Chan
Lisanne Haans
Elin v.d. Sande
Ines Visser
Janfong Willemen (res.)
Poulestand Jeugd - Meisjes U17-U15 Afdeling 1
PunGe- Gewon- Onbe- Ver- Wedstrijden
ten speeld
nen
slist
lies
1
2
3
4

BC SCHIJNDEL
MU17-1
BC ROBAD
MU15-1
BC TILBURG
MU15-1
SCBC REESHOF MU15-1

Games

Punten

67

9

9

0

0

67

-

5

136

-

15

3099 - 1448

45

9

6

0

3

45

-

27

96

-

56

2637 - 2215

18

9

1

1

7

18 -

54

43

-

117 2020 - 3087

14

9

1

1

7

14

58

33

-

120

-

1965 - 2971

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

Poulestand Jeugd - U17 Afdeling 4
PunGeGewon- Onbe- Ver- Wedstrijden
ten speeld
nen
slist lies
1
2
3
4
5
6

BV LITH
U17-1
SCBC REESHOF U17-2
BC SHOT
U17-2
BC ALOUETTE U17-2
BCEhv U17-1
BC
TILBURG
U17-1

Games

Punten

50

7

7

0

0

50

-

6

102

-

14

2352 - 1223

36

8

5

0

3

36

-

28

80

-

63

2514 - 2402

31

8

4

1

3

31

-

33

67

-

73

2255 - 2296

24

6

2

2

2

24

-

24

53

-

53

1792 - 1674

19

8

0

2

6

19

-

45

43

-

94

1696 - 2589

16

7

1

1

5

16

-

40

36

-

84

1757 - 2182

Teamspelers U17-2 mix
Job Rapati
Bjorn v.d. Wouw
Sabine Roijers
Sam v.d. Dungen
Emma van Item
Poulestand Jeugd - U17 Afdeling 6
PunGe- Gewon- Onbe- Ver- Wedstrijden
ten speeld
nen
slist
lies
1
2
3
4
5
6
7

BC OSS U17-2
BC TILBURG
U17-2
BC GELDROP
U17-3
BC ALOUETTE U17-4
BCEhv U17-2
BC RAPID
U17-1
BC de ZW ALUW EN U17-2

70

9

9

0

0

70

52

10

8

0

2

39

9

4

2

35

9

4

25

9

15
12

-

Games

Punten

2

140

-

11

3134 - 1478

52 -

28

109

-

60

2979 - 2414

3

39

-

33

81

-

75

2722 - 2633

0

5

35

-

37

81

-

80

2812 - 2653

2

2

5

25

-

47

57

-

99

2324 - 2781

8

1

1

6

15

-

49

33

-

100

1459 - 2364

8

0

1

7

12

-

52

27

-

103

1377 - 2484

Teamspelers Senioren 3e klasse
Tim Emmers
Thijs v.d. Heijden
Valerie Knoop
Ankie Vermeulen
vacant
vacant
Poulestand Senioren - Derde Klasse Afdeling 3
PunGe- Gewon- Onbe- Ver- Wedstrijden
ten speeld
nen
slist
lies
1
2
3
4
5
6
7

BC HIGH
SPEED 1
BCEhv 1
BC
TILBURG 1
BC OSS 3
BC
ALOUETTE 8
BC
GELDROP 8
BC SHOT 5

Games

Punten

58

10

7

3

0

58

-

22

124

-

60

3599 - 2898

57

9

7

2

0

57

-

15

120

-

43

3216 - 2479

47

9

5

3

1

47 -

25 105

-

60

3122 - 2759

30

9

4

1

4

30

-

42

69

-

92

2725 - 3017

24

9

1

1

7

24

-

48

58

-

100

2592 - 2942

22

9

1

1

7

22

-

50

56

-

107

2626 - 3046

10

7

0

1

6

10

-

46

26

-

96

1683 - 2422
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Teamspelers Senioren 4e klasse
Edie Heemels
Gwen v.d. Sande
Flip Maes
Stephan van Dun
vacant
vacant

Invallers: Britt Nouwens, Mieke van Doorneveld en Jaap de Brouwer
Poulestand Senioren - Vierde Klasse Afdeling 2
PunGe- Gewon- Onbe- Ver- Wedstrijden
ten speeld
nen
slist
lies
1
2
3
4
5
6
7

BCH 6
BBV 4
BC OIRSCHOT
2
BC
TILBURG 2
BC OOSTERHOUT 5
TFS '57 8
BC SHOT 6

Games

Punten

52
52

9
10

7
7

2
2

0
1

52
52

-

20
28

109
109

-

51
60

3031 - 2274
3161 - 2658

51

10

6

3

1

51

-

29

109

-

70

3253 - 2936

37

9

3

1

5

37 -

35

81

-

78

2678 - 2660

32

10

3

1

6

32

-

48

73

-

99

2747 - 2941

25
7

9
7

1
0

1
0

7
7

25
7

-

47
49

56
17

-

100
96

2491 - 2911
1228 - 2209

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.)

Poulestand Midweek competitie - 4e klas poule 3
PunGe- Gewon- Onbe- Ver- Wedstrijden
ten speeld
nen
slist
lies

Games

Punten

1

BCO 2

28

6

3

2

1

28

-

20

55

-

47

1768 - 1720

2

BC BAVEL 3

27

5

4

1

0

27

-

13

58

-

30

1624 - 1377

3

21

4

3

0

1

21

-

11

43

-

25

1251 - 1090

4

BC REESHOF
1
BC DRUNEN 2

17

4

2

0

2

17

-

15

39

-

32

1253 - 1254

5

BC GILZE 3

13

4

1

0

3

13

-

19

26

-

38

1062 - 1125

6

BC Tilburg 1

10

4

0

1

3

10 -

22

25

-

46

1157 - 1299

7

BC GOIRLE 3

4

3

0

0

3

20

12

-

40

751 - 1001

4

-

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
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=81F8133E-010F-469D-B29E-6751FF648293
- Regio Noord Brabant Senioren Competitie 2015-2016
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0AC5D5FB096B4C
- Regio Noord Brabant Midweekcompetitie
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C8827986-7E42-4FC4-B1C7-16C4FE79A757
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