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Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur van BC Zetten informeren en inventariseren. Heb je
deze nieuwsbrief niet via de mail ontvangen en zou je dat wel op prijs stellen, stuur je mailadres dan naar:
info@bczetten.nl. Deze nieuwsbrief is ook te vinden op onze eigen website: www.bczetten.nl.

Inschrijving BEST toernooi
Vrijdag 29 mei sluiten we het officiële badmintonseizoen af met het jaarlijkse BEST
(Bc Zetten Eindejaars Toernooi). We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk
inschrijvingen! Inschrijven kan via de lijsten in de zaal of via info@bczetten.nl. Heb je
je nog niet ingeschreven, doe dit dan zo snel mogelijk!
Doorspelen in juni
Vrijdag 29 mei is de laatste officiële speelavond voor het seizoen 2014-2015.
Wie echter nog wil doorspelen in juni, bieden we de gelegenheid om op 5 maandagen
tussen 20.00 en 22.00 uur op 2/3 van de zaal een shuttletje te slaan. De kosten hiervoor
bedragen €12,50. Inschrijven hiervoor kan in de zaal of via info@bczetten.nl.
Trainers
We zijn blij te kunnen melden dat we een goede invulling hebben gevonden voor de
training van volgend jaar en wel met twee trainers! Max Scholtz zal de jeugd gaan
trainen van 19 tot 20 uur en de trainingen voor senioren zullen verzorgd worden door
Ger Trouerbach. Ger heeft een uitgebreide staat van dienst als badmintontrainer,
waaronder als laatste bij Kantjils in Wageningen.
Koningsspelen HPC
Op 24 april heeft ook BC Zetten een steentje bijgedragen aan de Koningssspelen door
een clinic te verzorgen aan de groepen 7 en 8 van de drie basisscholen uit Zetten. In
drie groepen hebben we onder leiding van onze jeugdtrainer Max Scholtz,120 kinderen
de grondbeginselen van onze mooie sport bijgebracht. Het enthousiasme was groot en
we hebben weer een paar goede natuurtalenten gespot!
BC ZETTEN WORDT GESPONSORD DOOR:
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4043 JR Opheusden
0488 442 867
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Uitwisseling SV Olympia
Vrijdagavond 17 april hebben we een enorm gezellige uitwisseling gehad met SV
Olympia uit Ochten. Zowel competitiespelers als recreanten waren van de partij.
Gezien de grote animo hadden we dit keer de hele zaal tussen 20.00 en 22.00 uur i.p.v.
de gebruikelijke 2/3e.
Na afloop werd er het nodige vocht aangevuld in de bar van de Wanmolen en was men
het unaniem over eens, dat dit een vaste plek op de activiteitenkalender moet krijgen!

Laddercompetitie Jeugd + Ouder-Kindtoernooi
Zeven weken lang is de jeugd van BC Zetten bezig geweest met de jaarlijkse
laddercompetitie. Er werden spannende partijen gespeeld. Ook de kinderen die pas lid
waren, lieten zich van hun beste kant zien.
Wie zal dit jaar met de fel begeerde Max Scholtz wisseltrofee aan de haal gaan? Gust
Verhees was in het seizoen 2012-2013 de winnaar. Vorige jaar was het Mathias
Ruhe…..
A.s. maandag, 18 mei, zullen we het te weten komen. Van 19.00-19.30 uur zal de
laatste wedstrijd in de laddercompetitie spelen, waarna tussen 19.30 en 20.00 uur
ouders, broertjes en/of zusjes de gelegenheid krijgen om een partijtje mee te spelen.
Daarna zal dit seizoen voor de jeugd afgesloten worden met de prijsuitreiking.
Pannenkoekentoernooi voor de jeugd bij SV Olympia Ochten
De jeugd van BC Zetten is uitgenodigd door SV Olympia uit Ochten om mee te doen
aan het pannenkoekentoernooi.
Dit toernooi zal plaats vinden op zaterdag 13 juni. De jeugd van 8 tot 12 jaar, speelt
tussen 9.00 en 12.00 uur ’s middags. Aansluitend kunnen ze pannenkoeken eten. De
jeugd van 12 tot 16 jaar speelt tussen 13.00 en 16.00 uur met aansluitend pannenkoeken
eten. De kosten hiervoor zijn €3,00 per persoon.
Wil je mee doen? Geef je dan op bij Frans Verhees of via info@bczetten.nl.
We zullen proberen om voor begeleiding te zorgen.
FRANS VERHEES: NIEUW JEUGDCOMMISSIELID
Beste jeugdleden en ouders van jeugdleden van BC Zetten.
Via dit berichtje wil ik me voorstellen als jeugdcoördinator van BC Zetten. Twee van
mijn kinderen (Gust en Tom) zijn jeugdlid van BC Zetten en ikzelf ben alweer 9 jaar
lid. Ik speel voor het derde jaar competitie en heb van 2008 tot 2014 in het bestuur van
de club gezeten. Vanaf het volgende seizoen wil voor de jeugd leuke, leerzame en
sportieve badmintonactiviteiten organiseren: uitwisselingen met nabij gelegen clubs,
Pietentraining en interne competities, zoals de Laddercompetitie. Verder wil ik graag
helpen om onze jeugdleden aan toernooien te laten deelnemen, zolang we nog geen
jeugdcompetitieteam hebben (de groep is nog te klein en de leeftijden lopen nog teveel
uiteen).
Frans Verhees (06-31500048)
31 AUGUSTUS: AANVANG NIEUWE SEIZOEN
Om een indruk te krijgen hoeveel recreanten er komend seizoen willen gaan trainen,
willen we jullie vragen om je hiervoor op te geven via info@bczetten.nl
OPGEVEN VOOR RECREANTENTRAINING
Zet het alvast in jullie agenda! Na de zomervakantie beginnen we het seizoen op
maandag 31 augustus. De vermoedelijke trainingstijden zullen worden:
19.00-20.00 uur Jeugd o.l.v. Max
19.30-20.15 uur Competitiespelers o.l.v. Ger
20.15-21.00 uur Recreantentraining o.l.v. Ger
SPONSORS
BC Zetten is actief op zoek naar sponsors voor de vereniging. Stel dat je bedrijven kent die
wellicht hiervoor te interesseren zijn of zie je kansen binnen je eigen bedrijf of werkgever,
laat het dan weten aan het bestuur. We zijn graag bereid de verschillende mogelijkheden toe
te lichten.
BADMINTONCLINICS
Wisten jullie, dat BC Zetten ook badmintonclinics voor onder andere bedrijven organiseert?
Onlangs hebben een aantal leden een succesvolle clinic gegeven aan de personeelsleden
van een bedrijf in de buurt.
Interesse? Neem contact op met één van onze bestuursleden!

Het bestuur

