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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.

START NIEUWE SEIZOEN!
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover: we kunnen weer badmintonnen! Op
maandag 31 augustus is iedereen weer van harte welkom om een shuttle te komen slaan in
De Wanmolen. De jeugdspelers starten om 19 uur, voor competitiespelers start de training
om 19.30 uur en recreanten kunnen vanaf 20 uur komen spelen of vanaf 20.15 uur trainen.
Heb je heel veel gebarbecued deze zomer en wil je extra calorieën verbranden? Kom dan
vooral ook eens op vrijdagavond spelen! De eerstvolgende gelegenheid is vrijdag 4
september. Je kunt dan van 20 uur tot 22 uur komen spelen.
Let er wel even op dat je de contributie voor dit seizoen hebt overgemaakt. Iedereen moet
de contributie vóór 1 september betaald hebben.
SCHEMA JEUGBEGELEIDING
Ook dit jaar vragen we iedereen weer een steentje bij te dragen door te assisteren bij de
jeugdtraining. Het schema voor het nieuwe schema staat online en vind je op:
http://www.bczetten.nl/index.php/jeugd/jeugdbegeleiding .
Voor de komende twee maanden ziet het schema er als volgt uit:
31-08-15
07-09-15
14-09-15
21-09-15
28-09-15
05-10-15
12-10-15
19-10-15

Maureen Janssen + Harro de Langen
Sandra Meijer + Bert Meulenbroek
Freek Nijeboer + Jan van der Poel
Jeroen Ruijs + Theo Verwoerd
Astrid Willemse + Hans van Bovene
Démis Böhmer + Johnny van Dijken
Fred Eggink + Tom Gerritse
Kevin Groen + Arnold Hoekstein

Mocht je niet kunnen, probeer dan eerst onderling te ruilen. Wanneer dit niet lukt, geef het
dan even door aan het bestuur.
TRAINERS
We hebben het al eerder gemeld: dit seizoen worden de trainingen verzorgd door twee
trainers. Max Scholtz gaat de jeugd trainen en de trainingen voor senioren zullen verzorgd
worden door Ger Trouerbach. De trainingstijden zijn als volgt:
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
Wil je deelnemen aan de recreantentraining en heb je je nog niet opgegeven? Stuur dan
even een mail naar info@bczetten.nl
NIEUWE SPONSOR
We zijn verheugd te kunnen melden dat vanaf dit seizoen Ras Makelaars uit Zetten onze
badmintonvereniging gaat sponsoren. Ras Makelaars is een kwaliteitsmakelaar en staat
garant voor een succesvolle verkoop. Ook voor aankoop ben je bij hen aan het juiste adres.
Tevens heeft Ras Makelaars een speciale tak voor bedrijfshuisvesting.

BC ZETTEN WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoveniersbedrijf GesselGroen
Tielsestraat 85
4043 JR Opheusden

0488 442 867
info@gesselgroen.nl
www.gesselgroen.nl

A&S advocaten
Postbus 150
6700 AD Wageningen
0317-42 53 00
wag@aens.nl
www.aens.nl

Ras Makelaars
Hoofdstraat 50
6671CE Zetten
0488-420044
info@rasmakelaars.nl
www.rasmakelaars.nl

7 SEPTEMBER OPEN DAG – ZEGT HET VOORT
Vind jij badmintonnen ook zo leuk en wil je het eens voorstellen aan familie, buren of
kennissen? Speciaal voor iedereen die kennis wil maken met onze mooie sport organiseren
we 7 september een open dag. Vanaf 19 uur kunnen aspirant jeugdleden komen oefenen en
volwassenen met sportieve ambitie kunnen vanaf 20 uur hun geluk beproeven.
Iedereen die interesse heeft kan gewoon langskomen. Inschrijven is niet nodig. We hebben
rackets en shuttles. Het enige waar geïnteresseerden zelf voor moeten zorgen zijn geschikte
sportschoenen voor in de gymzaal (zonder zwarte zolen). Zegt het voort, zegt het voort!

KOM GEZELLIG BARBECUEN EN GOURMETTEN
Zin in een avondje gezellig bowlen en gourmetten? Geen badminton op vrijdag 9 oktober,
maar aanschuiven in de Wanmolen voor een partijtje bowlen en lekker eten en drinken. Ook
partners zijn van harte welkom.
De prijs: 30 euro per persoon met gratis bier, wijn en frisdrank. Betaling voor 25 september
op rekening van BC Zetten IBAN NL55RABO0133927644 o.v.v. Bowlen. Betalen na 25
september kost 32,50 euro.
Aanvang: 19.30 uur: eerst ongeveer twee uur gourmetten of steengrillen, daarna een uur
bowlen. Meld je aan bij eggink2@xs4all.nl voor 25 september met vermelding van aantal
personen.
SPONSORS
BC Zetten is actief op zoek naar sponsors voor de vereniging. Stel dat je bedrijven kent die
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 heeft 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!

