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Beste Badmintonners,
Het eerste toernooi van het jaar zit er weer
op weg naar de volgende.
Ook gaan we ons komende maanden op
opmaken voor het 40 jarig bestaan van de
club, waar we als bestuur al hard over de
ideeën aan het nadenken zijn.

mededelingen
Vanwege de volle planning van de GD
en de enkelcompetitie komt het
vriend/kennistoernooi 30 maart te
vervallen en zal bij voldoende animo na
de ALV plaats vinden.
Zet zaterdag 16 mei alvast in u agenda
dit is de dag dat we het 40 jarig jubileum
zullen gaan vieren.
Inhoudsopgave
1. intro
2. senioren
3. Jeugd
Bijlage . Uitslagen van de toernooien
Agenda

3 februarie start GD toernooi
16 februarie clubtoernooi
19 april afsluitende dorpen toernooi

Ook op de eerste maandagavond in 2020 speelden de
senioren het oliebollentoernooi. Er werden weer
verschillende leuke alternatieve badmintonwedstrijden
gespeeld, zoals spelen met een geblindeerd net, spelen
met rackets met halve bespanning, proberen de shuttle
door een korf te slaan voor extra punten, spelen op een
mijnenveld, spelen op een dubbelveld en onder het net
door proberen te spelen.
Na afloop is in de kantine een gezamenlijke toast
uitgebracht en konden we genieten van heerlijke oliebollen
met dank aan Anneke en meesterbakker Tiny.
Voor meer foto's zie onze facebooksite.

Het eerste husseltoernooi van 2020 is weer
gespeeld. Op de maandagavonden 20 en 27
januari is het interne unisextoernooi gespeeld. Bij
de damesdubbel- en herendubbelwedstrijden
speelt elke deelnemer iedere wedstrijd met een
andere medespeler. Het gemiddelde aantal punten
bepaalt uiteindelijk de plaats.
De winnaars bij de heren zijn geworden Wiljan, Luc
en Dave. Bij de dames gingen de prijzen naar
Cindy, Jozé en Conny.

40 jarig bestaan
Wij zijn jarig !!!
Jullie lezen het goed, “Wij zijn jarig”, want de
badmintonclub bestaat dit jaar 40 jaar (op 24 juli,
om precies te zijn). “Van harte gefeliciteerd”.
Het bestuur heeft tijdens de laatste vergadering
hierover gesproken en besloten om op een sportieve
en bescheiden wijze aandacht aan dit jubileum te
schenken.
En dat gaan we doen op zaterdag 16 mei.
We beginnen met een toernooi dat zal duren van
15.00 tot 18.00 uur. Aansluitend zijn we allen
uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Na
afloop daarvan lijkt het ons heel leuk om tijdens het
z.g. ‘après-badminton’ onder het genot van een
glaasje gezellig na te zitten. Deze dag is bedoeld voor
alle leden (senioren, jeugd en 55+). Onder het motto
“Lang leve de BC-Mill” hopen we op groot
enthousiasme.
Noteer 16 mei nu alvast in jullie agenda.
Later volgt meer informatie maar opgeven bij een
van de bestuursleden kan nu al.

Vrijdag 3 januari was weer de eerste badminton avond van
2020 voor de jeugdafdeling van ons geliefde cluppie, deze
avond staat traditiegetrouw in het teken van oliebollen
toernooi, dat betekent dat er weer leuke spelletjes op de
agenda staan zoals geblindeerd badmintonnen, mijnenveld
en racket wisselen maar ook proberen we elk jaar iets
nieuws te verzinnen en dit jaar was dat onder het net door
spelen. Na een kort woordje van onze trainer Mark zijn de
jeugdspelers begonnen aan spannende maar ook leuke en
knotsgekke partijtjes onder begeleiding van de vaste
begeleiders om alles zo eerlijk ongelijk te laten verlopen 😉.
Na de partijtjes was het weer tijd om op te ruimen en
kwamen we in de kantine Patrick's Bar nog ff gezellig bij
elkaar om na een inspirerende peptalk/nieuwjaarsspeech
van onze voorzitter Johnny Brok te proosten en te genieten
van oliebollen en appelbeignets die door Willy en Anja
Dreessen met liefde waren bereid.
Al met al weer een succesvol en sportieve start van het jaar
2020 voor de jeugdafdeling van bcmill op naar het volgende
evenement

Vrijdag 31 Januari was het jaarlijks terugkerende toernooi
van kinderen en ouders samen, er werd in 2 verschillende
poules gestreden om de winst.
Na een warming-up werden er verschillende wedstrijden
gespeeld waarbij op sommige velden met enorme inzet een
mooi staaltje badminton werd vertoond.
Toen alle punten bij elkaar opgeteld waren en we allen weer
bij adem waren was er een prijsuitreiking daarbij waren we
allemaal een winnaar maar er kan er maar 1 de echte
winnaar zijn (dachten we) dus in poule 1 kwam als beste uit
de bus Giel en zijn vader Arjan
En in poule 2 hadden we niet 1 niet 2 maar 3 winnaars
namelijk Mirte met haar vader Marton, Guus met zijn vader
Jeroen en Dries met zijn moeder Jolanda.
Het was weer een leuk toernooi en zo zie je maar weer als
het ergens om gaat word iedereen fanatiek.
Volgende toernooi: clubtoernooi van bcmill

