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Beste Badmintonners,
Voor u ziet weer het eerste digitale Kliertje
2.0. van dit mag ik wel zeggen gekke jaar.
Het pre seizoen is al enkele weken in gang
maar het officiële deel begint maandag a.s.
Ik wens iedereen weer een heel prettig
seizoen toe.
Mocht je foto’s, verslagjes of informatie
willen plaatsen in ‘t Kliertje 2,0 laat dit dan
even weten via: redactiebcmill@gmail.com
Arjan van Berlicum
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Hallo allemaal,
Helaas hebben we nog steeds behoorlijk last van het
Corona virus.
Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het gebruik van
de sporthal en gymzaal.
Voor maandag hebben de volgende maatregelen
getroffen om hiermee aan de richtlijnen van het RIVM te
voldoen.
1.

Bij de ingang staat een zuil waar iedereen zijn of
haar handen kan desinfecteren.
2.
Per kleedkamer is aangegeven hoeveel personen
er maximaal tegelijk in de ruimte aanwezig mogen zijn.
In de kleedkamer hebben we dit aangegeven middels
een geel/zwarte tape aan de stang boven de zitplaatsen.
Er mag wel weer gebruik gemaakt worden van de
douches. Uiteraard wel op 1,5 meter afstand van elkaar.
3.
Er zijn looplijnen aangebracht voor kleedkamer
3-4-5 en 6 in De Looierij.
4.
Op de tribune staan aangegeven hoeveel
personen er maximaal op plaats mogen nemen.
Hiervoor hebben we geel/zwarte tapjes op de
zitplaatsen geplakt. Totale capaciteit is 40 bezoekers.

Verder is elke vereniging verplicht te registreren wie er
wanneer aanwezig is geweest in de sporthal.
Na de training graag het overzicht afgeven bij de
beheerder of in het geval van D`n Turf het overzicht in
de brievenbus stoppen.
Wij vertrouwen op de medewerking iedereen die de
sporthal en of gymzaal bezoekt.

Hoop u hiermee tot zover voldoende te hebben
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Hans Rutten
Beheerder Gemeenschapsaccommodaties

Seizoensagenda 2019-2020 senioren
24 augustus 2020
31 augustus 2020
7 september
14 september
21 september
28 september
5 oktober 2020
12 oktober 2020
19 oktober 2020
26 oktober 2020
2 november 2020
9 november 2020
16 november
23 november
30 november
7 december 2020
14 december
21 december
28 december
4 januari
2021
11 januari 2021
18 januari 2021
25 januari 2021
1 februari 2021
8 februari 2021
15 februari 2021
22 februari 2021
28 februari 2021
2/3 hal
1 maart
2021
8 maart
2021
15 maart 2021
22 maart 2021
29 maart 2021
5 april
2021
12 april
2021
18 april
2021
19 april
2021
26 april
2021
3 mei
2021
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei
7 juni
2021
14 juni
21 juni
28 juni
5 juli
2021
12 juli
2021
19 juli
2021

Start nieuw seizoen
Vrij spelen + training
2020 Vrij spelen + training
2020 Vrij spelen + training
2020 Vrij spelen + training + DC Mill-3
2020 1e avond hoedentoernooi
2e avond hoedentoernooi van 20.00 tot 22.00 uur
Training + HD/DD + enkel + DC Mill-4
Training + HD/DD + enkel
HD/DD + enkel + Mill-1, Mill-3
HD/DD + enkel
HD/DD + enkel + DC Mill-1
2020 HD/DD + enkel + DC Mill-2
2020 HD/DD + enkel + DC Mill-3, Mill-4
2020 HD/DD + enkel
HD/DD + enkel + DC Mill-2
2020 HD/DD + enkel + DC Mill-1, Mill-3
2020 inhaal HD/DD + enkel + DC Mill-4
2020 inhaal HD/DD + enkel
Oliebollentoernooi van 20.00 tot 22.00 uur
Vrij spelen + DC Mill-2
1e avond unisextoernooi
2e avond unisextoernooi van 20.00 tot 22.00 uur
Vrij spelen + DC Mill-1, Mill-2
GD + enkel + DC Mill-4
Carnaval, geen speelavond
GD + enkel + DC Mill-1
Clubtoernooi van 10 -14 uur hele hal, van 14 -17 uur
GD + enkel
GD + enkel + DC Mill-3, Mill-4
GD + enkel
GD + enkel
GD + enkel
Pasen, geen speelavond
GD + enkel
Afsluitend dorpentoernooi, van 9.30 tot 17.00 uur
GD + enkel
GD + enkel
inhaal GD + enkel
2021 inhaal GD + enkel
2021 ALV, spelen van 20.00 tot 21.30 uur
2021 Pinksteren, geen speelavond
2021
Vrienden- en kennissentoernooi
2/3 hal van 20 tot 22 uur
2021 2/3 hal van 20 tot 22 uur
2021 2/3 hal van 20 tot 22 uur
2021 2/3 hal van 20 tot 22 uur
2/3 hal van 20 tot 22 uur
2/3 hal van 20 tot 22 uur introducé avond
2/3 hal van 20 tot 22 uur introducé avond

Vragenformulier senioren
• Hier is het bekende vragenformulier met zoals gebruikelijk
voor ons een aantal belangrijke vragen. Vragen, die bedoeld
zijn om onze ledenlijst te controleren en up-to-date te
houden. Zo kunnen intussen jullie gegevens veranderd zijn;
je kunt verhuisd zijn, een ander telefoonnummer of
mailadres hebben etc. Verder worden er vragen gesteld, die
met name belangrijk zijn voor de Technische Commissie in
verband met het organiseren van de verschillende
activiteiten voor het komende half jaar. Zo hebben wij een
enkelcompetitie en een dubbelcompetitie.
•
• We beginnen het seizoen met de Damesdubbel- en
Herendubbelcompetitie. De T.C. zal dit jaar weer zelf de
koppels samenstellen uit de leden die zich opgeven. Hierbij
zal rekening worden gehouden met de sterkte van de
spelers en de koppels, zodat alle koppels in een poule
gelijke kansen hebben. Naast de Damesdubbel- en
Herendubbelcompetitie loopt ook de Enkelcompetitie. We
kijken hierbij naar de uitslag van het afgelopen seizoen
(zover mogelijk), rekening houden met degradatie en
promotie en afhankelijk hiervan maken we een pouleindeling. Voor de damesenkel geldt: bij voldoende
deelname van dames maken we een damesenkel-poule en
anders worden de betere dames ingedeeld in een
herenpoule.
•
• Onder op het vragenformulier kun je aangeven op welke
geplande data je niet kunt spelen. De T.C. houdt daar dan
rekening mee bij het samenstellen van de hele competitie.
Tevens wordt er rekening gehouden met de wedstrijden
van de dorpencompetitie. Bij het verzetten van de
dorpencompetitiewedstrijden kan er een probleem
ontstaan voor onze Damesdubbel- en
Herendubbelcompetitie, maar probeer in goed overleg de
wedstrijden naar een andere datum te plannen of op de
inhaalavond te spelen.
• De DD/HD- en enkelcompetitie start op maandag 12
oktober 2020!

• Het tweede toernooi is het Hoedentoernooi. Dit zal worden
gehouden op maandag 28 september en 5 oktober 2020.
Dit is een leuk kennismakingstoernooi voor voornamelijk de
nieuwe leden, zij kunnen hierbij alle leden beter leren
kennen. We spelen die avonden alleen mix-dubbels.
• Per wedstrijd zijn de partners en tegenstanders geloot,
echter, je speelt niet meer dan één keer met dezelfde
partner. Afhankelijk van het aantal
• deelnemers speelt iedereen ca. 12 wedstrijden, verdeeld
over beide avonden. Als je voor een prijs in aanmerking wilt
komen, moet je beide avonden meespelen. Eén avond
meedoen is ook mogelijk, maar geef dit dan duidelijk aan
op het inschrijfformulier. Geef op dat formulier ook
eventuele andere voorkeuren op, zoals een beperkt aantal
wedstrijden of een andere begin- dan wel eindtijd waar
tussen je kunt spelen. Niet invullen betekent ook niet
spelen en dus ook niet vrijspelen, dat is wel heel erg
jammer!
• Te zijner tijd zal er ook nog een inschrijfformulier op het
bord in de hal komen te hangen waarop je het in kunt
vullen. Dus geen excuus om het te vergeten.
• De 2e avond is aansluitend de prijsuitreiking in de kantine.
We spelen dan tot 22.00 uur zodat iedereen in de
gelegenheid is om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. De
T.C. stopt er voor jullie een heleboel vrije tijd in, maar we
willen er ook wel iets voor terug krijgen.
•
• Zoals voorgaande jaren zal onze trainer Mark aan alle
nieuwe leden met weinig badmintonervaring training
geven. Deze zes trainingen zijn aan het begin van het
seizoen en ze beginnen om 20.00 uur. Bij verhindering moet
je afmelden bij Mark.
•
• Tot slot:
• Vul het formulier zo snel mogelijk in en stel het niet uit.
Dit voorkomt een heleboel naloop- en belwerk voor de
T.C. die dit allemaal voor jullie wil organiseren! Nogmaals:
niet invullen betekent ook niet meespelen! Uiterlijk 14
september inleveren.
• De T.C.

• Vragenformulier senioren
•
• (inleveren uiterlijk 14 september 2020 in de witte emmer in de hal of bij Jozé
Verbeet, via mail (jverbeetster@gmail.com) of op het formulier op het bord in de
hal). Duidelijk schrijven aub.
•
• Naam + voornaam: …………………………………………………………………………………………….
•
• Adres: …………………………………………………………………………………………………………………
•
• Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………..
•
• Telefoon: …………………………………………………………
Geb.datum:
…………………………..
•
• Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………..
•
• 1)
Doe je mee met de enkelcompetitie? Ja / nee
•
• 3)
Doe je mee met de Dames/Herendubbelcompetitie? Ja / nee
•
• 4)
Ik kan spelen op: *
•
12 oktober 2020
• 19 oktober 2020
• 26 oktober 2020
• 2 november 2020
• 9 november 2020
•
• 16 november 2020
• 23 november 2020
• 30 november 2020
• 7 december 2020
• 14 december 2020
•
•
* doorstrepen als je een van deze data niet kunt spelen!
•
• 2) Doe je mee met het Hoedentoernooi?
Ja/nee
•
28 september
Ja/nee
•
5 oktober
Ja/nee
•
•
Eventuele opmerkingen……………………………………………………………………………………
•
•
•
Handtekening:
____________________________
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dorpencompetitie
r
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jProgramma Dorpencompetitie Mill 1 Poule A
tegenstander
thuis
uit
edatum
Grave 1
uit
8-okt-20
220-okt-20
Boxmeer 1
thuis
.9-nov-20
St. Anthonis 1
thuis
02-dec-20 uit
Boxmeer 1
14-dec-20
14-jan-21
24-jan-21
1-feb-21
22-feb-21
1-mrt-21

thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit

Oss
Cuijk 1
St Anthonis 1
Cuijk1
Grave 1
Oss

Programma Dorpencompetitie Mill 2 poule B
tegenstander
thuis
uit
datum
Volkel 1
uit
8-okt-20
Boxmeer 2
thuis
16-nov-20
St. Anthonis 2
25-nov-20 uit
Uden 1
thuis
7-dec-20
St Anthonis 2
thuis
11-jan-21
Volkel 1
thuis
1-feb-21
Uden 1
11-feb-21 uit
Boxmeer 2
uit
10-mrt

dorpencompetitie

Programma Dorpencompetitie Mill 3 poule C
datum
uit
thuis
tegenstander
21-sep-20
thuis
Boxmeer 3
14-okt-20 uit
Boxmeer 3
26-okt-20
thuis
Haps
10-nov-20 uit
Uden 2
23-nov-20
thuis
Grave 3
14-dec-20
thuis
Grave2
21-jan-21
uit
Grave 3
4-feb-21
uit
Grave 2
25-feb-21 uit
Haps
8-mrt-21
thuis
Uden 2
Programma Dorpencompetitie Mill 4 poule E
datum
uit
thuis
tegenstander
1-okt-20
uit
Cuijk 3
12-okt-20
thuis
Cuijk 3
12-nov-20 uit
Volkel 2
23-nov-20
thuis
Boxmeer 4
29-nov-20 uit
St Anthonis 3
21-dec-20
thuis
St Anthonis 3
6-jan-21
uit
St Anthonis 4
3-feb-21
uit
Boxmeer 4
8-feb-21
thuis
Volkel 2
8-mrt
thuis
St Anthonis 4

Seizoensagenda jeugd 2020-2021 (18e seizoen)
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij

28
4
11
18
25
2

augustus 2020 Eerste speelavond / Vrij spelen
september 2020 Toernooitje
september 2020 Training
september 2020 Training
september 2020 Training
oktober 2020 Vriendjes & vriendinnetjes toernooi

Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Zon
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Zon
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij

9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
5
12
19
28
26
5
12
19
26
2
9
12
16
23
30
7
14
21
28
4

oktober 2020 Training
oktober 2020 Training
oktober 2020 Vrij spelen (herfstvakantie)
oktober 2020 Training + Sjors Sportief groep 1
november 2020 Training + Sjors Sportief groep 1
november 2020 Training
november 2020 Training
november 2020 Training
december 2020 Sinterklaasactiviteit
december 2020 Training
december 2020 Training
december 2020 Kerstvakantie / geen speelavond
januari
2021 Kerstvakantie / geen speelavond
januari
2021 Oliebollentoernooi
januari
2021 Training
januari
2021 Training
januari
2021 Kind/Oudertoernooi
februari 2021 Training
februari 2021 Verkleed vrij spelen (Carnaval)
februari 2021 Training (voorjaarsvakantie)
februari 2021 Clubtoernooi
februari 2021 Training
maart
2021 Training
maart
2021 Training
maart
2021 Training + Sjors Sportief groep 2
maart
2021 Training + Sjors Sportief groep 2
april 2021 Training (Goede Vrijdag)
april 2021 Training
april 2021 AFSLUITEND DORPENTOERNOOI
april 2021 Training
april 2021 Training
april 2021 Training
mei 2021 Vrij spelen (meivakantie)
mei 2021 Vrij spelen
mei 2021 Boggle toernooi + ouderavond
mei 2021 Introducé avond
juni 2021 Extra activiteit / Geen speelavond

