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Nieuwsbrief december 2014
Beste leden en ouders van jeugdleden,
De feestdagen staan weer voor de deur en samen kijken we nog even terug op het laatste half
jaar. Er staan enkele belangrijke data in deze nieuwsbrief, lees hem goed door en bewaar hem!

Korte terugblik 2e helft 2014 :
We zijn in juli begonnen met een kamp voor onze jeugdleden. Op vrijdagavond vertrokken
enkele tientallen leden voor een uitgebreide fietstocht die hun uiteindelijk naar Neer bracht.
Het einddoel was het Patronaatsgebouw van Jong Nederland. Nadat de slaapzaal was
ingeruimd werden er groepen gevormd en kon men beginnen aan het nachtspel in de bossen
van het Leudal. Blijkbaar was dit niet vermoeiend genoeg, want geslapen werd er die nacht
niet erg veel! Zaterdag werd er begonnen met spellen, daarna een flinke wandeling en bij
terugkomst was een heuse stormbaan opgebouwd. ’s Avonds kon men genieten van een leuke
barbecue. Na het ontbijt op zondagmorgen was het opruimen geblazen en daarna werd het
weekend in het Reuverse zwembad afgesloten.
In september mochten we opnieuw aanschuiven bij TV Limburg in het programma Sport
Arena. Presentator Maurice Graef had in de vorige uitzending beloofd dat we terug mochten
komen als we Nederlands kampioen zouden worden. Belofte maakt schuld, en dus werd er in
de studio een badmintonveld opgebouwd waar Maurice het tegen ons kampioensteam mocht
opnemen. Een leuke bezigheid , het kostte hem toch menige zweetdruppel!

Trainingstijden:
Voor alle duidelijkheid willen we nog eens vermelden dat bijna alle jeugdleden minimaal twee
keer per week mogen en kunnen trainen. Het blijkt regelmatig voor te komen dat de kinderen
wel op de donderdag trainen, maar niet op de zaterdag. Op beide dagen is er echter een
gewone training en voor de competitiespelers eigenlijk ook verplicht!
Bij een eventuele verhindering het verzoek om je af te melden. De trainers en begeleiders
staan klaar voor al onze jeugdleden en stemmen hun trainingsprogramma ook daarop af.

Op zaterdag 27 december is er géén jeugdtraining en is de sporthal gesloten.
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De recreantengroepen op de dinsdagmorgen en de donderdagavond zijn redelijk goed gevuld.
Op de dinsdagavond daarentegen is het eigenlijk te rustig. Nieuwe leden zijn daarom van harte
welkom. Ken je iemand in je omgeving die kennis wil maken met de badmintonsport, neem
hem of haar dan eens mee. Bij voldoende deelname hebben we in het verleden altijd een
beginnerstraining georganiseerd om de nieuwe leden de beginselen van de badmintonsport te
leren. Uiteraard hopen we ook nu weer op genoeg aanwas om een dergelijk training te kunnen
opstarten.
Ook wat jeugd betreft is er nog altijd ruimte, met name in de eerste twee groepen.

Competitie :
Met in totaal 9 teams zijn we in september begonnen aan de Limburgse districtscompetitie.
Inmiddels zijn we ruim over de helft van het lopende seizoen en kunnen we zeer tevreden zijn
over de prestaties van de diverse teams. Met nog maximaal 3 wedstrijden te spelen in januari
2015 is de stand van onze teams als volgt:
-

Rebeo 1 staat op de 7e plaats
Rebeo 2 staat op de 7e plaats
Rebeo 3 staat op de 1e plaats en is reeds onbereikbaar voor de concurrentie !
Rebeo 4 staat op de 1e plaats en heeft nog twee wedstrijden te winnen!
Rebeo 5 staat op de 3e plaats
Rebeo 6 staat op de 4e plaats
Rebeo 7 staat op de 2e plaats
Rebeo 8 staat op de 2e plaats
Rebeo 9 staat op de 5e plaats

Op zondag 18 januari a.s. hebben we de laatste thuiswedstrijden waarbij we in ieder geval
Rebeo 3 als kampioen kunnen huldigen. Ook voor enkele andere teams is er de mogelijkheid
om het seizoen winnend af te sluiten, het belooft een spannende eindstrijd te worden.
Voor alle thuisspelende teams zou het leuk zijn als we zoveel mogelijk publiek hebben op
deze dag. Neem al je familie en vrienden mee om de spelers aan te moedigen.
Het team dat in juni Nederlands kampioen is geworden, bestaande uit Mika Senssen, Leonie
Rover, Luc Paar en Christiaan Firing, zal tijdens het Sportgala op vrijdag 6 maart gehuldigd
worden. Namens de Gemeente Beesel zullen zij een prachtige herinneringsmedaille ontvangen
voor hun unieke prestatie. Ook het andere team bestaande uit Femke Burhenne, Siebe Sijbers,
Trevor Peeters, Robin Frencken en Sylbirt van Treek zal worden gehuldigd voor het behalen
van het Limburgse kampioenschap. Het Sportgala zal net als voorgaande jaren plaatsvinden in
de grote zaal van “de Schakel”

Trainerswissel :
Onze jeugdtrainer Ton Vonk heeft aangegeven om te willen stoppen als trainer bij onze club.
Op 31 januari is zijn laatste ‘werkdag’ en gaan we afscheid nemen. We hebben op deze dag
ook de jaarlijkse clubkampioenschappen en na de prijsuitreiking willen we natuurlijk even
aandacht geven aan dit moment. Ton heeft zelf een brief geschreven die we als bijlage bij deze
nieuwsbrief hebben gevoegd.
Als opvolger is sinds september Freek van Dijk aan de slag. De meesten onder ons hebben
inmiddels met hem kennis gemaakt. Freek verzorgt samen met Ger Paar en Gé van den Broek
de jeugdtrainingen op de donderdagavond en de zaterdagmorgen.
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Korte vooruitblik :
Noteer ook alvast de volgende data in jullie agenda :
- 18 januari
:
laatste thuiswedstrijden voor de competitieteams
- 31 januari
:
clubkampioenschappen
- 6 maart
:
Sportgala met o.a. huldiging van onze (Nederlands) Kampioenen
- 9 maart
:
Algemene Ledenvergadering in “de Paerssjtal”
- 19 april
:
J5 toernooi
- Mei
:
Knommeltoernooi
- Juni
:
Ouder-kind toernooi

Afsluiting :
Aan het eind van deze nieuwsbrief wensen wij iedereen hele fijne Kerstdagen en een gezond,
voorspoedig, maar vooral sportief 2015 toe !
Heeft u nog vragen over bepaalde zaken of activiteiten kijk dan ook eens op onze website
www.bcrebeo.nl of informeer bij het bestuur.
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