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INFORMATIEBRIEF 
Kijk op onze vernieuwde website:            http://www.bcelst.nl/wordpress/ 

 

 

AGENDA 

 

2 oktober 

herfsttoernooi 

 

Zondag 2 november 

is ons jaarlijks 

clubtoernooi.  
De uitnodiging voor dit 

toernooi heb je al per mail 

gekregen. Meld je vlot aan! 
 

8 januari 2015 

Nieuwjaarstoernooi 
 

29 januari 2015  

geen speelavond 
 

Voorwoord van de voorzitter 
 

Met gepaste trots ontvangt u hierbij onze eerste digitale 

nieuwsbrief! 

Het nieuws in de wereld om ons heen komt steeds meer en 

vooral in een razend tempo in een digitale vorm tot ons. In de 

Algemene Ledenvergadering dit voorjaar is besloten om de 

uitgave van de papieren Mepper te stoppen. In combinatie 

met de vernieuwing van de website denken wij onze leden 

sneller van actueler nieuws te kunnen voorzien. Van deze 

gelegenheid maak ik gebruik om de redactie en alle 

vrijwilligers te bedanken voor hun inzet de Mepper te maken 

en rond te brengen.   
 

 

Kijk vooral eens op onze nieuwe website: 

 
http://www.bcelst.nl/wordpress/ 

 

 

 

 

Koen bedankt 
Vanaf september heeft Wim 

van Deijzen de 

ledenadministratie over 

genomen van Koen van Os. 

Koen, bedankt voor je inzet 

voor de club de afgelopen 

periode. 

 

 

Info contributie 

De contributie voor het derde kwartaal wordt binnenkort weer 

van uw rekening afgeschreven. 

Onder de link clubinfo op onze website 
http://www.bcelst.nl/wordpress/ 
vindt u informatie over de verhoging van contributie per 1 

januari van 2015, zoals besloten tijdens de afgelopen 

algemene ledenvergadering.  
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Speeldata  

voor de thuiswedstrijden 

van ons jeugdteam zijn:  

 

27 september  

25 oktober  

8 november  

29 november  

13 december  

17 januari  

24 januari  

Let op: de laatste wedstrijd 

van zaterdag 24-01-2014 is 

verplaatst van 10 uur 

Westeraam naar 13 uur in 

De Helster  

 

 

Zij worden graag 

aangemoedigd, dus ga 

vooral eens kijken.  

Voor de uitwedstrijden en 

meer info, zie deze link: 
http://badmintonnederland.toernooi.nl/spo
rt/teammatches.aspx?id=8B88E57D-

D26C-4B90-84ED-
9E83D164F365&tid=1379  

 
 

Ons nieuwe jeugdteam  
 

 
 

Tussen de trainers Erik en Samantha (met medaille van het 

EK) staan Lars en Davey, daarvoor zitten Viggo en Lars. De 

thuiswedstrijden zullen op zaterdags in de sporthal van het 

Westeraam gespeeld gaan worden. Start om 10 uur.  

Het jeugdteam wordt gesponsord door: tegelbedrijf Heij uit 

Elst, zie http://www.tegelzetbedrijfgelderland.nl 

 

De nieuwe tenues zullen binnenkort in de zaal te zien zijn.   
 

 

 

Nieuwe trainster bij de jeugd 

Aan het begin van het seizoen is onze nieuwe hoofdtrainster 

Samantha Barning bij de jeugd begonnen. Samantha speelt in de 

hoogste regionen van het Nederlandse badminton. Onlangs is zij in 

de damesdubbel derde geworden bij het EK in Rusland. Omdat ze 

veel internationale toernooien speelt zal ze niet elke donderdag 

aanwezig kunnen zijn. Maar in voorkomende gevallen zal ze wel 

met Erik (onze tweede trainer) het trainingsschema doornemen.  

Wil je meer over haar weten, kijk dan op haar site: www.samanthabarning.com 
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