
 

BADMINTON CLUB ELST 
                                                                                                 Opgericht 8 maart 1968 

Aangesloten bij de Ned. Badminton Bond 
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 

 
 

Voorwoord van de voorzitter 
 

Gelukkig, het badminton is weer begonnen. Hoewel, dat wordt weer vergaderen en stukjes voor de 
Nieuwbrief schrijven. Ach, een goed begin is het halve werk. Of in dit geval, een halve avond 
badmintonnen was precies goed om er weer in te komen. Dus dacht ik: een kort stukje als aftrap mag 
best. Ik hoop dat iedereen terug kijkt op een lekkere zomervakantie. Voor de komende tijd: veel 
speelplezier. 
Hieronder een aantal aandachtspunten. 
 

Bondsheffing 
 

 
De badmintonbond heeft besloten een éénmalige extra 
bondscontributie te heffen van € 2,- over alle leden die dit jaar bij 
de club ingeschreven staan én stonden. Wij zien ons genoodzaakt 
deze € 2,- aan de nu bij ons ingeschreven leden door te 
berekenen. De bijdrage die over ex-leden geheven wordt neemt de 
club voor zijn rekening. 
 

Bestuurslid 

 
Ik kan jullie als voorzitter mededelen dat wij een nieuw bestuurslid 
hebben mogen verwelkomen. Paul Selman is toegetreden tot het 
bestuur, vooralsnog als toegevoegd bestuurslid. Zijn formele taak 
wordt competitieleider. Daarmee valt zijn bestuursfunctie onder 
Danny die als Hoofd Technische Commissie in ons bestuur zit. 
Danny zal in het komende seizoen zijn deeltaak als 
competitieleider overdragen aan Paul. Paul zal vooral het contact 
met de bond gaan onderhouden voor alle competitie 
aangelegenheden. Paul zal tevens met Mike Mientjes bij alle 
thuiswedstrijden van ons jeugd competitieteam aanwezig zijn om te 
coachen en hun bevindingen aan de trainer Erik Schrier 
doorspelen. Wij wensen Paul veel succes in zijn bestuursfunctie. 
 

Sportdagen 
 

 
Afgelopen seizoen heeft onze club drie keer clinics verzorgt bij de 
sportdagen van drie scholen. De aftrap van deze reeks clinics was 
op 24 april met de sportdag van De Wegwijzer met een bijdrage 
van Erik, Ruben en mijzelf. Op 1 juni had De Ark hun sportdag 
waaraan Erik en Ruben een bijdrage aan hebben kunnen leveren. 
Op 4 juni was de Sunte Werfert aan de beurt. Mede dank zij de 
inzet van enkele oud-leerlingen, te weten Paul en Mike, was ook 
deze sportdag een succes. 
 

Website 

Wij horen wel eens dat onze website moeilijk te vinden is dus hier 
de juiste link om op de website uit te komen. 
Hebben jullie ideeën om teksten of foto’s op de website te plaatsen, 
laat het dan gewoon weten. Dan zullen wij dit voor jou plaatsen. 

 

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

 

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


Competitie 
 
 
Speeldata Thuiswedstrijden: 
Zat 19-09-15: Druten-3 
Zat 03-10-15: Deto-1 
Zat 24-10-15: ’t Pluumpje-3 
Zat 31-10-15: ‘t Pluumke-2 
Zat 07-11-15: Smashing-1 
Zat 19-12-15: Wormense-3 
Zat 16-01-16: Netwerk-4 
 
 
 
Speeldata Uitwedstrijden: 
Zon 27-09-15: ’t Pluumpje-3 
Zon 18-10-15: Wormense-3 
Zon 15-11-15: Netwerk-4 
Zon 29-11-15: Druten-3 
Zon 13-12-15: Deto-1 
Zon 10-01-16: Smashing-1 
Zon 24-01-16: ’t Pluumke-2 
 

 

Het jeugdteam 
 
Zoals jullie weten hebben wij net als in het vorige seizoen één 
jeugdteam.  
De samenstelling is iets gewijzigd en het team bestaat nu uit: 
Davey Heijmen, Viggo van Beuningen, Batho Le en Niels van 
Erp. 
Links ziet u wat hun wedstrijdprogramma is en wij hopen dat alle 
leden, zowel jeugd als senioren, deze jongens komen 
aanmoedigen tijdens hun thuiswedstrijden die wij in Sporthal de 
Westeraam spelen op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur! 
Zet de speeldata op uw kalender die in de keuken hangt of waar 
dan ook! Aanmoediging is voor die jongens erg leuk en stimuleert 
hun spel! 
 
Paul Selman en Mike Mientjes zullen bij alle thuiswedstrijden 
aanwezig zijn om ze te coachen en hun bevindingen aan de trainer 
Erik Schrier doorspelen. 
 
De resultaten en het wedstrijdprogramma zijn ook te vinden via 
deze link: 
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.asp
x?id=CB0CC7BA-9573-42FC-BA96-11253DBA392F&tid=95  
  
 

RECO nieuws 
 
Don 01-10-15: Herfsttoernooi 
 
Zon 24-01-16: Club evenement: 
programma is nog geheim, maar dat wil 
je niet missen! 
 
Don 07-01-16: Oliebollentoernooi 
 
Don 31-03-16: Voorjaarstoernooi 
 

 
Als afsluiting van seizoen 2014-2015 hadden wij iets 
gepland maar door de geringe belangstelling is dit niet 
doorgegaan. 
Maar zoals jullie weten zit de Reco niet stil en wij gaan 
gewoon door met plannen van activiteiten in het nieuwe 
seizoen! De planning is gemaakt en wij verwachten dat 
jullie dit allemaal weer in je agenda schrijven of op de 
kalender die ergens in huis hangt, zodat jullie niets 
vergeten! 

Jeugdactiviteit 
 
Als afsluiter van het vorige seizoen is de 
activiteit voor de jeugd wel doorgegaan. 
Op 4 juli zijn wij gaan bowlen in Zetten en 
hebben daar weer de grootste lol gehad. 
Uiteraard bedanken wij de begeleiders 
voor het in goede banen (hoe 
toepasselijk!) leiden van dit uitje! 
 
Hier een verslag van één van de 
deelnemers : 
We zijn met een aantal jeugd leden gaan 
bowlen. 
Het was die dag heel erg warm maar 
gelukkig hadden we daar geen last van. 
We hadden twee teams onder leiding van 
Paul en Mike ik was tweede geworden met 
het bowlen. 
Toen gingen we eten het was erg lekker en 
toen gingen we al weer naar huis bedankt 
voor dit leuke uitje! 
  
Groet, Niels 

 
Uit deze foto van de deelnemers en begeleiders is 
duidelijk op te maken dat ze veel plezier hebben gehad!  
 

 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=CB0CC7BA-9573-42FC-BA96-11253DBA392F&tid=95
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=CB0CC7BA-9573-42FC-BA96-11253DBA392F&tid=95


Nieuw mailadres 

 

Naast het bekende emailadres info@bcelst.nl 
waarmee u al uw vragen en opmerkingen aan ons kunt 
doen toekomen is er nu ook een 2

e
 mailadres waarmee 

de nieuwsbrief en indien nodig ook andere 
mededelingen naar u gestuurd worden. 

Dat adres is: b.c.elst1968@gmail.com  

Dus zorg dat dit berichten vanuit dit adres niet in uw 

spambox terecht komen. 

Vragen en/of opmerkingen kunt u ook naar dit adres 

sturen.  
 

MOCHT U EEN NIEUW OF ANDER EMAILADRES 
HEBBEN WAAR DE MAILING VAN BC ELST 

NAARTOE GESTUURD MOET WORDEN: LAAT DAT 
DAN S.V.P. WETEN, DAN PASSEN WIJ DAT AAN EN 

BLIJFT HET MAILADRESBESTAND UP-TO-DATE! 
 

LAATSTE NIEUWS 

 
Vandaag werd bekend dat de gemeente Overbetuwe 
zich gemeld heeft om de 1

e
 noodopvang van 

asielzoekers op zich te nemen. 
Als het COA daar op in gaat dan zal die noodopvang 72 
uren duren. Wat hebben wij daar dan mee te maken 
vraagt u zich misschien af….. 
 
De locatie waar deze groep gedurende die 72 uur 
gehuisvest wordt is sporthal De Helster.  
Het kan dus zijn dat wij binnenkort horen dat het 
doorgaat en dan kunnen wij dus niet beschikken over de 
sporthal. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
Op de website van de gemeente Overbetuwe kunt u 
hierover meer info vinden, zie onderstaande link. 
 
https://www.overbetuwe.nl/Actueel/Nieuws/Informatie_o
ver_mogelijke_vluchtelingenopvang_in_Elst  
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