
 

                                blad  1  van  6 

 
 
 
 
 
 

INFO BULLETIN 
    juli-augustus-september 2018 

  
   

TOON REIGCHELT MET PENSIOEN. 
Na vele jaren van training geven is Toon per 1 juli 2018 gaan genieten van zijn pensioen. 

Naast verenigingscoördinator en hoofdtrainer deed Toon nog veel meer voor de club. Stap voor stap heeft 

hij de afgelopen jaren zijn activiteiten bij de club afgebouwd en er ligt inmiddels een goede basis waarmee 

de club de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien. Op zijn laatste training kreeg Toon een 

zelfgemaakt BCR logo overhandigd, welke volgens hem een prominent plaatsje bij hem thuis zal krijgen.   

Wij danken Toon voor alle jaren bij BC Roermond en wensen hem en zijn vrouw veel geluk en gezondheid 

toe en hopen ze terug te zien als toeschouwers bij BCR. 

 

HOOFDTRAINER 
De hoofdtrainers functie wordt overgenomen door Charles Schmidgall. Hij zal het trainersoverleg leiden 

en het contact naar het bestuur en andere werkgroepen hebben.  

 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

De vele taken die Toon door de jaren heen op zich had genomen zijn overgenomen door bestuur, trainers 

en vrijwilligers. Maar deze groep mensen zou het fijn vinden als zich nog meer leden of ouders/verzorgers 

zouden melden om hun te helpen. 

Iedere hulp is welkom en hoeft niet veel tijd te kosten. Denk aan bijvoorbeeld bij een toernooi helpen of 

een  activiteit mee helpen organiseren.  

Denk je nu: DIT IS WEL WAT VOOR MIJ, meld je dan aub bij ondergetekende. 

 

BCR CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  

Zaterdag 9 juni is gespeeld om het kampioenschap van BC Roermond. 

Met enkele aanpassingen speelde iedere trainingsgroep zijn eigen toernooi.  

Voor iedere speler die buiten de prijzen viel was er een herinneringsmedaille.  

Alle deelnemers, hebben met maximale inzet om de punten gestreden. Onze complimenten!!! 

Uitslagen: 

groep A1  

meisjes: 1e en kampioen Mellanie 

jongens: 1e en kampioen Lars, 2e Roy 

groep A2 

meisjes: 1e en kampioen Caroline 

jongens: 1e en kampioen Dani, 2e Stef, 3e Rick 

groep B 

meisjes: 1e en kampioen Shathana 

jongens: 1e en kampioen Mik, 2e  Euan, 3e Justin 

groep C: 

meisjes: 1e en kampioen Marjolein, 2e Lisa, 3e Lotte  

  

Uitslagen van alle partijen kun je vinden https://badmintonnederland.toernooi.nl 
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SEIZOENSAFSLUITING JEUGD 
Zondag 24 juni heeft BCR het seizoen afgesloten met het al bijna traditionele  Ouder-kind toernooi.  

Dit jaar voor de  9e keer!!   

Organisatie van het speelschema was in handen van dhr. Jack Sijbers. De uitvoering achter de wedstrijd- 

tafel was in handen van  Liezet Schmidgall! Er waren 12 koppels. 

Bedankt voor jullie inzet!! Kinderen en de medespelers hebben het weer geweldig gevonden! 

 

RESULTAAT RABOBANK CLUBKAS Actie 2018 
Leden van de Rabobank konden door te stemmen op BC Roermond geld ophalen voor de badmintonclub. 

De opbrengst voor BC Roermond is € 181,97. Deze opbrengst komt ten gunste van de Dutch Open activiteit 

in Almere in het weekend van 13/14 oktober 2018. 

De opbrengst voor de Stichting Badminton Roermond is € 52,83. 

 

CITY RUN 
Enkele BCR leden hebben ook dit jaar bij de Cityrun in Roermond meegeholpen. De taken varieerden van 

uitdelen van startnummers, inschrijftafel en verkeer regelen. In totaal heeft dit voor BCR € 120,-- 

opgeleverd.  

 

GROTE CLUB ACTIE: 
Om BCR jeugdactiviteiten te kunnen blijven bekostigen is geld nodig. Onder de vlag van de Stichting 

Badminton Roermond nemen we ook dit jaar weer deel aan de GROTE CLUB ACTIE. De opbrengst ervan is 

bestemd voor de BCR jeugd. De GROTE CLUB ACTIE start in september.  

Hiervoor zoeken wij nog iemand die dit mee kan gaan regelen.  

Hoe beter de ouders/verzorgers hun kind(eren) stimuleren hoe groter de opbrengst. Hoe beter de 

stichting de jeugd van BCR kan faciliteren.  

Vorig jaar heeft de BCR-jeugd een bedrag van € 837,60 opgebracht. Na uitbetaling van spelers lotengeld, 

toernooi bijdragen en kortingen op de kleding was er netto € 414.-- over.  

Voor de komende Club Actie hanteren we dezelfde regeling als vorig seizoen: 

Alle jeugdleden verkopen minimaal 10 loten. Voor de eerste 10 loten die door de bank kunnen worden geïnd 

krijg je mogelijk tot 30% korting (alleen op BCR polo en broekje) en tegemoetkoming voor het 

inschrijfgeld van de toernooien in het BCR seizoen programma. % korting is afhankelijk van de inkomsten. 

Verkoop je meer dan 10 loten? Dan krijg je voor elk lot dat je meer verkoopt en de bank kan innen ook nog 

eens € 1,-- op je bankrekening gestort. Sommige jeugdleden hebben door hun inzet vorig jaar een aardig 

bedrag ontvangen.   

Wat krijg je nog meer? Korting op de kosten voor kleding, tegemoetkoming in de inschrijfkosten van 

toernooien en verwante jeugdactiviteiten. 

Verkoop je minder dan 10 loten? Dan kun je helaas geen gebruik maken van de korting op BCR kleding en 

tegemoetkoming inschrijfgeld toernooien, maar je helpt wel een beetje. 

Zoals gebruikelijk zijn er aantrekkelijke prijzen te winnen. Rackets, badminton tassen en badminton 

shuttles! De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de afsluiting van de competitie in januari 2019. 

 

VRIJDAG TRAINING 
Op vrijdagavond organiseert BCR weer extra trainingen. 

Over deze extra trainingsavond zullen de A en enkele B1 spelers binnenkort meer informatie ontvangen.  
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DOORSTROMING 
In juni heeft de Trainers Werkgroep overleg gehad. Onderwerpen waren o.a trainingsprogramma’s, 

competitie 2018-2019 en de doorstroming van jeugdspelers.  

Er worden voor de B1, en B2 en C 6 nieuwe leden verwacht.   

Van de C naar de B2: Marjolein Janssen en Dante Nemeth   

Naar de A: Dani Hoovenstat, Stef Halmans, Caroline Schmidgall en Lisa Hanekamp 

 

CONTRIBUTIE (per kwartaal) 
De contributie van BCR blijft dit kalenderjaar ongewijzigd. 

 

DAG, TIJDEN en TRAINERS 
Dinsdag, 18:30 – 20:00 uur, groep B en C   

Dinsdag, 19:45 – 21:30 uur groep A  

 Donderdag, 18:30 – 20:30 uur groep A1/A2 en B1  

Vrijdag, 19:30-21:00 uur deelnemers van de Badminton Plus Training: Charles en Henk 

 

Trainers zijn: Charles Schmidgall, Frans Hoovenstat, Henk Blokzijl en Johan  Paar. 

En als extra ondersteuning op de donderdag: Jack Sijbers en Johnny Cheung. 

 

COMPETITIE TEAMS seizoen 2018- 2019: 
Met de opgegeven spelers is de Trainers Werkgroep tot de onderstaande teamsamenstelling gekomen. Als 

je over de spelerskeuze vragen hebt, ga dan met je trainer praten. Hij zal de keuze toelichten.  

Ieder team moet minimaal 4 spelers tellen. Zijn er meer spelers beschikbaar voor een team dan wordt een 

of meer spelers bij de bond in het laagste team (leeftijdsklasse) opgegeven waarvoor hij/zij mag uitkomen. 

Er mag alleen in een hoger team worden ingevallen. In de Limburgse competitie mag er onbeperkt worden 

ingevallen. Op deze wijze houden we dus alle inval mogelijkheden open. 

Ieder team heeft een speler nodig die de team map beheerd en een speler die de shuttles beheerd. 

Met ieder jeugdteam heeft trainer Charles een teamgesprek.  

 

BCR1: <17 jaar 

Caroline Schmidgall, Lisa Hanekamp 

Daan Ouendag, Dani Hoovenstat, Lars van der Woude, Stef Halmans, Roy van Mastrigt 

  

BCR2: <15 jaar 

Floor van der Aar, Shattana Parameswaran 

Rick Sijbers, Yanick Heben, Euen Scivier, Justin Cheung, Rhuben Hartmann 

 

BCR3: <11 jaar 

Marjolein Janssen, Lisa Smits, Lotte Smits, Stacey Hoovenstat 

Dante Nemeth 

 

Bij de jeugd mogen jongens ook meisjes partijen spelen. Meisjes mogen ook jongens partijen spelen. 

Hiervan wordt alleen gebruik gemaakt als het noodzakelijk is. 

Spelers mogen onbeperkt invallen in teams waarvoor zij speelgerechtigd zijn. 

(Per uit wedstrijd spelen maximaal 2 jongens en 2 meisjes, tenzij er voldoende vervoer is voor 5 of 6 

spelers) (Per thuiswedstrijd spelen maximaal 3 jongens en 3 mei 
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START SEIZOEN 2018-2019 
Om goed voorbereid te zijn op de competitie wordt onderstaand programma afgewerkt.  

Graag maximale deelname van alle competitie deelnemers. Dat is in het belang van jezelf en je 

teamgenoten!  

Noteer svp in je agenda!!!! 

Voor alle spelersgroepen start de 1e  training op dinsdag 21 augustus. Dat is dus in de eerste schoolweek! 

 

De trainingsdag voor alle groepen is zondag 2 september van 10:00 tot 14:00 uur met aansluitend opening 

van het seizoen in de Ster. 

Graag in BCR kleding i.v.m. het maken van teamfoto’s. 

De competitie start in het weekend van 15/16 september!!  

 

Met het oog op de organisatie rond de competitie zijn er op 2 september tevens teambesprekingen met de 

Ouders/ Verzorgers. Zonder tegenbericht is de planning: 

14:00-14:30 BCR 2 en BCR3 

BCR1, alleen indien nodig 

Dringend verzoek om voor dit teamgesprek even tijd vrij te maken om gedurende het seizoen alles soepel 

te laten verlopen. 

 

DATA COMPETITIE WEDSTRIJDEN  
Deze data hebben wij van de bond nog niet bevestigd gekregen, dus kunnen nog gewijzigd worden. 

 

Competitieweekenden 2018/2019 zijn voor zover nu bekend: 15/16-9, 22/23-9.  29/30-9, 7/8-10, 27/28-

10, 3/4-11, 10/11-11, 17/18-1, 1/2-12, 8/9-12, 15/16-12, 5/6-1, 12/13-1, 19/20-1 en 26/27-1, 9/10-2.  

 

De competitie reserve weekenden zijn: 1/2-9, 8/9-9, 20/21-10, 22/23-12, 23/24-2, 2/3-3. 

 

De exacte tijden van de uitwedstrijden kunnen pas in het schema worden verwerkt nadat de uitnodiging 

van de betreffende vereniging ontvangen zijn. Dat is meestal pas kort voor de competitiestart. 

Vooraf krijgen jullie een 1e en eventueel een 2e concept. 

 

COMPETITIE VERVOER EN BEGELEIDING 
De thuiswedstrijden worden op zondagochtend gespeeld tussen 09:45 uur tot 12:30 uur.  

Bij de thuiswedstrijden wordt van de ouders / verzorgers  assistentie aan de wedstrijdtafel verwacht. Dit 

wordt per toerbeurt verdeeld over de teams ingepland. (competitie schema) 

De uitwedstrijden zijn meestal op zondag, soms op zaterdag, dit is afhankelijk van de vereniging die ons 

ontvangt.  

Deelnemers aan de competitie krijgen een ingevuld concept- schema voor vervoer/begeleiding. De ouders / 

verzorgers  krijgen twee weken de gelegenheid om in overleg met de andere ouders / Verzorgers dit 

schema te wijzigen en zo voor ieder op maat te krijgen! 

Levert dit onvoldoende resultaat op dan doen we het met het aangeleverde schema.  

Uiteraard worden de voorgestelde wijzigingen meegenomen! Voor de, in dit schema gemaakte afspraken 

geldt dat bij verhindering zelf voor vervanging wordt gezorgd.  
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BIJZONDERHEDEN IN JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER: 
Dinsdag 19 juli: laatste speelavond Senioren Recreatie (SR)  

Dinsdag 21 augustus:  18:30 tot 20:00 uur: 1e training alle spelers B en  C 

19:.45 tot 21:30 uur: 1e training alle spelers A 

20:30 tot 22.00 uur: 1e speelavond Senioren Recreatie (SR) 

Donderdag 23 augustus: 18.30 tot 20.30 uur: 2e training alle spelers B1 en A 

Zondag 2 september: 10:00 – 14:00 uur training dag: alle spelers in de Jo Gerrishal 

14:00-14:30 uur gesprekken met Ouders / Verzorgers van competitie teams. 

Zondag 2 september: 14.30 uur activiteit in cafe zaal De Ster in Maasniel.  

 

Zaterdag 8 en zondag 9 september: jeugdtoernooi in Stein, voor competitie spelers BCR 

 (Uitnodiging volgt, opgeven bij Jack Sijbers). 

 

Zaterdag 15 of zondag 16 september: start competitie. 

  

Met vriendelijke groet, 

 
Namens het bestuur 

Astrid Daamen 

Tel. 0475-337535 / 0654282248 

mail: info@bcroermond.nl 

 astrid.daamen@ziggo.nl 

mailto:info@bcroermond.nl

