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Fietstocht 21 mei

Wie doet er mee aan de fietstocht op zondag 21 mei?
Via de volgende link meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden. 
http://www.bcgroesbeek.nl/bcgsite/?p=1507 

Jeugdkamp 10 en 11 juni 

Wie gaat er nog meer mee op jeugdkamp??
Als we weten of het door kan gaan krijgen jullie dit te horen en hoe we het doen met betalen.
Zie in de bijlage van de mail de brief met info en hoe aan te melden.

Laatste speelavond

De laatste training voor de jeugd is op woensdag 31 mei 2017 en voor de senioren op 
woensdag 28 juni 2017. 

Nieuwe leden

Het ledenaantal is niet al te groot, dus nieuwe leden zijn altijd welkom. Zowel bij de jeugd als
senioren. Als je nog iemand kent die op zoek is naar een sport of een keer wil kijken wat 
badminton is neem hem of haar gerust mee naar een speelavond. 

Verslag trainer Humphry 

Het 1e team heeft in totaal 5  heren en 3 dames tijdens de  competitie ingezet. In totaal 
werden er 14 wedstrijden gespeeld. Zij kwamen uit in de 1e klasse afdeling 4. Dit team heeft 
het uitstekend gedaan. Er werden 5 wedstrijden gewonnen, 5 gelijk en 4 verloren. In totaal 
haalde dit team 55 punten. Tijdens de competitie haakte Jan Scholten af. Diens plek werd 
door Ronnie met verve ingevuld. Dank daarvoor. Vera Janssen beviel tijdens deze 
competitie en we hopen dat ze komende competitie weer ingezet kan worden. Sanne 
Wouters nam na de competitie van ons afscheid. Wij bedanken haar voor de jarenlange 
inzet en wensen haar veel succes bij het zoeken van een andere sport. Zowel Tamara als 
Jeroen hebben "de kar" voortreffelijk deze competitie getrokken.
 
Het tweede team heeft in totaal 3 heren en 3 dames tijdens de competitie ingezet. In totaal 
werden er 14 wedstrijden gespeeld. Zij kwamen uit in de 4e klasse afdeling 7. Er werden 3 
wedstrijden gewonnen, 1 gelijk en 10 verloren. Zij eindigden met 43 punten op de laatste 
plaats. Van dit team kwam af en toe een speler/ster trainen. Wat de reden hiervan is, is mij 
niet bekend. Ik ben van mening indien de spelers van dit team vaker zou komen trainen, zij 
veel hoger zouden eindigen dan nu het geval.
 
Het mannen team 1 heeft 8 spelers tijdens de competitie ingezet. Zij kwamen uit in de 2e 
klasse afdeling 3. Zij speelden in totaal 12 wedstrijden, hiervan werden er 5 gewonnen, 2 
gelijk en 5 verloren. In totaal haalden zij 47 punten. Een zeer verdienstelijke 4e plaats was 
hun aandeel.
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Het mannen team 2 heeft ook 8 heren tijdens de competitie ingezet. Zij kwamen uit in de 2e 
klasse afdeling 2. Zij speelden 12 wedstrijden en helaas werd er geen gewonnen en geen 
gelijk gespeeld. Zij eindigden troosteloos met 47 punten helemaal onderin. Gezegd moet 
worden dat zij in een hogere klasse speelden dan het mannen team 1. Hoe dit mogelijk is 
voor mij een raadsel.
 
Beide jeugd teams waren in een poule ingedeeld.  Zij kwamen uit in O15- Mix klasse 3 
afdeling 7.
Jeugd team 1 speelde 12 wedstrijden, waarvan er 6 werden gewonnen, 1 gelijk en 5 x werd 
verloren. Zij hadden hiervoor 3 heren en 3 dames. Zij eindigden op een uitstekende 4e 
plaats met in totaal 51 punten. Indien dit team bij elkaar blijft, dan gaan ze het volgende 
seizoen hoger eindigen.
 
Jeugd team 2 speelde evenals team 1 van de jeugd 12 wedstrijden, waarvan er 1 werd 
gewonnen, 0 gelijk en helaas werden 11 wedstrijden verloren. Zij deden dat met 4 heren en 
2 dames. In totaal werden 14 punten gehaald, met als resultaat een laatste plaats. Dit team 
moet uiteraard nog groeien.
 
Afgelopen januari verloor onze vriend en mannen team 1 speler Ton Verweij zijn dochter. In 
verband met deze zeer tragische gebeurtenis, hebben Ton Verweij, Ton Jacobs en 
ondergetekende afgesproken dat ik de jeugd tot het eind van dit seizoen train.
Ik bedank iedereen voor de steun en support tijdens het afgelopen seizoen.
 
Groet,
Humphry Van Blommestein
Trainer Bc Groesbeek
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