
 

1 
 



 

2 
 

Voorwoord 

Hallo iedereen, 

Het nieuwe seizoen is nog maar jong of we hebben de tweede 
nieuwsbrief alweer te pakken. Onze redactie heeft het elke maand 
druk met het in elkaar zetten van de nieuwsbrief. Heb je leuke stukjes 
voor onze redactie stuur het naar hen op, later in deze nieuwsbrief 
staat hun e-mailadres aangegeven. 

Met het nieuwe seizoen is het ook weer tijd voor een ALV, dit maal 
wordt de ALV gehouden op maandagavond 2 november 2015. 
Statutair is dat te laat, maar soms gaat het niet anders. Ook het 
bestuur bestaat uit vrijwilligers en zij hebben voorbereidingstijd en 
gelegenheid nodig. Tijdens deze ALV legt het bestuur haar 
verantwoording af over het voorgaande seizoen. Er zijn 
bestuursleden die aftreden, niet altijd zijn ze herkiesbaar. De ALV is 
de gelegenheid voor het bestuur en de leden om met elkaar heldere 
afspraken te maken. Hoe bestuur je de vereniging het beste. De 
bestuurder vraagt goedkeuring voor het uit te voeren beleid aan de 
leden, want zij zijn uiteindelijk de baas! Dit maal zal het bestuur het 
nieuwe Kantine Reglement ter goedkeuring voorleggen aan de leden.   

Vrijdag 25 september 2015 heeft het derde Netwerkdiner Gemeente 
Nissewaard plaatsgevonden. Deze bijeenkomst heeft telkens andere 
onderwerp en wordt op een andere locatie gehouden. Wat het zo 
interessant maakt is dat er zo’n 70 mensen aanwezig waren allemaal 
met hun eigen passie voor hun vrijwilligerswerk. Ook de nieuwe 
wethouder, Martijn Hamerslag, was aanwezig. Hij heeft in zijn korte 
carrière al laten zien veel compassie te hebben voor onze vereniging. 
Hij verzekerde mij dat zijn deur altijd voor ons openstaat. Een fijne 
gedachte om steun te hebben bij de wethouder! 

Dan sluit ik deze inleiding met het verzoek om aanwezig te zijn tijdens 
de ALV op *maandagavond 2 november 2015, aanvang 20:00 uur* 
en wens ik iedereen veel plezier toe dit seizoen. 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

Sander Nelemans 
BCRS, voorzitter 
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Speech voorzitter aanvang Netwerkdiner Gemeente Nissewaard 

Geachte aanwezigen, 
 
Wees welkom in onze mooie sportkantine. Een kort voorwoord zoals 
dat van een voorzitter verwacht mag worden.  
 
BCRS ontstond door de samensmelting van BV de Ritte en BC 
Spijkenisse. Twee badmintonverenigingen waarbij op verschillende 
niveaus badminton beoefend werd en waartussen enige gezonde 
rivaliteit bestond. Deze rivaliteit verdween als sneeuw voor de zon 
omdat we al snel doorhadden dat de liefde voor het spelletje een veel 
grotere invloed had dan de rivaliteit.  
BCRS blijft echter, zoals haar moeder-verenigingen een club 
bestaande uit verschillende clubjes. We hebben de jeugd met een A-
selectie, competitiespelers van recreanten tot én met landelijkniveau 
en een grote groep recreanten. Sinds enige tijd bieden we ook G-
badminton aan, waar we trots op zijn.  
Een stabiel bestuur is een bestuur dat zich voorspelbaar gedraagd en 
die acties ontplooit waarvoor zij op de ALV goedkeuring hebben 
gekregen van de leden met de vrijheid onder eigen verantwoordelijk 
beslissingen te nemen. Een stabiel bestuur geeft de vrijwilligers de 
ruimte zich in te zetten voor hun vereniging met hart en ziel. 
 
In alle gevallen valt of staat het succes van de vereniging met de 
tomeloze inzet van vrijwilligers die allemaal achter mijn persoonlijke 
motto staan: vrijwilligerswerk is géén vrijblijvend werk! 
 
Dank voor jullie aandacht! 
Fijne avond. 
 

Jubileumfeest 12 september 

Zoals iedereen inmiddels weet, is het vijf jaar geleden sinds BC 
Spijkenisse en De Ritte samen Badminton Centrum Ritte-Spijkenisse 
werden. Dit heuglijke feit werd op zaterdag 12 september groots 
gevierd met een jubileumfeest! Om 13.00 uur werd de dag afgetrapt 
met een speech van onze voorzitter Sander Nelemans die ons met 
grote wijsheden de zeskamp instuurde. De deelnemers van de 
zeskamp waren ingedeeld in tien teams van acht spelers, dit waren 
zowel de jeugd-, als competitiespelers, als ook de recreanten. De 
verscheidenheid aan deelnemers was erg groot: de jongste was zes 
jaar en de oudste was 73 jaar! De teams speelden verschillende 
spellen tegen elkaar, zoals  kokerhockey, korfbal schieten en  
rokjesvoetbal. Natuurlijk ging iedereen ook over de grote stormbaan! 
Het was een erg gezellige en sportieve middag. Uiteindelijk had team 
8 de meeste punten gepakt met de spellen en waren zij de grote 
winnaar. Aan het einde van de middag konden de waterliefhebbers 
ook nog met de sponsbroeken lopen.  Dit zorgde natuurlijk voor natte 
pakken en het leverde uiteraard hilarische foto's op. Na een snelle 
douche begon om 18.00 uur alweer de barbecue. Ruim 120 leden en 
introducés waren hier op afgekomen! Er was een overvloed aan 
stokbrood, vlees en knoflooksaus, dus niemand ging met een lege 
maag naar huis. DJ Lex verzorgde de muziek en zorgde dus voor een 
aangename sfeer in de kantine, wat de avond helemaal afmaakte. Er 
werd met het jubileum ook een loterij georganiseerd en de hoofdprijs 
van een jaar gratis basiscontributie ging naar niemand minder dan 
Michelle Langstraat! Aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk 
hebben gemaakt: Bedankt! Het was een zeer geslaagd jubileum, op 
naar de volgende!  
 
Groetjes, 
De jubileumcommissie. 
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Sponsor commissie 

Voor een nieuw op te zetten sponsor commissie zijn we op zoek naar 

diverse mensen die van aanpakken houden. 

Ron de Gans heeft de belangrijke taak van voorzitter van deze 

sponsorcommissie op zich genomen. Uiteraard kan een voorzitter 

niet alles alleen doen. Vandaar dat we ook op zoek zijn naar leden 

die zich graag inzetten voor de vereniging en een helpende hand 

willen bieden. 

Heb je adressen van bedrijven/mensen die graag willen sponsoren 

dan horen we dit graag.  

We willen op diverse manieren sponsors zoeken, advertenties in de 

nieuwsbrief, produkten die we kunnen uitdelen/verloten, toernooi 

sponsor etc.  

Heb je een vlotte babbel of vind je het een uitdaging geef je dan op 

bij Cynthia Schouten of sponsorcommissie@bcrs.nl 

  

 

Media commissie 

Voor de media commissie zijn we op zoek naar een voorzitter. Ben jij 

iemand die graag met media activiteiten bezig is. Ook graag 

bekendheid wilt geven en maken aan de vereniging. Van aanpakken 

houdt. Dit samen te doen met diverse andere leden, dan zijn we op 

zoek naar jou!!!!  

Voor de media kunnen diverse kanalen bereikt worden, de krant, 

Facebook, flyers, tv, nieuwsbrief etc. Dit kan een voorzitter niet alleen 

doen. Vandaar dat we ook op zoek zijn naar enthousiaste leden die 

hier bij kunnen en willen helpen.  

Ben je enthousiast en zie je het als een uitdaging geef je dan snel op 

bij Cynthia Schouten of mediacommissie@bcrs.nl 

 

 

 

 

Lijkt het je leuk om te 
helpen in de sponsor 
commissie? Geef je dan 
op bij Ron de Gans of 
sponsorcommissie@bcrs.nl

 

Wij zijn op zoek naar 
een voorzitter voor de 
media commissie. Lijkt 
dit wel iets voor jou of 
wil je graag helpen. 
Geef je dan op bij 
Cynthia Schouten of 
mediacommissie@bcrs.nl

 

mailto:sponsorcommissie@bcrs.nl
mailto:mediacommissie@bcrs.nl
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Van de Technische Commissie 

RJC DKC toernooiresultaten 

Op 5 en 6 september stond het eerste toernooi van het regio jeugd 

circuit op het programma. Van BCRS deden er 16 jeugdspelers mee, 

uitkomend in de diverse klasse op het toernooi, van J6 tot J1. In de 

J6 speelden Larissa Guarino en Isabelle Veth. Samen zaten ze in een 

poule met 3 andere meisjes waardoor ze allebei 4 keer moesten 

enkelen. Allebei speelden ze leuke en spannende partijen, zeker de 

wedstrijd tegen elkaar was erg spannend. Uiteindelijk is Larissa 

eerste en Isabelle derde geworden in de J6 meisjes enkel. Samen 

werden ze in de dubbel derde. In de J5 deden Renée Simons, Fleur 

Phillipi en Rob de Willigen mee. Renée en Fleur zaten in 

verschillende poules waarin ze pittige tegenstanders hadden. Renée 

kwam met twee spannende drie-setters zelfs heel dichtbij. Rob trof bij 

de jongens ook twee goede tegenstanders waar hij wel leuke 

wedstrijden tegen heeft gespeeld. Renée en Rob zijn samen wel mooi 

tweede geworden in de J5 dubbel. In de J4 deden Noëlla van der 

Zwaal, Thijs Koopman en Milan Faro mee. In de enkel lukte Noëlla 

en Thijs het niet om door de poule heen te komen, al speelden ze 

allebei wel een drie setter, en wist Thijs ook een partij te winnen. Milan 

wist zijn eerste poule wel te winnen en werd uiteindelijk derde in de 

finale poule. Noëlla en Milan speelden samen ook nog de mix waarin 

ze twee wedstrijden wisten te winnen en derde werden. Robin 

Hoogenstrijd en Lex de Willigen kwamen uit in de J2 in de enkel en 

samen in de dubbel. In de enkel troffen ze allebei sterke 

tegenstanders in de poule. Robin begon in de eerste wedstrijd erg 

goed en verloor de eerste set net maar kan dit helaas in de tweede 

set niet doorzetten. Lex wist één van zijn twee poule wedstrijden te 

winnen, en was ook bij de andere wedstrijd in de eerste set erg dicht 

bij. In de dubbel kregen ze 3 zeer ingespeelde dubbels als 

tegenstanders waardoor het niet lukte om een dubbel te winnen. In 

de J1, kwamen ook diverse spelers uit, Mees Bijlsma, Renée van 

Dorp, Avienda ’t Hooft, Sylvana Duut, Damian Schouten en Colin 

Schouten. Ook speelden Lex en Robin hun mix in deze klasse met 

Sylvana en Avienda. In de meisjesenkel lukte het alleen Sylvana om 

twee van haar drie enkels te winnen. Voor Mees, Renée en Avienda 

waren de tegenstanders nog net een maatje te groot maar er werd 

wel genoeg weerstand geboden. In de meisjesdubbel deden Sylvana 

en Mees het samen erg goed en kwamen ze tot de halve finale na 

een paar sterke tegenstanders te hebben verslagen. Bij de 

jongensenkel speelde Damian twee goede wedstrijden in zijn poule, 

maar kon deze helaas niet winnen. Colin kwam eenvoudig door zijn 

poule en speelde daarna twee zeer pittige wedstrijden die hem tot de 

finale brachten. In de finale moest hij het helaas in drie sets afleggen, 

maar met een tweede plaats in de J1 jongensenkel kon Colin toch erg 

tevreden zijn. 

Vrijspelen op vrijdagavond voor alle leden 

Op iedere vrijdagavond is er de mogelijkheid om vanaf 20:00 vrij te 

spelen, voor alle leden: recreanten, jeugd en competitie spelers. In 

de zomervakantie werd hier veel gebruik van gemaakt en we hopen 

natuurlijk dat er ook in de rest van het seizoen veel gebruik van 

gemaakt wordt. 

 

 

 

 

 

Technische Commissie 

Richard Schouten 
Jeannette van de Merwe 

 Chantal van Veen – van Wanum
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Resultaten Senioren Competitie Speelweek 1 

BCRS 1 – CONQUESTO 2   6-2 

BCRS 2 – VAN ZUNDERT/VELO 4  0-8 

BCRS 3 – BBV PIP 1    7-1 

BCRS 4 – BBV PIP 2    3-5 

BCRS 5 – BC Oudekerk 1   6-2 

BCRS 6 – BC Leiden 4    7-1 

BCRS 7 – BBS 1    3-5 

BCRS 8 – BC Mix 7    7-1 

 

Resultaten Senioren Competitie Speelweek 2 

MARTINUS AMSTELVEEN 1 - BCRS 2  5-3 

BC ASTERIX 2 - BCRS 1   3-5 

Conquesto 6 - BCRS 3    3-5 

BC Asterix 8 - BCRS 4    1-7 

RBC Sowat 1 - BCRS 5    5-3 

Conquesto 8 - BCRS 6    2-6 

BC Ommoord 4 - BCRS 7   5-3 

BC Schipluiden 2 - BCRS 8   1-7 

 

Jeugdcompetitie 

In het voorjaar van 2016 organiseert de badmintonbond weer de 

jeugdcompetitie. De competitie loopt van eind februari tot begin juni, 

en wordt gespeeld op alle diverse niveaus voor de jeugd. Alle jeugd 

van BCRS doet hier in principe aan mee en in oktober zal er al een 

voorlopige indeling gemaakt worden. Voor het eind van oktober zal 

deze voorlopige indeling bekend gemaakt worden. Indien er vragen 

zijn over de jeugdcompetitie, kun je die stellen bij de technische 

commissie via technischecommissie@bcrs.nl. 

 

  

Belangrijke data 
 

12 & 13 december 

Regio Jeugd Circuit BCRS 

6 & 7 februari 

BCRS Clubkampioenschappen 

19 maart 

BCRS Lente Toernooi 

9 & 10 april 

Junior Master BCRS 

Thuiswedstrijden 
 
 Vrijdag 2 oktober om 20:00 uur 

 BCRS 4 – BC Nieuwerkerk 3 

 BCRS 5 – BV Silver Shuttle 1 

 BCRS 6 – BC DKC 9 

Zaterdag 3 oktober om 19:00 uur 

 BCRS 1 – BC Drop Shot 2 

 BCRS 2 – BV DEO 1 

 BCRS 3 – BC Randstad 1 

 BCRS 5 – BV Silver Shuttle 1 

 BCRS 7 – BC Nieuwerkerk 6 

 BCRS 8 – BC Zeemeeuwen 4 

Zaterdag 10 oktober om 19:00 uur 

 BCRS 1 – BC Asterix 2 (nog niet 
zeker) 

 BCRS 4 – BC Asterix 8 

 BCRS 6 – Conquesto 8 

 BCRS 7 – BC Ommoord 4 

 BCRS 8 – BC Schipluiden 2 

Vrijdag 16 oktober om 20:00 uur 

 BCRS 4 – PBC Boomgaardshoek 2 

 BCRS 5 – BC Network 1 

 BCRS 8 – BV Onder Ons 5 

Zaterdag 17 oktober om 19:00 uur 

 BCRS 1 – Van Zundert Velo 5 

 BCRS 2 – BC Delft 1 

 BCRS 3 – BC Delft 4 

 BCRS 6 – BC Invictus 7 

 BCRS 7 – BV Zevenhuizen 1 

 

Belangrijke data 
 

12 & 13 december 2015 
Regio Jeugd Circuit BCRS 

6 & 7 februari 2016 
BCRS Clubkampioenschappen 

19 maart 2016 
BCRS Open Lente Toernooi 

9 & 10 april 2016 
Junior Master BCRS 

 

Thuiswedstrijden 
 
 Vrijdag 2 oktober om 20:00 uur 

 BCRS 4 – BC Nieuwerkerk 3 

 BCRS 5 – BV Silver Shuttle 1 

 BCRS 6 – BC DKC 9 

Zaterdag 3 oktober om 19:00 uur 

 BCRS 1 – BC Drop Shot 2 

 BCRS 2 – BV DEO 1 

 BCRS 3 – BC Randstad 1 

 BCRS 5 – BV Silver Shuttle 1 

 BCRS 7 – BC Nieuwerkerk 6 

 BCRS 8 – BC Zeemeeuwen 4 

Zaterdag 10 oktober om 19:00 uur 

 BCRS 1 – BC Asterix 2 (nog niet 
zeker) 

 BCRS 4 – BC Asterix 8 

 BCRS 6 – Conquesto 8 

 BCRS 7 – BC Ommoord 4 

 BCRS 8 – BC Schipluiden 2 

Vrijdag 16 oktober om 20:00 uur 

 BCRS 4 – PBC Boomgaardshoek 2 

 BCRS 5 – BC Network 1 

 BCRS 8 – BV Onder Ons 5 

Zaterdag 17 oktober om 19:00 uur 

 BCRS 1 – Van Zundert Velo 5 

 BCRS 2 – BC Delft 1 

 BCRS 3 – BC Delft 4 

 BCRS 6 – BC Invictus 7 

 BCRS 7 – BV Zevenhuizen 1 

 

mailto:technischecommissie@bcrs.nl
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Van de Jeugdcommissie 

Vriendjes & vriendinnetjes toernooi 

Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn: de Week van de Badminton. 
Deze vond landelijk plaats van 14 tot en met 18 september. In het 
kader daarvan organiseerde de jeugdcommissie op woensdag 16 
september een vriendjes- en vriendinnetjes toernooi voor de 
jeugdleden. Alle jeugdspelers mochten een vriendje, vriendinnetje, 
broertje of zusje, of buurjongen meenemen, om hen kennis te laten 
maken met de sport badminton. Daarnaast was het natuurlijk ook 
gewoon heel gezellig om iemand mee te nemen naar de training. Om 
18.00 uur gingen de jongste spelers van onze vereniging van start. In 
diverse koppels werd er gespeeld om de medaille. Het werd nog erg 
spannend, maar uiteindelijk had Esmee het toernooi gewonnen. 
Daarna was de volgende jeugdgroep van Joke aan de beurt. Marit en 
haar vriendje wisten hier de medaille te winnen. I Om 19.00 mocht de 
oudere jeugd aan het toernooi beginnen. Binnen deze trainingsgroep 
werd er individueel om de prijs gespeeld. De puntentelling bleef tot 
aan de laatste partij erg spannend, want Mees Bijlsma en Sylvana 
Duut gingen gelijk op. Uiteindelijk won Mees met twee punten verschil 
het toernooi! Al met al was het een erg gezellig toernooi! 
 
Grote Clubactie 2015 
 
Op zaterdag 19 september begon de Grote Clubactie 2015! De 
jeugdcommissie trapte dit af door op met een aantal jeugdleden de 
wijk in te gaan. Zaterdagmorgen stonden enkele enthousiaste 
verkopers (Marit, Noëlla, Daniëlle en Larissa) klaar om in Maaswijk 
de deuren langs te gaan. Na twee uurtjes lopen in de regen, zielig 
kijken en pakkende verkooppraatjes hadden we ruim 50 loten 
verkocht! Eenmaal terug op BCRS werd de ochtend afgesloten met 
limonade en wat lekkers. De verkopers hebben supergoed hun best 
gedaan en het was een heel gezellige ochtend! 
U kunt de club ook steunen door bij een van de jeugdleden een lot te 
kopen. De loten kosten €3,- per stuk, waarvan € 2,40 naar BCRS 
gaat. Wanneer u de loten koopt, krijgt u uw lotnummer op uw 
bankafschrift, dus geen onhandig gedoe meer met kleingeld. De 
trekking van de Grote Clubactie is op donderdag 10 december en de 
hoofdprijs is maar liefst €100.000,- belastingvrij! Wie niet waagt, wie 
niet wint, dus koop nu een lot! Rest ons enkel nog de jeugdleden veel 
succes te wensen met de verkoop! 
 
Jeugdkamp 2016 
 
Ook dit seizoen gaan we met de jeugd weer op kamp. Omdat 
kamphuizen al ruim van te voren gereserveerd moeten worden, willen 
we graag al weten wie er mee op kamp willen. Het kamp zal 
plaatsvinden van 24 tot en met 26 juni en de kosten bedragen 50 
euro. Bij de trainingen zullen komende week meer informatie en het 
inschrijfformulier uitgedeeld worden. Inschrijven kan tot 1 november 
2015. 

Scholentoernooi 

Op woendag 13 januari 2016 van 13:00 tot 16:00 organiseren we het 
BCRS scholentoernooi voor basisscholen in Spijkenisse. We zijn op 
zoek naar vrijwilligers om te helpen bij het begeleiden van de teams 
bij het badmintonnen, zoals bijvoorbeeld tellen. 

 

    
Belangrijke Data 
 

25 november Sinterklaasfeest 

18 december Ouder/Kind 
Oliebollentoernooi 

13 januari Scholentoernooi 

17 februari Bingo 

20 mei  Ganzenbordtoernooi 

24 t/m 26 juni Kamp 

 

Jeugd Commissie

 
Cynthia Schouten – van Bergen 

Vera van Dorp 
Corinne van Duijvenbode 

Bert Toeter 
Michelle Langstraat 

Mike van Doorn 
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Speculaaspoppen actie 

Na enkele leuk acties de afgelopen jaren gaat BCRS dit jaar ook een 

speculaaspoppen actie houden. Hierbij hopen we volledig op de 

steun van jullie allen om een mooi aantal verkochten 

speculaaspoppen neer te zetten. 

De opbrengst zal ten goede komen aan alle afdelingen van BCRS. 

Dus probeer zoveel mogelijk speculaaspoppen te verkopen aan je 

vader of moeder, je oma of opa, tante of oom, buurman of buurvrouw, 

broer of zus, het bedrijf waar je vader of moeder werkt of in je straat. 

Voor de jeugd: Voor de 5 beste verkopers is er een leuk cadeau! Zo 

steun je je club en daarnaast ook nog jezelf ;-) 

Een héééérlijke speculaaspop! Wie wil daar niet mee verrast 

worden. 

De speculaaspop weegt een halve kilo en is een halve meter lang!  

Verpakt in een aardige geschenkdoos kosten deze maar € 5,00 per 

stuk. 

Een héééérlijke speculaaspop! Wie wil daar niet mee verrast 

worden. 

 

 

   
 

Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers die willen 
helpen bij het BCRS 
Scholentoernooi op 13 
januari 2016, van 12:00 
tot 16:30. Geef je dan 
op bij Cynthia Schouten 
of jeugdcommissie@bcrs.nl
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Vopak badmintontoernooi 

Op zaterdag 19 september werd het eerste Vopak badmintontoernooi 
gehouden in onze sporthal. Het idee is geboren tijdens het 
Bedrijventoernooi vorig seizoen, toen Ruud Lok, John van Elten en ik 
(Robert Dries) een team vormden aangevuld met nog 3 collega’s van 
Vopak. Bij Vopak worden jaarlijks diverse sportevenementen 
georganiseerd, waaronder het jaarlijks internationaal voetbal toernooi 
en de terminal to terminal fietstour om er twee te noemen. Er was dus 
nog geen badmintontoernooi en daar wilden we verandering in 
aanbrengen! Eind vorig seizoen werden de eerste voorbereidingen 
getroffen waaronder een eerste gesprek met de vereniging die 
enthousiast reageerde. Vervolgens is er een gesprek geweest bij 
Vopak met vertegenwoordigers van Personeelszaken en een comité 
die zich bezig houdt met het thema Vopak Vitaal. Vopak Vitaal staat 
voor een gezonde maatschappij waarin je door gezond te eten en te 
sporten beter in je vel zit en hierdoor op je werk beter kunt presteren. 
Alle lichten stonden op groen. Op intranet, per e-mail, op de lokale 
nieuwsbrieven en vanuit persoonlijk contact zijn er collega’s 
enthousiast gemaakt om mee te doen aan dit toernooi. Toen was het 
ineens zaterdag 19 september, de wedstrijdtafel werd bemand door 
Bert Toeter en Ewout Beukers, de EHBO werd verzorgd door Joke 
Beukers, de kantine door Nanja Toeter, Tom Egbers en Jelle Terlouw, 
ballonnen werden  verzorgd door Cynthia Schouten, de 
vlaggenmasten door Leon van den Berg. Nadat alles was 
geïnstalleerd kwamen om zo 9 uur de eerste sportievelingen binnen. 
Bij binnenkomst kreeg iedereen een tasje met een T-shirt, lunchbon, 
3 consumptiemuntjes, een flesje drinken, programmaboekje en wat 
Vopak gadgets. Om 10uur was iedereen binnen (ca 50 Vopakkers) 
en namen de organisatoren de aftrap, gevolgd door een speech van 
de MD van de Botlek terminals, Paul Cox. Om de spiertjes wat 
soepeler te maken, nam Miranda Daams het over en deed een 
warming up. De bootcamp bleef gelukkig uit, maar zorgde er wel voor 
dat iedereen meedeed en opgewarmd de eerste wedstrijden kon 
doen. Om 12 uur was het lunch tijd, dit werd verzorgd door Verhage 
uit Waterland. Na twee lekkere broodjes gezond, jus d’orange, melk 
en een appel kon iedereen genieten van de clinic verzorgd door 2 
profs Dennis en Arless Tjin-Asjoe, waarin humor voorop stond. De 
HR directeur werd scheidsrechter, die ervoor moest zorgen dat die 2 
eerlijk speelden, waarna Paul Cox met een veel te klein racket mee 
moest doen. Ook de kinderen van de collega’s kregen de kans een 
partijtje samen te doen met ze en tot slot de kleinste collega kreeg 
het grote racket uit de kantine en moest alleen maar bij het net staan 
en ook daar werden allerlei trucen uitgehaald. Toen het eten gezakt 
was kon de tweede helft beginnen en namen de collega’s het tegen 
elkaar op. Stuk voor stuk fanatiek, maar door de goede sfeer viel er 
geen onvertogen woord. Helaas zijn er twee personen vroegtijdig 
gestopt, de één vanwege een zweepslag en een dame kreeg een 
racket tegen haar hoofd aan, die vervolgens dit liet hechten bij de 
huisartsenpost. Tegen vier uur waren alle wedstrijden gespeeld en 
gingen we over tot de prijsuitreiking, waar de gene met de meeste 
punten won en de laatste de troostprijs kreeg. Ook werden alle 
vrijwilligers van de vereniging in het zonnetje gezet. Tot onze 
verbazing had men vanuit Vopak voor Ruud, John en mij bloemen 
geregeld om ons te bedanken voor het organiseren van dit toernooi. 
Het was een op en top toernooi, dit vanwege de enthousiaste 
collega’s die stuk voor stuk vertelden volgend jaar weer te willen 
meedoen, maar zeker ook door alle mensen die er buiten Ruud, John 
en mij, hebben geholpen. Ook speciale dank voor Rina en Diana, die 
veel vrije tijd erin hebben gestoken. Door het succes zal als het aan 
ons ligt volgend jaar weer gehouden worden en hopen dan weer op 
de grote mate van gastvrijheid en hulp van de vereniging ! 
Grote dank, Ruud, John  en Robert 
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Puzzel 

Dit is een leuke puzzel voor als je even niet aan het badmintonnen 

bent. Zoek de woorden/namen die hieronder gevraagd worden. Ze 

hebben allemaal met badminton te maken. Veel plezier!  

 

Horizontaal 
1. Merk clubkleding. 
 
3. Plaats waar Dutch Open 
wordt gehouden. 
 
5. Jongste lid BCRS 
 
7. Nummer 1 van Nederland. 
 
8. Speelt in seniorencompetitie 
team 7. 
 
9. Lid kantinecommissie. 
 
10. Secretaris van BCRS. 
 
13. Nummer 1 van de wereld. 
 
15. Lid jeugdcommissie. 
 
16. Naam verwerkt in shuttle. 
 
19. Badmintonmerk. 
 
20. Dit jaar veranderde de 
puntentelling. 
 
21. Aanduiding kleur snelheid 
nylon shuttle. 

22. Lid  technische commissie. 
 
23. Aantal veren in shuttle. 
 
Verticaal 
2. Speelt in ERC team 3. 
 
4. Kreeg zilver op de 
Olympische Spelen in 2004. 
 
6. Winnend team 
jubileumfeest. 
 
9. Trainer op woensdag.
  
11. Jaar BCRS opgericht.
  
12. Een andere naam die 
vroeger gegeven werd aan 
badminton. 
 
14. Kaartspel in kantine.
  
15. C in BCRS.   
 
17. Ander woord voor shuttle.
  
18. Aantal lijnen bij een 
badmintonveld. 
 

 

 

Verjaardagen 

Oktober 

3 John Van Elten 

4 Fred Velgersdijk 

5 Monique Pille-Pronk 

7 Luke Van Dorp 

8 Marina Bisschop-Daane 

11 Freek De Vogel 

14 Fleur Phillipi 

14 Ronald Wetzel 

16 Nadine Ducoffre 

16 Kees De Willigen 

18 Samantha Bakker 

18 Jorg Van Den Haak 

20 Maurice Ruberg 

21 Diana Quak 

21 Marvin Terlouw 

24 Mario Van Gelderen 

25 Mario Van Emmerik 

25 Gezina Trouw 

27 Rianne Klein 

28 Danielle De Gans 

29 Vivian Looij-Schoenmakers 

29 Dennis Trouw 

30 Thomas Sanderse 

31 Nanja Toeter 
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Van de redactie 

Adverteerders 

We zijn op zoek naar adverteerders voor in de nieuwsbrief. De kosten 

bedragen 30 euro per jaar voor een halve pagina. Voor informatie kun 

je contact opnemen met de redactie via Cynthia Schouten of via 

redactie@bcrs.nl. 

 

Naam voor de Nieuwsbrief 

Wie bedenkt een leuke originele naam voor de nieuwsbrief? Heb je 

een goed idee, email dat dan naar redactie@bcrs.nl of doe een briefje 

met de naam en je eigen naam in de rode brievenbus naast de 

kantine. Het bestuur zal de nieuwe naam kiezen uit de inzendingen. 

In de volgende nieuwsbrief zal de nieuwe naam bekend gemaakt 

worden. 

  

Redactie 

 

Cynthia Schouten – van Bergen 
 

 

Bestuur BCRS 

 Voorzitter – Sander Nelemans 

 Secretaris – Nanja Toeter 

 Penningmeester – Arian van Doorn 

 Technische Commissie – Richard Schouten 

 Jeugd Commissie – Cynthia Schouten 

 Kantine Commissie – Jelle Terlouw 

 Recreanten Commissie – Ron Vollenga  

Bezoekadres: 

 Maaswijkweg 50, 3207 JZ Spijkenisse 

 Telefoon Kantine: 0181-611143 

Correspondentie adres: 

 Postbus 800, 3200 AT Spijkenisse  

Website:    www.bcrs.nl 

Facebook: www.facebook.com/bcrittespijkenisse 

Twitter:     @bcritte_spijk 
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