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Voorwoord van onze voorzitter 
 
Beste leden, 
 
We mogen weer los na 6 weken vakantie. Wij hopen dat jullie goed zijn 
uitgerust en klaar zijn voor het seizoen 2019 – 2020. Hopelijk zijn er geen 
blessures opgelopen tijdens de vakantie. Maar mocht dit wel zo zijn, laat dit 
even weten aan het bestuur. 
 
Afgelopen mei is er een ALV geweest, we starten weer met ongeveer 106 leden. 
Helaas zien wij een daling bij het aantal jeugdleden. Daar willen we een stokje 
voor steken. Het beleidsplan loopt in 2020 af en een mooi team van vrijwilligers 
gaat deze updaten het komende jaar. Met een frisse blik wordt het beleid voor 
de komende 5 jaar vastgesteld.  
 
Op de achtergrond zijn wij ook met andere projecten bezig, deze zullen in het 
loop van het jaar bekend worden gemaakt.  
 
Blokkeer alvast  zaterdag 4 april 2020 in je agenda, ons jaarlijkse toernooi komt 
er weer aan. Afgelopen seizoen was dit weer een groot succes en nog gezelliger 
en beter dan het jaar ervoor.   
 
Ons motto is: "iedereen speelt met iedereen". Alle leden zorgen voor de 
gezelligheid in de club, een open speelhouding is hiervoor erg van belang. 
Wees niet bang om eens met een ander te spelen.  
 
En om dan helemaal het seizoen goed te starten, onze avondbegeleiders zijn 
jullie aanspreekpunten en zorgen voor een sportieve en gezellige avond. Dat is 
een erg belangrijke taak. De avondbegeleider is er niet om alleen het net op te 
zetten en af te breken. Dit is een gezamenlijke klus! Help even deze 60 
seconden mee, dat scheelt veel werk. 

 
Tot slot wensen wij iedereen een sportief en gezellig seizoen 2019-2020 toe! 
  
Namens het bestuur BC-Level 
Ruud van Benthem,  
voorzitter 



 

- 4 - 
 

 Wie doet wat in ons bestuur? 
 
Wij vinden het als bestuur van BC Level heel belangrijk om dicht bij onze leden 
te staan en te weten wat er leeft. Ook horen we graag waar we zaken kunnen 
verbeteren of wat we juist goed doen en moeten behouden voor onze club. 
Omdat gebleken is dat niet iedereen ons kent en weet wie wat doet, lichten we 
hieronder onze taakverdeling toe waardoor je ons gerichter kunt benaderen 
met vragen of tips. We zijn overigens alle 4 bereikbaar via bestuur@bclevel.nl, 
telefonisch (zie contactinformatie in dit bulletin) of spreek ons gewoon aan 
tijdens de speelavonden!  
 

Ruud van Benthem, voorzitter  
* algemene gang van zaken binnen onze club 
* jeugdzaken en jeugdtraining 
* vrijwilligers(beleid) 
* Try out Sports (schoolsport) 
* donderdagavondspeler  
 
 
 
 
 
Hans Alards, secretaris 
*algehele administratie (excl. ledenadministratie), 
correspondentie en verslaglegging 
bestuursvergaderingen/ALV   
* accommodatie, huur en gebruik van de sporthal 
* contactpersoon voor de gemeente 
* coördinator jaarlijkse BC Level toernooi 
* vrijwilligers(beleid) 
* dinsdagavondspeler 
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Hans Diehle, penningmeester 
* ledenadministratie en financiën 
* EHBO 
* materialen/shuttles 
* gevonden/verloren voorwerpen 
* dinsdagavondspeler en avondbegeleider 
 
 
 
 
 
Cathy van Doorn, bestuurslid 
* seniorenzaken en seniorentraining 
* competitie 
* lief & leed 
* nieuwsbrief, BC Level-bulletin, Facebook en website 
* maandagavondspeler en avondbegeleider 
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Seniorentraining seizoen 2019-2020 
 
In seizoen 2019-2020 kunnen onze senioren zich weer inschrijven voor het 
volgen van training. Er wordt op maandagavond (Peter Wolf) en dinsdagavond 
(Sander Stevens/ Peter Wolf) training gegeven. Hieronder  de informatie hoe 
het in zijn werk gaat. 
 
Aantal lessen: 
Beide trainingen worden ook dit seizoen gegeven in 2 blokken van elk 8 lessen; 
1e blok in najaar 2019, 2e blok in voorjaar 2020.   
 
Tijden en locatie:  
Maandag: van 19.00 tot 20.00 uur in sporthal De Ruivert (4 velden)  
Dinsdag: van 20.00 tot 21.00 uur in sporthal De Ruivert  (1 veld) 
 
Data: 
Maandag: 
1e blok: Start op maandag 30 september 2019 en loopt tot en met maandag 18 
november 2019.  
2e blok: Start op maandag 3 februari 2020 en loopt tot en met maandag 30 
maart 2020. Op maandag 24 februari  2020 is er geen training vanwege 
carnaval. De zaal is dan wel gewoon open voor vrij spelen. 
 
Dinsdag: 
1e blok: Start op dinsdag 1 oktober 2019 en loopt tot en met dinsdag 3 
december 2019. Op dinsdag 5 en 19 november 2019 is er geen training 
vanwege de dorpencompetitie. De zaal is op deze data wel gewoon open voor 
vrij spelen. 
2e blok: Start op dinsdag 4 februari 2020 en loopt tot en met dinsdag 14 april 
2020. Op dinsdag 25 februari 2020 is er geen training vanwege carnaval. De 
zaal is dan wel gewoon open voor vrij spelen. Op dinsdag 11 februari 2020 en 
10 maart 2020 is er geen training vanwege de dorpencompetitie. 
 
Kosten: 
De kosten per blok zijn € 15,00 per persoon.  Leden, die niet langer dan 1 jaar 
lid zijn van onze club en nog geen training hebben gevolgd, mogen hun eerste 
trainingsblok  gratis volgen (een eventueel volgend trainingsblok kost € 15,00).   
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Aanmelden: 
Je kunt je tot 2 weken voor aanvang van een blok aanmelden door een mail te 
sturen naar penningmeester@bclevel.nl  met daarin de volgende gegevens: je 
naam, telefoonnummer en  welk(e) blok(ken) je wilt volgen. Beginners zijn 
welkom op maandagavond, gevorderden kunnen op maandag- en 
dinsdagavond terecht. Indien je een gevorderde bent, geef dan je 
voorkeursavond op.    
 
Na jouw aanmelding ontvang je bericht met informatie over de indeling van de 
trainingsgroepen en (indien van toepassing) de betaling van de bijdrage. Mocht 
je nog vragen hebben over de training, dan kun je even bellen met Peter Wolf 
(06 - 533 12 774) of Sander Stevens (06 - 51 954 149).    
 
Wij wensen de deelnemers alvast veel leerzame en sportieve momenten toe! 
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Regionale recreatieve competitie 2019-2020 
 
Ook in seizoen 2019-2020 start weer een nieuwe ronde van de competitie. De 
eerste speelavond is op donderdag 7 november 2019. De laatste speelavond 
en tevens feestelijke afsluiting en prijsuitreiking staat gepland voor donderdag 
9 april 2020. Een extra gezellige avond, omdat dan alle teams spelen. En het 
blijft soms spannend tot de laatste wedstrijd! Tussentijds is er ook een 
gezamenlijke speelavond en wel op donderdag 12 december 2019. We hopen 
dat iedereen dan ook aanwezig kan zijn! 
 
Zoals gebruikelijk spelen we in 2 poules, de A- en B-poule. In totaal spelen 10 
teams. Dat belooft weer een sportieve krachtmeting te worden van formaat! 
 
Hieronder staan de teams, die het tegen elkaar gaan opnemen. Ook is bij elk 
team vermeld wie de teamcaptain is.  
 
A-poule:  
Alanie    teamcaptain: Peter Wolf 
Awesome   teamcaptain: Karin Ruitenbeek 
BV Lith    teamcaptain: Arianne Baijens 
BCO'06    teamcaptain: Yvonne van Ravensteijn 
Level 18    teamcaptain: Fred Timmermans 
 
B-poule: 
Detroit    teamcaptain: Silvester van Zoelen 
Gruppo Sportivo   teamcaptain: Kim Daanen 
Racketiers   teamcaptain: Heidie van Boxtel 
Shuttleducks   teamcaptain: Marloes Simons 
The Next Level   teamcaptain: Irma Huijberts 
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Supporters 
Een competitie is natuurlijk nog leuker als er ook supporters op de tribune 
zitten, die de spelers enthousiast aanmoedigen. Kom daarom op 
donderdagavond naar de Mondriaanhal en geniet van het mooie 
badmintonspel. Op onze website staat het speelschema van de competitie. Zo 
kun je zien welke teams op welke data spelen. Dit schema is altijd onder een 
klein voorbehoud, omdat er soms nog met data wordt geschoven.    
 
En mocht je nu denken "ik zou eigenlijk ook wel mee willen doen in de 
competitie, maar heb geen team......", geen nood! Geef dit bij ons aan en wij 
kijken op welke manier je nog kan aanhaken. Ook is er nog ruimte voor nieuwe 
teams. Wel vóór 20 september  bij ons opgeven!  
 
Wij kijken al uit naar de competitie en hopen jullie weer te treffen in de 
Mondriaan!  Veel plezier allemaal! 
 
Met sportieve groet, 
  
Miriam den Hartog, competitieleider (tel. 06 - 229 93 171)  
Peter Wolf, assistent competitieleider (tel. 06 - 533 12 774) 
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KALENDER JUNIOREN  BC LEVEL SEIZOEN 2019 – 2020  
 
Alle jeugdactiviteiten duren van 18.30 tot 20.00 uur. Eventuele tussentijdse 
wijzigingen in de speelkalender geven wij via e-mail aan jullie door.   
 
Augustus  
2019 

Do  22 Start seizoen 2019-2020  
Do 29 Reguliere speelavond 

September 
2019 

Do 5 Reguliere speelavond 
Do 12 Reguliere speelavond 
Do 19 Reguliere speelavond 
Do 26 OUDER/KINDTOERNOOI 

Oktober 
2019 

Do 3 Reguliere speelavond 
Do 10 Reguliere speelavond 
Do 17  Zaal gesloten i.v.m. herfstvakantie 
Do 24 Reguliere speelavond 
Do 31 Reguliere speelavond 

 
Start 1e blok Try Out Sports (4 
achtereenvolgende donderdagen) 

November  
2019 

Do 7 Reguliere speelavond 
Do 14 Reguliere speelavond  
Do 21 Reguliere speelavond 
Do 28 SINTTOERNOOI 

December  
2019 

Do 5 Zaal gesloten i.v.m. Sinterklaas 
Do 12 Reguliere speelavond 

Do 19 KERSTTOERNOOI 
Do 26 Zaal gesloten i.v.m. kerstvakantie 

Januari  
2020 

Do 2 Zaal gesloten i.v.m. kerstvakantie 
Do 9 Reguliere speelavond 
Do 16 Reguliere speelavond 
Do 23 Reguliere speelavond 
Do 30 VRIENDJES- EN 

VRIENDINNETJESTOERNOOI  
Februari  
2020 

Do 6 Reguliere speelavond 
Do 13 Reguliere speelavond 
Do 20 OUDER/KINDTOERNOOI  

Thema: carnaval. Kom verkleed! 
Do 27  Zaal gesloten i.v.m. 

voorjaarsvakantie/carnaval  
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Maart  
2020 

Do 5 Reguliere speelavond 
 
Start 2e blok Try Out Sports (4 
achtereenvolgende donderdagen) 

Do  12 Reguliere speelavond 
Do 19 Reguliere speelavond 
Do 26 Reguliere speelavond 

April  
2020 

Do 2 Reguliere speelavond 
Do 9 PAASTOERNOOI 
Do 16 Reguliere speelavond 
Do 23 Reguliere speelavond 
Do 30 Zaal gesloten i.v.m. meivakantie  

Mei  
2020 

Do 7 Zaal gesloten i.v.m. meivakantie 
Do 14 Reguliere speelavond 
Do 21 Zaal gesloten i.v.m. Hemelvaart  
Do 28 VRIENDJES- EN 

VRIENDINNETJESTOERNOOI 
Juni  
2020 

Do 4 Reguliere speelavond 
Do 11 Reguliere speelavond 
Do 18 Reguliere speelavond 
Do 25 Reguliere speelavond 

Juli  
2020 

Do 2 Reguliere speelavond 
Do 9 OUDER-KIND-TOERNOOI 

Laatste speelavond, 
certificatenuitreiking en 
seizoensafsluiting 2019-2020 in de 
Mondriaanbar! 

 
 
HET SEIZOEN 2020-2021 START VOOR ONZE JUNIOREN OP DONDERDAG 27 
AUGUSTUS 2020!  
 
WE ZIEN JULLIE DAN GRAAG WEER ALLEMAAL UITGERUST TERUG IN SPORTHAL 
DE RUIVERT! 
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KALENDER SENIOREN BC LEVEL SEIZOEN 2019 – 2020 
 
Eventuele tussentijdse wijzigingen in de speelkalender geven wij via e-mail aan 
jullie door. Het seizoen 2020-2021 start voor onze senioren in de week van 
maandag 24 augustus 2020!  
 
Augustus  
2019 

Ma 19 Start seizoen 2019-2020 
maandagspelers 

20.00-22.30 uur  

Di 20 Start seizoen 2019-2020 
dinsdagspelers 

20.00-22.30 uur  

Do 22 Start seizoen 2019-2020 
donderdagspelers 

20.00-22.30 uur 
 

September 
2019 

Ma 30 Start 1e trainingsblok voor 
senioren op maandag (8 
maandagen), laatste 
trainingsavond is 18 november 
(zie voor exacte data info in 
bulletin) 

19.00-20.00 uur 

Oktober  
2019 

Di 1 Start 1e trainingsblok voor 
senioren op dinsdag (8 
dinsdagen), laatste 
trainingsavond is 3 december 
(zie voor exacte data info in 
bulletin) 

20.00-21.00 uur 

November 
2019 

Do 7 Start competitie 2019-2020 20.00-23.00 uur 

December 
2019 

Do 5 Zaal gesloten i.v.m. Sinterklaas  
Do 12 Gezamenlijke speelavond 

competitie 
 
Let op: 
donderdagavondspelers 
wijken uit naar De 
Rusheuvel met afwijkende 
eindtijd! 

Competitie: 
20.00-23.00 uur 
 
Rusheuvel: 
20.00-21.30 
uur 

Di 24 Zaal gesloten i.v.m. kerstavond  
Do 26 Zaal gesloten i.v.m. 2e kerstdag  
Di 31 Zaal gesloten i.v.m. 

Oudejaarsdag 
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Februari 
2020 

Ma 3 Start 2e trainingsblok voor 
senioren op maandag (8 
maandagen), laatste 
trainingsavond is 30 maart (zie 
voor exacte data info in 
bulletin) 

19.00-20.00 uur 

Di 4 Start 2e trainingsblok voor 
senioren op dinsdag (8 
dinsdagen), laatste 
trainingsavond is 14 april (zie 
voor exacte data info in 
bulletin) 

20.00-21.00 uur 

April  
2020 

Za 4 BC Level toernooi 12.00-17.00 uur 
Do 9 Laatste competitiedag en 

prijsuitreiking in de kantine  
 
Let op: 
donderdagavondspelers 
wijken uit naar De 
Rusheuvel met afwijkende 
eindtijd! 

20.00-23.00 uur 
 
 
Rusheuvel: 
20.00-21.30 
uur 

Ma 13 Zaal gesloten i.v.m. 2e paasdag  
Ma 27 Zaal gesloten i.v.m. Koningsdag  

Mei  
2020 

Do 7 I.v.m. schoolexamens wijken 
we uit naar De Ruivert (Let 
op: afwijkende eindtijd!) 

20.00-22.00 
uur 

Do 14 I.v.m. schoolexamens wijken 
we uit naar De Ruivert (Let 
op: afwijkende eindtijd!) 

20.00-22.00 
uur 

Do 21 Zaal gesloten i.v.m. Hemelvaart  
Juni  
2020 

Ma 1 Zaal gesloten i.v.m. 2e 
Pinksterdag 

 

Juli  
2020 

Ma 6 Laatste speelavond 
maandagspelers/afsluiting 
seizoen in Mondriaanbar! 

20.00–22.30 
uur 

Di 7 Laatste speelavond 
dinsdagspelers/afsluiting 
seizoen in Mondriaanbar! 

20.00-22.30 uur 

Do 9 Laatste speelavond 
donderdagspelers/afsluiting 
seizoen in Mondriaanbar! 

20.00-22.30 uur 
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Enkele huishoudelijke regels 
 
Contributie betaling: 
Een keer per halfjaar vooraf. Er is geen mogelijkheid tot teruggave. 
 
Contributie:  €60,- per half jaar 
Inschrijfgeld:  €5,-  bij aanmelding 
BANK:   NL12INGB0001650259 t.n.v. B.C. Level  
 
Afmelding: 
Afmelden als lid kan op verschillende manieren: 
* stuur een mail naar bestuur@bclevel.nl 
* of bel/schrijf onze penningmeester Hans Diehle via 06-23116534 of Hannie 
Schaftplantsoen 10 5348 GC Oss 
 
De afmelding gaat in bij de volgende contributiebetaling. 
 
Proefspelen: 
Potentiële seniorleden kunnen na aanmelding per mail of telefoon bij de 
ledenadministratie 2 avonden komen proefspelen. Proefspelers voor de 
jeugdafdeling mogen 3 keer komen. 
 
Zaalverdeling: 
De senioren spelen op maandag en dinsdag in sporthal De Ruivert en op 
donderdag in sporthal De Mondriaan. De jeugdspelers spelen op donderdag in 
sporthal De Ruivert. 
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Contactinformatie BC Level seizoen 2019-2020  
 
Voorzitter:  
Ruud van Benthem, 06-21862593  
 
Secretaris:  
Hans Alards, 06-50271975  
 
Penningmeester / 
Ledenadministratie:  
Hans Diehle, 06-23116534  
 
Bestuurslid:  
Cathy van Doorn, 06-50492611  
 
Avondbegeleiders senioren 
maandagavond:  
Fred Brassé,  06-18303023 
Cathy van Doorn, 06-50492611  
 
Avondbegeleiders senioren 
dinsdagavond:  
Hans Diehle, 06-23116534  
John van der Bruggen, 06-46335322  
 
Avondbegeleiders senioren 
donderdagavond:  
Peter Wolf, 06-53312774 
Rob van der Biezen, 0412-636821  
Miriam den Hartog (reserve), 06-
22993171 
 
Jeugdbegeleiders donderdagavond:  
Alexander Kocken, 0412-484170  
Sabine Meulendijks  
Irma Huijbrechts 
Peter Wolf, jeugdtrainer/-begeleider, 
06 - 53312774

Trainers senioren:  
Peter Wolf, 06-53312774 
Sander Stevens, 06-51954149  
 
Regionale competitie:  
Miriam den Hartog, competitieleider, 
06 – 22993171 
Peter Wolf, assistent 
competitieleider, 06-53312774 
 
Website:  
www.bclevel.nl  
 
Mailen: 
Algemeen e-mailadres: 
bestuur@bclevel.nl  
E-mailadres jeugdzaken: 
jeugd@bclevel.nl  
 
Facebook: 
@levelbadminton 
 
Accommodatie:  
Sporthal De Ruivert/Sporthal 
Mondriaan 
de Ruivert 3, Oss  
tel: 0412-637021 



 
 

opmaak: GRAPHX 66         www.graphx66.nl


