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Hier had uw advertentie 
kunnen staan! 

 
of weet u een sponsor 

of wilt U BCOss  
sponsoren! 

 



Geert Duijs  
Voorzitter BCOss 

 
           Rarekiek, juni 2016 

 
Druk, blessureleed, uitdaging, kampioenen, Ussenstelt 

2019, hulp……….. 

3 

Onder druk wordt alles vloeibaar zegt men vanuit de natuur-
kunde, maar wat betekent ‘druk’ voor het badmintonnen? 
 
De laatste tijd lijkt het alsof iedereen druk is met andere zaken 
in plaats van te (kunnen) komen spelen. De avonden worden 
door de harde kern steevast bezocht, maar het zijn er al een 
paar minder als in het begin van het nieuwe jaar. Misschien zijn 
de kilo’s er inmiddels af en is de noodzaak nu minder geworden? 
Dat is natuurlijk mooi voor de lijn maar niet voor de andere  
spelers ;) 
 
Helaas zijn er op dit moment ook verschillende spelers die  
kampen met blessureleed. Schouders, knieën, zweepslagen en 
ga zo maar door. Zij willen wel maar mogen nog niet, helaas. 
Veel sterkte en beterschap voor hen die hier mee kampen en ik 
hoop dat ze snel weer de badmintonarena kunnen betreden! 
 
Ook zijn er een paar spelers die opzoek zijn naar een andere  
uitdaging, een andere vereniging of gaan verhuizen vanwege 
een studie. Ik wens hen veel uitdaging bij deze zoektocht. 
 
Onder druk kun je vaak goed presteren, dat blijkt wel uit het 
aantal kampioensteams dit jaar. Drie bij de jeugd één bij de  
senioren. De teams gaan nog strijden voor het Brabantse  
Kampioenschap en daar waar mogelijk ook nog voor het NK voor 
teams. Misschien zit er nog iets in het verschiet voor een enkel 
team? 
 
Of BCOss in 2019 in een nieuwe zaal of verbouwde zaal zijn  
residentie heeft is op dit moment nog niet bekend. De 
‘onderhandelingen’ met de gemeente staan op dit moment op 
een laag pitje. Dit heeft te maken met de stroeve samenwerking 
met twee andere partijen die een rol gaan krijgen binnen de 
nieuwe samenwerking. In de volgende Rarekiek weer meer  
hierover. 
 
We zijn nog op zoek naar iemand die een paar keer per jaar de 
RAREKIEK wil samenstellen. We hebben op dit moment wel  
iemand die het samenstelt en doorstuurt maar één persoon erbij 
is wel fijn zodat er onderling ook gespard kan worden. Wie  
interesse heeft mag mij benaderen. Mail, telefoon of persoonlijk. 
 
Ik wens jullie allemaal weer veel speelplezier toe. 
 
Groet, 
 
Geert Duijs 
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Wie wat waar bij BCOss 
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Dagelijks Bestuur 

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
Badmintonclub Oss 
BCOss 
Looveltlaan 54, 5345 JJ Oss 
Tel. 06-46726001 
25 september 1969 
Tel. Sportzaal 0412-640433, Tel. Kantine 0412-633222 (alleen 
te gebruiken wanneer een persoon in de sporthal wordt gezocht; 
voor alle informatie over speeldata en de vereniging s.v.p.  
contact opnemen met het secretariaat.) 
www.bcoss.nl 

Secretaris  
Nick van der Heijden/06-46726001  
secretaris@bcoss.nl 

Penningmeester  
Karin Kennis 
penningmeester@bcoss.nl 

Voorzitter 
Geert Duijs/0412-647447 
voorzitter@bcoss.nl 

Rechtsvorm: 
Statutaire naam: 
Verkorte naam: 
Adres: 
 
Oprichtingsdatum: 
Accommodatie: 

 

 
 
 
 
 

FOTO 
VOLGT 

 

mailto:secretaris@bcoss.nl
mailto:penningmeester@bcoss.nl
mailto:voorzitter@bcoss.nl
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Wie wat waar bij BCOss 

Overige Commissies bij BCOss 

Interim voorzitter Technische commissie/  
competitieleider senioren 
Niek van de Langenberg 06-55590375 
tc@bcoss.nl en ccps@bcoss.nl 
Overige leden TC 
Diego Arentsen 
Edward Kambeel 
Mark Schüller 

Voorzitter jeugdcommissie  
Edward Konings/ 06-14322962 
jc@bcoss.nl 
Overige leden JC 
Rob Ijpeij: competitieleider junioren/ 0412-622135 
ccpj@bcoss.nl 
Marieke Bechtold 
George de Klerk 
Jolanda van Oss 

Voorzitter Barcommissie  
Ineke van Galen/ 0412-635622 
bc@bcoss.nl  

Redactie Rarekiek 
VOORZITTER VACANT 
cc@bcoss.nl 

 

 
 
 

? 

mailto:tc@bcoss.nl
mailto:ccps@bcoss.nl
mailto:jc@bcoss.nl
mailto:ccpj@bcoss.nl
mailto:bc@bcoss.nl
mailto:cc@bcoss.nl
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Nieuws uit de technische commissie 

Niek van de Langenberg 
Voorzitter TC 
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Hallo BCO-leden,  
 
Het seizoen zit er bijna op! Nog een paar trainingen en de  
zomerstop kan beginnen. Hopelijk kan iedereen weer fit aan de 
start staan. Op woensdag 7 september zullen de trainingen weer 
beginnen.  
 
De competitieteams zijn op het moment van schrijven nog niet 
bekend gemaakt. Waarschijnlijk zijn deze bij de competitie-
spelers wél bekend als deze Rarekiek verschijnt. De TC is er in 
ieder geval druk mee bezig! Net zoals met de rest van de  
voorbereidingen op komend seizoen. 
 
Het afgelopen seizoen mag als een succes beschouwd worden. 
Er hebben vijf teams deelgenomen aan de competitie, waarbij 
team 2 kampioen is geworden in de 1e klasse. Op de Brabantse 
Kampioenschappen hebben zij helaas niet verder kunnen reiken 
dan de poulefase.  
 
Komend seizoen zal BCOss met slechts 2 of 3 teams deelnemen 
aan de competitie. Wegens uiteenlopende redenen hebben veel 
spelers besloten om te stoppen met competitief badminton. De 
twee teams in de hogere regionen van de competitie gaan in  
ieder geval wél door, waardoor BCOss wel als competitieve club 
op de kaart blijft staan.  
 
Namens de TC,  
 
Niek van de Langenberg  



Edward Konings 
Voorzitter JC 

 
           Rarekiek, juni 2016 

 

Nieuws uit de jeugd commissie 
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Een tijd van komen……en 
een tijd van gaan 

Het seizoen 2015-2016 nadert z’n einde en dit is het laatste sei-
zoensstukje van de Jeugdcommissie voordat er teruggeblikt 
wordt in het jaarverslag. Dit is echter wel een bijzonder sei-
zoensstukje en dan bedoel ik niet alleen de lengte.  
 

Dit heeft alles te maken met het feit dat de hui-
dige JC leden volgend seizoen hun laatste sei-
zoen als JC lid gaan ‘draaien’. 
 
Ook al is dit nog niet het jaarverslag, toch wil ik al gaan terug-
kijken. Echter niet alleen op het afgelopen seizoen maar ik kijk 
nog even een paar jaartjes verder terug. Als ik naar de huidige 
samenstelling van de JC kijk dan moet ik voor mijzelf terug naar 
2009, toen ik door Kitty van der Kroft gevraagd werd om mee te 
helpen als vrijwilliger in de jeugdcommissie. Leek me wel leuk 
om me in te zetten voor de club waar mijn dochter was begon-
nen met badminton. Een jaar later nam Kitty afscheid en werd ik 
voorzitter van de JC. In 2011 kwamen er ineens 3 ouders een 
kijkje nemen bij een JC overleg en aan het einde van die verga-
dering telde de JC zomaar 5 leden. Ook deze ouders (George, 
Jolanda, en Marieke) hadden alle drie één of meerdere kinderen 
die lid waren van BC Oss en ook zij wilden graag wat terug doen 
voor de club. In 2014 nam Toine afscheid als junioren competi-
tieleider maar heeft hij wel weer gezorgd voor een prima opvol-
ger, nl. Rob. In datzelfde seizoen kwam Jurista de plaats van 
Jolanda opvullen zodat we nu voor het 2e jaar in de huidige sa-
menstelling aan de slag zijn. Wat me opgevallen is in al die jaren 
is dat de diverse vrijwilligers het allemaal vanzelfsprekend en 
leuk vonden dat ze mee konden helpen binnen de club. Dat is 
volgens mij ook een belangrijk aspect voor een goede basis bin-
nen een jeugdcommissie. 
 
Sinds 2009 heeft de jeugd van BC Oss en de JC een positieve 
ontwikkeling doorgemaakt en zijn we met z’n allen flink ge-
groeid: 

Qua ledenaantal vormt de juniorengroep al jaren de helft van 
het totale ledenbestand van BC Oss; 

Onze jeugd wordt getraind door een volledig gecertificeerde 
trainersstaf; 

We horen met gemiddeld 7 competitieteams tot de top 5 van 
grootste clubs (op een totaal van ruim 40) binnen de dis-
trictscompetitie; 

De hoge mate van saamhorigheid binnen de jeugdgroep 
zorgt er bij BC Oss voor dat onze jeugdleden allemaal 
prima met elkaar kunnen spelen tijdens toernooien en 
activiteiten. Ook nieuwe leden krijgen heel snel het ge-
voel welkom te zijn en erbij te horen. Dat respect wat 
onze jeugdleden voor elkaar hebben is iets waar we als 
JC het meest trots op zijn; 

Door in de voorbije jaren goed samen te werken met elkaar 
en met de overige vrijwilligers binnen BC Oss is het de JC 
gelukt om een goed lopend ‘jeugdcircus’ neer te zetten 
wat kan rekenen op groot deelnemersveld, veel mooie 
reacties van deelnemers en ouders, en zelfs bekendheid 
buiten BC Oss. 
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Nieuws jeugd commissie (vervolg) 

Een rol binnen de jeugdcommissie is daarom wel een dankbare rol die je heel vaak een  
tevreden, genietend, en ook wel trots gevoel zal geven. Onze jeugd geniet van het  
badminton en zal het hopelijk, wanneer ze wat ouder worden, ook vanzelfsprekend gaan 
vinden dat een club niet kan draaien zonder de inzet van vrijwilligers. 
 
In het aankomende, en voor ons laatste, seizoen stoppen we onze tijd en energie  
vanzelfsprekend weer in het organiseren van de diverse activiteiten en nu zou het heel mooi 
zijn als we dat kunnen doen met een ‘dubbele bezetting’ van de JC.  
 
Oftewel, in het seizoen 2016-2017 lopen er een aantal aspirant JC leden mee met de  
trainingen, vergaderingen, de districtscompetitie, het Nieuwjaars- en Carnavalstoernooi, de 
Jeugdclubkampioenschappen, het jeugdkamp en het OKKO toernooi. Op deze manier  
kunnen ze ervaring opdoen onder begeleiding van de huidige ervaren JC en zullen ze  
merken dat het binnen de jeugd van BCOss allemaal wel lekker loopt. 
 
Het bovenstaande stimuleert hopelijk een aantal ouders om zich binnenkort bij één van de 
JC leden te melden met de vraag om meer informatie of om mee te draaien in het nieuwe 
seizoen, want dit is echt noodzakelijk.  
Ik wil afsluitend er toch nog wel op wijzen, dat wanneer er volgend jaar geen nieuwe JC  
leden gekomen zijn, het voor onze jeugd grotendeels ophoudt voor wat betreft competitie, 
trainingen, toernooien, en activiteiten. Kortom, dan is er voor de jeugdgroep hoogst-
waarschijnlijk geen mogelijkheid meer om te badmintonnen bij BCOss. 
 
En alvast vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen hoopt de JC op een mooie afsluiting van 
seizoen 2016-2017 met een volledige vernieuwde JC die de jeugd van BCOss meeneemt 
naar vele jaren speelplezier op allerlei fronten. 
 
Edward Konings 
Voorzitter jeugdcommissie BC Oss 
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Wist je dat ………... 
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….. Team Awesome eerste is geworden bij de Levelcompetitie op donderdag 
 

 
 
 
….. onze ‘nieuwe, penningmeester volgend seizoen competitie gaat spelen 
 
….. Leon er weer een jaartje aan vastplakt 
 
….. wij dat fijn vinden 
 
….. er afgelopen seizoen veel geblesseerden zijn geweest 
 
….. de nieuwbouw of verbouw even stil ligt 
 
….. het seizoen weer bijna voorbij is 
 
….. er altijd nog veel meer weetjes zijn 
 
..… wij die toch graag van jullie horen mondeling of via cc@bcoss.nl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cc@bcoss.nl
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Lidmaatschap Badmintonclub Oss 
 

Soort mutatie      O Aanmelden lidmaatschap      O Wijziging lidmaatschap 

        O Beëindiging lidmaatschap 

Geslacht         O Man        O Vrouw  

Geboortedatum     

Voorletters en voornaam   

Tussenvoegsel  

Achternaam 

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer(s)  

E-mailadres 

    E-mailadres is verplicht i.v.m. aanvragen bondsnummer en bondspas bij Badminton Nederland. 

 

 

IBAN nummer  

Naam rekeninghouder 

 

 

Type lidmaatschap            OJeugd      OSenioren 

 Tot jeugd worden alle leden onder de 18 jaar gerekend. Als op 1 september de leeftijd van 18 jaar is bereikt 

 wordt automatisch het lidmaatschap omgezet naar senioren. 

Speeldag                               OMaandag     O Dinsdag     OWoensdag     ODonderdag     OVrijdag 

 

Datum 

 

 

Handtekening 

In het geval van een minderjarige dient een ouder / verzorger het formulier te ondertekenen. 

 

Aanvullende informatie  Machtiging 
 
 Na ondertekening van het formulier wordt Badmintonclub Oss gemachtigd om vier keer 
 per jaar (begin van ieder kwartaal) contributie te incasseren. Bij de inschrijving van een 
 nieuw lid wordt Badmintonclub Oss tevens éénmalig gemachtigd om het inschrijfgeld van 
 € 15,- te incasseren. 
 

    Opzegging 
 
    Bij Badmintonclub Oss wordt het lidmaatschap per jaar aangegaan, en is tussentijds niet 
    opzegbaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Opzeggingen dienen 
    vóór 1 september ingediend te zijn bij de penningmeester per e-mail    
    (penningmeester@bcoss.nl), of via dit formulier. 

mailto:penningmeester@bcoss.nl




 
Wordt vrienden van BCOss 

Like ons op Facebook 
zo blijf je op de hoogte van je club 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wil je iets weten: 
 Kijk op de site  

en houdt Facebook in de gaten. 
of  

wil je iets kwijt 
mail dan naar onze Facebook/ webmaster.  

webmaster@bcoss.nl 
 

Inkopen on-line  
doe het via de sponsorkliks  

op de BCOss site 


