
Door Arlette J 

Dit voorjaar op zondag 20 maart, organiseerden we voor de eerste keer ons afhaal 

pastafestijn. Dankzij jullie talrijke bestellingen hebben Sabine V, Linda L, 

Berlinda en Arlette flink de handen uit de mouwen mogen steken. Een 150 porties 

passeerden de revue. Maar alles verliep gelukkig gesmeerd, met dit geoliede 

kookteam! 

We konden ook lekkere desserts aanbieden, met dank aan onze fijnproever: clublid 

Jimmy. Hij maakte in zijn eentje zowel 50 tiramisu, als 50 chocomousse. Hmm… 

Om de vingers van af te lekken. Aan de reacties te horen, hebben jullie onze 

kookkunsten wel kunnen smaken: oef! En wie weet… Vliegen we er volgend jaar 

nog eens in. 

Een hele dikke merci iedereen voor jullie steun. Via de clubwerking gaat het aan 

ieder van jullie ten goede komen! 

Als afsluiter, graag nog een extra woordje van dank aan Michael van het cafétaria.  

We mochten het hele weekend de koeling van het cafétaria gebruiken. Een heel 

mooi en waardevol gebaar. 

 

Onze sponsors in de kijker! 

 

CLUBBLAD VAN BADMINTONCLUB DE BOKKERIJDER 

http://www.debokkerijderbc.be – bokkerijderoverpelt@gmail.com 
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PASTAFESTIJN  

Ondertussen 10 jaar onze hoofdsponsor: 

APPSYS ICT-groep is een full service ICT-organisatie die zich richt op bedrijven en organisaties die het 

maximale rendement uit hun ICT-bestedingen willen halen. 

Meer info, check de website: www.appsysictgroup.com/  

Geboers Sport is ook een gekende partner bij onze club. 

Voor wie Geboers Sport niet zou kennen, zij zijn een sportspeciaalzaak gevestigd in Lommel met de focus op 
verschillende sporttakken. Hierbij richten ze zich op de sporter die kwaliteit zoekt om zijn/haar sport optimaal te 
kunnen beleven. 

Kijk zeker eens op: www.geboerssport.be  

 Ondertussen 2 jaar sponsor van onze club 

THEBO bestaat ruim 40 jaar en geldt als de referentie op het vlak van platte daken en industriële werken. 

THEBO legt zich naast de bestaande industriële activiteiten steeds meer toe op de particuliere woningbouw. 

Bekijk zeker hun website: www.thebo.be 

 

Ook danken wij deze 

sportbonden en overheden 
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De competitie van 2021- 2022 is ondertussen al een tijdje 

achter de rug maar toch willen we hier toch nog even op 

terugkomen. Het vorige seizoen was een bewogen jaar 

maar gelukkig dat alle wedstrijden toch zijn gespeeld 

ondanks de vele covid besmettingen. Voor sommige 

teams was het een groot succes: zowel 1G in 3de Liga als 

2G in 1ste Provinciale speelden kampioen. Hierbij 

nogmaals een dikke proficiat aan beide teams. Maar ook 

de andere teams van de Bokkerijder hebben hun best 

gedaan en mooie wedstrijden gespeeld. Ondanks dat het af 

en toe moeilijk was om de nodige leden samen te krijgen 

om een ontmoeting te kunnen laten doorgaan.  

Samengevat hebben we in de Liga een 1ste plaats voor de 

gemengde, een 2de plaats voor de heren en een derde 

plaats voor de dames behaald. In de provinciale reeksen 

behaalden we bij de gemengde een 1ste plaats, een 5de en 

6de plaats. Bij de dames een 5de plaats, bij de heren een 

3de en 4de plaats.  

Aan iedereen die zich voor deze competitie heeft ingezet 

nogmaals ne dikke merci. 

Vlaamse en Limburgse interclubcompetitie 21-22 en 2023  

Dit competitiejaar 2022-2023 zijn we met 6 teams 

ingeschreven, waarvan 3 in de Vlaamse en 3 in de Provinciale 

reeksen. Waarvan bij uitzondering 1 team in de Antwerpse 

reeks. We zijn dus met 3 teams minder en spijtig dat we op het 

laatste moment de dames nog hebben moeten uitschrijven. We 

hebben deze beslissing moeten nemen, omwille we te weinig 

vaste speelsters hadden en daardoor het risico om geregeld een 

ontmoeting af te zeggen wel heel groot was. Laat ons hopen 

dat we volgend jaar toch weer een damesploeg kunnen 

inschrijven. 

Dit jaar spelen wij met een gemengde ploeg in 2de en 3de Liga 

en 1 herenploeg in 3de Liga. In de Provinciale reeksen spelen 

we met 1 gemengde ploeg in 4de (Antwerpse) Provinciale en 2 

herenploegen in 1ste en 2de Provinciale (Limburg).  

Aan iedereen die zich heeft ingeschreven wensen we veel 

succes en plezier tijdens de ontmoetingen. En laten we dit doen 

met het enthousiasme en fair play waarvoor onze club bekend 

staat. Hierbij willen we ook alvast iedereen bedanken voor hun 

vrijwillige inzet als speler, kapitein of wedstrijdleider. 

Op naar een mooie interclubcompetitie! 

Door Johan T 

Tornooien 2022-2023 

Zoals steeds zullen we komend seizoen weer verschillende tornooien 

organiseren met onze club. 

Het eerste weekend van oktober, zaterdag de 1e en zondag de 2e, vindt 

ons jeugdtornooi plaats. Dit zal weer een zilver tornooi zijn van het 

Yonex Belgian Junior Masters Circuit. Het is een tornooi waarop alle 

disciplines gespeeld worden en dat toegankelijk is voor alle 

jeugdspelers. 

De volwassenen en competitiespelers kunnen ook weer hun kans wagen 

op ons pouletornooi. Dat zal in het 2e weekend van het nieuwe jaar 

plaatsvinden, 14 & 15 januari. Dubbel en mix wordt volledig gespeeld 

op zaterdag en enkels op zondag. Zoals de naam doet vermoeden 

worden alle disciplines in poule gespeeld om een maximum aan 

spelplezier te garanderen. 

Later op het seizoen, waarschijnlijk in april, zal er ook weer een 

recreantentornooi georganiseerd worden. Dit onder het concept waarbij 

er enkel op zaterdag gespeeld wordt in 2 disciplines: dubbel en mix. 

Hierover later meer info. 

Alle tornooien worden door ons geolied team georganiseerd en 

voorzien van lekkere catering, dat beloofd weer een succes te worden! 

Door Bart M
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 Dat we het vorig competitie jaar 2 kampioensploegen hebben: 1G en 2G behaalden deze titel in 

de 3de Liga en in de      1ste Provinciale 

 De dinsdagavond groep uitgegroeid is tot een hele toffe groep vol enthousiaste en gedreven 

spelers 

 Dat we nog nieuwe mensen zoeken voor onze club te besturen? Heb je interesse spreek dan 

zeker iemand van het huidig bestuur aan 

 Larissa Vromans is mama geworden van zoontje Stan en zo schuift haar moeder, Linda A., 

door naar het stoeltje van grootmoeder. 

 Ook Hilde Schoovaerts werd grootmoeder in juli, van kleindochter Mija.  

 Proficiat allemaal, weer vers badmintontalent in spe!  

  

 

Door Harry B 

 

Op 1 en 2 oktober organiseert De 

Bokkerijder opnieuw een internationaal 

jeugdtornooi in het kader van het Yonex 

Youth Circuit (Zilver editie). Dit tornooi is 

voor alle jeugdklassen van -10 tot -17 jaar. 
 

 
 
 
 
 

Afsluitende jeugdactiviteit 
Door Tom M 

Op zondag 29 mei 2022 verzamelde alle jeugdleden in de sporthal voor de slotactiviteit van het seizoen. Na een pittige 

maar leuke opwarming met allerlei leuke spelletjes, stond er een groot tornooi op het programma. Alle spelers gaven 

het beste van zichzelf en werden achteraf dan ook beloond met een ijsje. Ook de ouders mochten op het einde een 

potje meespelen. Al bij al dus een zeer geslaagde afsluiter van het seizoen! 

 
 

 

JEUGDTORNOOI OP 1 

EN 2 OKTOBER 2022 

Zowel enkels als (mixed)-dubbels worden er gespeeld. Aangezien dit het belangrijkste jeugdcircuit van 

België is, verwachten we de beste jeugdspelers te mogen ontvangen. Ook eigen jeugdspelers zullen daarbij 

uiteraard deelnemen. We hopen dat de beperking door het corona-effect dit jaar volledig verdwenen is en dat 

we een grote opkomst mogen verwachten in de Bemvoort. Supporters en liefhebbers van top-badminton zijn 

ook van harte welkom op deze tornooidagen. 

Wist je Datjes??? 
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