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‘T BO(E)KSKE
WELKOM TERUG!
DOOR W.S.

Ons vorige boekje dateert al van april 2020 en moesten we noodgedwongen
met slecht nieuws beginnen om welgekende redenen. Gelukkig kunnen we
het nu weer over een andere boeg gooien!
Ondertussen is het al een aantal maanden geleden dat we voorzichtig onze
clubwerking hebben kunnen opstarten. Wegens de vakantieperiode nog niet
op alle gekende speelmomenten, maar we zagen het ook in de opkomst dat
het geleidelijk aan terug opbouwen was, wat niet meer dan logisch is.
Sinds zondag 5 september draaien we terug op volle toeren, waarbij ook de
jeugd volledig kon opstarten en we een eerste vriendjesdag (in het begin van
het seizoen) organiseerden. Onze jeugdspelers konden vriendjes, kennissen,
familieleden meenemen om kennis te komen maken met onze sport en club.
En wat een succes! Veel dank aan onze trainers, vrijwilligers en reeds
aanwezige leden om de nieuwe spelertjes zo goed op te vangen zodat zij
veel plezier kunnen beleven bij het badmintonnen. We hopen dat jullie je
snel thuis hebben gevoeld!
Ook bij de volwassen spelers zien we vele nieuwe gezichten en zelfs spelers
die na een aantal jaren afwezigheid de liefde voor de sport hebben
teruggevonden, waardoor we sinds juni samen met de jeugdspelers al bijna
30 nieuwe leden mochten verwelkomen! We blijven natuurlijk inzetten om
mensen warm te (blijven) maken voor onze geweldige sport, want wat is het
toch oh zo leuk!
Welkom (terug) aan alle nieuwe en gekend gezichten en we wensen jullie
een leerrijk seizoen vol speelplezier toe!

Vlaamse en Limburgse
interclubcompetitie 2021-2022 De
Bokkerijder BC
Als je dit leest, zijn we al bijna halverwege de badmintoncompetitie van dit seizoen.
Dit competitiejaar zijn we met 9 teams ingeschreven, waarvan 3 in de Vlaamse - en 6 in de Limburgse competitie. We mogen fier zijn op onze
clubspelers omdat we, ondanks de coronatijd, nog zoveel enthousiaste spelers hebben die de eer van onze club willen verdedigen. In de Vlaamse
interclubcompetitie, ook wel Liga genoemd, spelen we in 3de Liga met een dames-, een heren- en een gemengde ploeg.
In de Limburgse competitie spelen we in 1ste provinciale met een dames-, een heren- en 2 gemengde ploegen. In 3de provinciale worden we
vertegenwoordigd door een heren- en een gemengd team. Als je hun resultaten wil opvolgen, kan je terecht op onze website,
https://www.de.bokkerijderbc.be/competitie. Daar moet je zeker eens naar toe gaan want dan zal je zien dat onze kleuren met verve worden
verdedigd. Hierbij een dikke pluim en dankjewel aan alle competitiespelers, kapiteins en wedstrijdleiders. Het is zo dat we als club, als team kunnen
genieten van een leuk competitiejaar, en dat komt de sfeer binnen onze badmintonclub alleen maar ten goede.
DOOR J.T.
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YONEX ZILVERTORNOOI
Tijdens het weekend van 25 en 26 september vond ons eerste Yonex-Zilvertornooi plaats.
Met slechts 87 ingeschreven jeugdspelers was de opkomst helaas heel wat minder dan we
gehoopt hadden. Niettemin stonden we na een jaartje coronapauze weer te popelen om er
opnieuw een geslaagde editie van te maken. En dat is ons aardig gelukt…

Wim en Hilde ontvingen de badmintonners en hun supporters, Harry en Tom stonden in
voor de organisatie aan de wedstrijdtafel, en een geweldige groep van dames zorgden voor
een tiptop catering met alles erop en eraan! Onze 10 deelnemende Bokkerijders hebben het
beste van zichzelf gegeven, al lag het niveau van dit tornooi wel erg hoog. Bij deze toch een
dikke proficiat aan onze Bokkies: Juul, Mylan, Linne, Jorre, Janne, Laure, Aron, Ezster,
Noel en Sander voor jullie prestatie!

Kortom kunnen we terugkijken naar een druk, maar vooral een zeer sportief en gezellig
weekend. Bij deze willen we graag de deelnemers, toeschouwers en alle helpende handen
bedanken voor jullie aanwezigheid en inzet!
DOOR T.M.

VERDER IN
DEZE EDITIE>>>

Hij komt Hij komt,
Evenementen,
Tornooien in zicht, …

Hij komt, hij komt…
Jaja, onze goed heilig man is weer in het land!
Naar jaarlijkse gewoonte staat een bezoek aan onze jeugdspelertjes
ook in zijn agenda.
Helaas gooide het coronavirus vorig jaar roet in het eten,
waardoor het Sinterklaasbezoek werd geannuleerd.
Even leek zijn opwachting dit jaar opnieuw in gevaar te komen.
Maar uiteindelijk kregen we dan toch het verlossende nieuws:
De Sint en zijn Pieten komen onze brave kinderen een bezoekje brengen.
En dit tijdens de training van zondag 28 november!
Wie weet brengt hij ook wel iets lekkers mee…

Wist je dat?
De snelste smash op dit moment ter
wereld op 417km/u staat
Ons jongste jeugdlid 6 jaar is
En de oudste lid (recreant) er net 65
geworden is?
We door ‘vriendjesdag’ veel nieuwe
jeugdleden mochten verwelkomen?
Tom, Celina, Leroy & Arlette deze
zomer op de teutenmarkt in Lille
(Pelt) allerlei lekkers verkochten en
reclame maakten voor onze club?
Dat Larissa in het huwelijksbootje
stapte op 21/8? En ze samen met
haar moeder Linda en zus Shalina
straalde die dag?

Wij hebben al een tijdje een nieuwe facebook-pagina
#LikeOns
#Delen=Lief
#RegelmatigUpdates

https://www.facebook.com/BCDeBokkerijderPelt

Seppe dit jaar zijn diploma van
trainer A heeft behaald?
Dat wij, samen met Michael, blij
zijn dat we er terug ene kunnen
drinken na de training?
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Tornooien De Bokkerijder
in zicht
Langzaamaan komen we terug in ons vertrouwde ritme van het badmintonseizoen.
Uiteraard hopen we dat de nieuwe golf van Corona binnen afzienbare tijd weer tot een
beheersbare norm is teruggedrongen. Daarom is het goed om met de toekomst bezig te
kunnen zijn en al over het jaar heen te kunnen kijken.
We kunnen na het zilveren jeugdtornooi in september (zie pagina 2) immers vooruitkijken
naar de volgende twee vaste tornooien die we jaarlijks organiseren.
Op 15 en 16 januari 2022 organiseren we ons pouletornooi, waarbij we hopelijk weer veel
spelers kunnen verwelkomen. Zoals jullie wellicht weten is dit toernooi met name bestemd
voor de wat betere spelers in nagenoeg alle sterktes en alle disciplines. (Bestemd voor
spelers met statuut competitiespeler)
De Bokkerijder kennen echter zelf ook van oudsher ook veel goede spelers in de 11 en 12
sterktes (voorheen D-klassement) die zich zeker kunnen meten met spelers uit de regio.
Het tweede tornooi ons recreantentoernooi willen we dit seizoen spelen op zaterdag 23 april
2022. Van oudsher is dit toernooi bedoeld voor alle recreantenspelers in de klassementen 9,
10, 11 en 12 (voorheen C2), maar ook beginners en minder gevorderden kunnen daarbij
mooie wedstrijden spelen tegen elkaar en tegen spelers uit Limburg. Gezelligheid staat
daarbij voorop!
Reserveer deze datum alvast in je agenda! Je bent van harte welkom!!
DOOR H.B.

Nu COVID ons minder in zijn greep heeft kunnen we niet alleen terug sporten, maar
kunnen er ook weer activiteiten georganiseerd worden. In onderstaande kalender vinden
jullie de evenementen die dit seizoen nog gepland staan.
De meeste evenementen zijn gekend en spreken voor zich. Op “datum volgt snel” komt
binnenkort meer info, maar vergeet zeker niet om ze alvast in te plannen in je agenda!
Er zal een extra pasmoment georganiseerd worden voor de nieuwe leden en leden die willen
bijbestellen. Wanneer iedereen de clubkledij heeft, plannen we een fotoshoot om
groepsfoto’s te maken.

Evenementen
Bezoek Sinterklaas

op

28/11/2021

Algemene vergadering

op

06/12/2021

Nieuwjaarsreceptie

op

10/01/2022

Pouletornooi

op

15-16/01/2022

Pasmoment clubkledij

op

Datum volgt snel

Groepsfoto’s in clubkledij

op

Datum volgt snel

Recreantentornooi

op

23/04/2022

Familiedag

op

28/05/2022
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