
  

 

Nieuwsbrief nr.3 

 

31 maart 2019 

 
Seizoen 2018-2019  
In deze nieuwsbrief veel feestvierders! 

 

Hiep hiep hoera…  
Het zal niemand zijn ontgaan. BC Selby bestaat 50 jaar en dat  

gaan we vieren. Op zaterdag 6 april gaan we een mooie boottocht  

maken door Amersfoort.  

 

Het weervooruitzicht is gunstig dus het  

belooft in alle opzichten een mooie dag te worden. 

 

Familietoernooi voorjaar 2019 
De zaal was vol! Met bijna 20 teams is op zondag 17 maart het Selby familietoernooi een enorm 

succes geworden. Sander had een aantal pools gemaakt waar spelers op sterkte en leeftijd in werden 

ingedeeld. Iedereen heeft heel veel sets van 9 minuten gespeeld.  

 

De winnaars waren deze keer Pien met Dominique in pool 1.  

Brian heeft met Edgar de familie eer kunnen prolongeren door ook dit jaar als beste uit de wedstrijd 

te komen in pool 2. 

  
 

In maart 2020 zal er opnieuw een familie toernooi worden georganiseerd. 

 

 

http://selby.mmnt.nl/


 

Eervolle vermelding voor alle competitieteams 
Onze vereniging heeft 4 jeugd competitieteams. Iets waar we heel trots op zijn,  

want dat is niet voor iedere badmintonvereniging weggelegd.  

3 teams zijn eerste geworden in hun competitiepool en het 4e team is als tweede geëindigd.  

 

Dank aan alle spelers, ouders, vrijwilligers en trainers die aan dit succes hebben bijgedragen!  

Het succes is gevierd bij onze onderburen, bowling Overhees 

 

Regiocompetitie 
Zaterdag 30 maart werd in de regiocompetitie gestreden tussen alle poolwinnaars. BC Selby was daar 

met de 3 winnende teams vertegenwoordigd.  

 

Ons jongste team (J4) en ons oudste team (J1) zijn regiokampioen geworden! J2 moest 7 uur en 16 

partijen spelen en is 2e geworden. Allemaal super goed!! Gefeliciteerd allemaal met dit resultaat. 

 

    
 

Competitie seizoen 2019-2020 
Onze competitiecoördinator (Sander) is weer druk bezig met het inventariseren en organiseren voor 

het komend seizoen. Het inschrijven van teams moet de vereniging voor 1 mei doen. 

 

Seniorenteam 
Afgelopen jaar is door aanhoudende blessures bij verschillende leden, het seniorenteam vroegtijdig 

gestopt in de competitie. We zijn nu bezig om een nieuw team samen te stellen voor het nieuwe 

seizoen. 

 

De competitie is ieder jaar van ca. september tot en met februari. En er wordt niet iedere week 

gespeeld. Doorgaans is het ongeveer 7 keer uit en 7 keer thuis spelen. 

Als het je leuk lijkt om in een competitieteam te spelen, laat het ons dan direct weten! 

 

Het ziet er naar uit dat we in ieder geval weer 1 senioren team kunnen formeren. Maar als er genoeg 

animo is gaan we meerdere teams samenstellen en aanmelden. 

 

Informatie bij Sander Bosma (of mail naar het secretariaat) 

 

 

  

mailto:secrselby@gmail.com?subject=Informatie%20/%20aanmelden%20voor%20competitie
mailto:secrselby@gmail.com?subject=Informatie%20/%20aanmelden%20voor%20competitie


 

Training senioren 
Sinds een paar maanden is Edgar de trainer op maandagavond. 

Op de donderdag verzorgt Oscar de training. Beide avonden worden structureel 

bezocht, maar er is nog ruimte voor uitbreiding op beide avonden. 

Op beide avonden kan je ook na de training vrijspelen. 

 

Zin om een keer een 2e avond in de week sportief in te vullen? Kom dan trainen of spelen!   

 

Contributie seizoen 2019-2020 
Ons verenigingsseizoen start jaarlijks op 1 juli. 

Opzeggen van het lidmaatschap moet minimaal 3 maanden voor de start van een nieuw seizoen. 

 

De automatische incasso voor het nieuwe seizoen zal vanaf het seizoen 2019-2020 in juli worden 

gedaan. 

 

Zaterdag 13 april: Actiedag BC SelbyI 
In het winkelcentrum Overhees wordt zaterdag 13 april een actie gehouden om loten te verkopen 
voor de jeugd. De jeugdspelers gaan dit jaar wederom op kamp. De loterij is bedoeld als 
tegemoetkoming in de kosten voor het jeugdkamp. Alle opbrengsten gaan volledig naar dit doel. 
 

Komende weken worden ook in de zaal loten verkocht. Je kunt mooie prijzen winnen.  

Informatie en loten kan je krijgen bij Sander Bosma en Koen Standaar. 

 

 
Bezoek onze facebook pagina voor meer foto´s van BC Selby. 

 

Onze sponsors 

 

                                                                       

https://nl-nl.facebook.com/Selby-BC-418658451538198/
https://nl-nl.facebook.com/Selby-BC-418658451538198/
http://eetvilla.nl
http://www.bowlingoverhees.nl/
https://www.intersport.nl/soest/

