
BadmintonClub ROBAD 

 Roblad 4    december  2017   winter-editie 



Kopij inleveren tot  
28 februari 2018 

Voorzitter:  Theo Vleeskens, Abelenberg 46 4707 MB   tel. 56 89 51 

Secretaris: Lia Roovers, Klein Brabant 48 4707 DR  tel. 54 93 28 

Penningmeester: Marcel Veenstra      Kersenberg 8 4708 KC 06-36 51 80 25  

Technische Comm. Dolf Roovers  Jadedijk 3 4706 KP tel. 39 91 78  

Jeugd Commissie: Robert van Geel Gagelberg 3  4707 GD tel. 55 48 33 

Senioren Plus: Vacature 

 
Email: L.Roovers@Robad.nl  

Competitieleider 

Milan de Bruijn telf.06-50605468  

Technische Commissie Jeugd  Commissie 

Robert van Geel  554833 

    06-29131958  

mail jeugd@robad.nl 

Karin Franken  tel. 06-42974244 

Sandra de Rooij  tel. 06-40623896  

Email roblad@robad.nl 

Dolf Roovers   

Robin Bakx    tel. 0165-537247 

Edwin Spijker    tel. 06-19402847 

Milan de Bruijn   telf.06-50605468  
 
 

 

Redactie 

Contributie: seizoen okt. 2017– tot okt 2018 
 
Minioren (t/m 15 jaar) € 141,— 
Minioren (t/m 9 jaar) €   78,—  
Junioren (16-17 jaar) € 158,— 
Senioren   € 155,— 
Senioren-Plus  € 100,—   
Senioren maandagavond (t/m Jan. 2018 en 
april/mei 2018)    €  85,00 (nylon) 
    €  102.00 (veren) 
 

HET BESTUUR 

1 

Het volgende Roblad verschijnt 
maart 2018 
 

Website: www.robad.nl 

Berichten en foto’s naar : 
webredactie@robad.nl  

mailto:webredactie@robad.nl
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door: Karin Franken    
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Beste Roblad lezers, 
 
Achteroverleunend, niet goed wetend wat te schrijven, mijmer ik over het jaar 2017.  

De vragen die ik mezelf stel wil ik graag met jullie delen. 

 

Hoe kijk jij terug op 2017?  

Heeft het je gebracht wat je hoopte?  

Had je goede voornemens gemaakt?  

Zijn ze uitgekomen?  

Wat heeft je positief verrast dit jaar?  

Welk cijfer geeft jij dit jaar? 

Als je deze vragen voor jezelf beantwoordt doe 

dat dan ook eens met je sportieve activiteiten . 

Als ik journalist was zou ik deze vragen ook 

weleens op de bestuurstafel neer willen leggen! 

 

 

 

 

 

 

 

In de Kerstboom hangen   

aandachtspunten om te  

relaxen! 

Ga vooral ontspannen het nieuwe  

jaar in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de redactie 

Karin Franken 
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door: Theo Vleeskens 
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Het is bijna kerst dus tijd voor het laatste Robladje van dit jaar.  
Vorige keer schreef ik over de  deelname aan de landelijke AH-sport actie. De deelnemers 
kwamen niet in grote getalen maar af en toe was er wel iemand die een keertje kwam 
meespelen. Een enkeling is blijven hangen. Nogmaals dank aan Ton die deze deelnemers 
heeft opgevangen om ze wegwijs te maken in de badmintonsport. Niet alleen via de AH-
actie maar ook via de gewonnen kanalen druppelen er af en toe nieuwe leden binnen maar 
we zullen zeker scherp moeten blijven op de werving van nieuwe leden. 
 
Zo is Sjors sportief een initiatief van de gemeente en gesteund door de Rabobank altijd 
goed voor wat nieuwe jeugdleden. Ook komend voorjaar zullen wij gaan deelnemen. Op 4 
januari zullen we deelnemen aan de Sjors-sportief kermis die wordt gehouden in de hal van 
Metsj point. De bedoeling is dat verenigingen dan een demonstratie etc. geven zodat 
kinderen kennis kunnen maken met meerder sporten 
 
Tijdens de ALV zijn hebben we afscheid genomen van Jos Appleman als Penningmeester 
en Anneke van de Schoot als TC-voorzitter. De plek van Anneke is ingenomen door Dolf 
Roovers. Jos zal worden vervangen door Marcel Veenstra. Op dit moment is de overdracht 
in volle gang. Vanuit deze plek wens ik beide nieuwe bestuursleden veel succes en bedank 
ik Anneke en Jos voor hun inzet de afgelopen jaren. Na jaren van gelijke samenstelling een 
forse vernieuwing. Natuurlijk zullen de leden aan elkaar moeten wennen maar ik verwacht 
dat de nieuwe samenstelling zeker ook al leiden tot vernieuwing van beleid. 
 
Afgelopen maanden hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Rien de 
Korte. Niet allen op de donderdag maar ook op de maandag verzorgde hij de training. Dit 
laatste kwam doordat Richard plotseling voor een aantal maanden een cursus voor zijn 
werk moest volgen waardoor hij niet meer op tijd voor de training kon zijn. Het idee is dat 
Richard binnenkort de training weer overneemt op de maandag. De zoektocht naar een 
vervanger ging niet over rozen. Zo was van de ene trainer zijn telefoonnummer niet meer te 
achterhalen en was een ander bij drie andere verenigingen met de noorderzon vertrokken. 

En dus ook niet meer te achterhalen. Het lijkt er op dat we nu voor de 
donderdag iemand hebben gevonden. Helaas is het nog niet 100% zeker dus 
kan ik nog geen naam noemen maar als alles goed gaat dan zal vanaf 18 
januari de donderdag training door een ander worden verzorgd. 
 
Een van de uitkomsten van de enquête van voor de zomer was dat bijna 

iedereen een vergaande samenwerking met Blauw-wit zou toejuichen. En dat mocht best 
ver gaan. Intussen weet ik dat ook het bestuur van Blauw-wit daar positief in staat. Na de 
kerst zullen we met het bestuur van Blauw-wit om de tafel gaan om te onderzoeken hoe de 
2 verenigingen elkaar kunnen gaan versterken. Natuurlijk houden wij jullie op de hoogte . 
 
Dit is het weer voor deze keer. Voor iedereen weer een fijn kerst en een goed begin van 
2018. 
 
 
Namens het Bestuur van Robad, 
Voorzitter Theo Vleeskens. 
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MAAK KENNIS MET …… MARCEL VEENSTRA  
DIE DE FUNCTIE VAN PENNINGMEESTER HEEFT OVERGENOMEN VAN JOS APPELMAN 

 
Hallo Allemaal, 
 
In 2016 kwam onze zoon Tim via Sjors Sportief bij Robad kennismaken en 
uitproberen of badmintonnen wat voor hem was. Hij was zo enthousiast 
dat ook zijn broer Rik besloot om (weer) te gaan badmintonnen, na een 
eerdere poging bij Blauw-Wit. 
Dus ineens twee kinderen die zich bij Robad aanmeldden, en dus kwam ik 
ook regelmatig in de zaal. 
Na de competitie 2016/2017 werd mij gevraagd of ik bij een nieuw te 
vormen senioren team zou willen komen spelen, waarbij we wat jeugd 
zouden meenemen van de junioren naar de senioren. Omdat ik heeeel vroeger ook al eens een 
tijdje heb gebadmintond (Flying Shuttle), vond ik dat een super goed plan. 
Deze competitie speel ik dus in het 5e klasse team, waar ik me behoorlijk moet inzetten om een 
beetje mee te komen, maar vind het wel erg leuk. 
 
Op een bepaald moment kwam mij ter ore dat Robad zocht naar een opvolger voor Jos, 
bestuurslid in de functie van Penningmeester.  
Omdat ik me graag nuttig wil inzetten en Robad onderwijl een warm hart toe draag, heb ik me 
aangemeld om dit te gaan doen. 
In mijn dagelijkse leven ben ik, naast vader van Rik en Tim en echtgenoot van Anne-Marie, Area 
Sales Manager bij Ingredion. Ingredion is een wereldwijde speler op het gebied van functionele 
ingrediënten voor de voedingsmiddelen industrie. Speciale zetmelen, eiwitten, bloem enzovoorts. 
Ik ben verantwoordelijk voor de sales in de Benelux en voor een paar grote internationale klanten. 
Het grootste deel van mijn collega's en mijn baas zitten in Hamburg en daar moet ik dan ook 

regelmatig naar toe. 

 
Ik ben 46 jaar, woon in de Tolberg in Roosendaal en ik 
speel piano. Daarnaast ben ik buurtbemiddelaar en geef ik 
Reiki. 
Je begrijpt dat ik dus soms wat drukke weken heb, maar als 
het even kan kom ik donderdag avond badmintonnen. 
 
De grote uitdaging die ik zie in de rol van penningmeester is 
het allemaal zo goed mogelijk over te nemen en op en top 
in orde te houden. 
De financiële gezondheid van de vereniging is goed, en dat 
moeten we natuurlijk zo houden. Dat is de basis voor ons 
allemaal om bij deze mooie vereniging te kunnen spelen.  
 
Ik houd van moderniseren, optimaliseren en dingen 
gemakkelijker maken en ben benieuwd hoe ik dat kan 
gebruiken in mijn rol als penningmeester bij Robad. 
 
Bij vragen, opmerkingen of donaties :-) kun je me altijd 
bellen, mailen of aanspreken in de zaal!  
 
Hartelijke groet, 
Marcel. 

MARCEL  
VEENSTRA 
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door: Karin Franken 
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De Algemene Leden Vergadering is het moment waarop 
bestuursleden aantreden of aftreden. Dit jaar was er een 
vacature voor de functie van penningmeester. Jos heeft 
die taak jarenlang vervuld en vond het tijd worden om 
het stokje door te geven. Elders in het Roblad zie je wie 
de taak van Jos heeft overgenomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat weet jij van Jos in de functie van 
penningmeester?  
De onderstaande vragen moet je echt 

eens aan Jos stellen: 
 
Hoelang heb je de functie van penningmeester uitgevoerd?  
Van wie heb je de functie overgenomen? 
Hoe lang duurt het voordat de “wanbetalers” de 
contributie overmaken? 
Wat is het budget waarover de penningmeester moet 
waken?  
Wie bepaald de hoogte van de contributie? 
Wanneer moet de bondscontributie betaald zijn? 
Wat ga je het minst missen nu je geen penningmeester 
meer bent? 
Wat ga je het meest missen? 
 
 
 

Jos 
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Als procedures problemen geven en een conflict op de loer ligt: 

Kortom als u behoefte heeft aan juridisch advies of bemiddeling & beheer 
 

Voor een heldere kijk en persoonlijk contact 

Drs. A.M.C.P. (Ton) de Bont, adviseur en bemiddelaar 

Robijndijk 137 4706 LZ Roosendaal Tel: 06-30766469 

11 december Christ-Jan  Biskop  

13 december Huub  Dubbelman 

23 december Rowan  Geers  

29 december Annet    Elst  

30 december Ton de Bont  

Amy v. Merriënboer 2-jan 

Ilona v. Geel 3-jan 

Rudi Wenglein 4-jan 

John Brevoord 6-jan  

Ester Beckman Lapré 6-jan 

Lia Roovers 6-jan 

Thijs Kooijman 8-jan 

Jolien Bijl  16-jan 

Manon d. Nijs  14-jan 

Manon  Franken 15-jan 

Vanessa Schoumacer 27-jan 

Joëlla Biskop 20-jan 

Sem v Dijk 23-jan 

Anne Eikelenboom 4-febr 

Monique Broeke 5-febr 

Monique Gijzen 6-febr 

Jos Appelman 14-febr. 

Carolien  v Beers 19-febr 

Tomv Beek 23 febr 

Veronique Broekhoff 28-febr 

Annelies vd Aarssen 11-maart 

Puck d. Boer 20-maart 

Charlotte v Hees 27-maart 



 
door: Robert van Geel  

 

Op Maandag 4 December  was het weer zover, de Zwarte Pieten zouden 
wederom langskomen bij Robad. 
  
Zoals elk jaar was ook deze keer de opkomst weer behoorlijk groot want er 
waren een groot aantal jeugdleden aanwezig en die hadden ook nog eens 
wat broertjes/zusjes meegenomen. 
 
 

Na eerst wat vrij te hebben gespeeld met Cor 
en Dolf kwamen rond 19.25 uur de twee 
Zwarte Pieten de zaal binnen. 
Ze zeiden iets later te zijn omdat ze de weg 
een beetje kwijt waren geraakt. 
 
In de loop van de avond 
speelden de Pieten nog een 
aantal potjes badminton mee 
met de  
kinderen en werden er door 
verschillende ouders foto’s 
gemaakt. 
 
Verder werd er behoorlijk wat strooigoed 
uitgedeeld waarom overigens een groot 
gedeelte niet in de mond maar ook op de vloer 
eindigde. 

 
Rond 20 uur werd er nog een 
groepsfoto gemaakt met alle 
kinderen en voordat de Pieten 
weer verder gingen naar hun 
volgende klus hadden ze eerst 
nog aan iedereen een heerlijke 
snoepzak voor thuis. 

 
 
 
 
 
 
Al met al dus weer een geslaagde avond. 
 
De Jeugdcommissie 
Robert van Geel 
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   door: Lia Roovers 
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Activiteitenkalender seizoen    2017-2018
Kerstvakantie   Jeugd maandag & donderdag GEEN speelavond 25-28 dec. en 1-4 jan.

Kerstvakantie   Senioren maandag & donderdag GEEN speelavond 25-28 dec. en 1-4  jan.

Nieuwjaarsdobbelsteentoernooi donderdag 11 januari 2018

Carnavalsvakantie Jeugd    maandag & donderdag GEEN speelavond 12-15 februari

Carnavalsvakantie Senioren maandag 12 febr. niet donderdag 15 februari wel

Robad teamtoernooi zondag 4 maart 2018

Groot Kleinfestijn zondag 11 maart 2018

2e paasdag geen badminton maandag 2 april 2018

Regionale Roosendaalse zaterdag & zondag 7 & 8  april 2018

Meivakantie  Jeugd  maandag & donderdag GEEN speelavond 23/26/30 april en 3 mei

Hemelvaartdag geen badminton donderdag 10 mei 2018

2de Pinksterdag  geen badminton maandag 20 mei 2018

Vrijwilligersfeest zaterdag 26 mei 2018

Robad Jeugdkamp zaterdag & zondag    

Laatste speeldag jeugd donderdag 5 juli 2018

Laatste speeldag senioren donderdag 5 juli 2018



 
door: Karin Franken 

 

 
 
 
 
 
 

 
Robad doet actief  mee op donderdag 4 januari  

met deze sportkermis van Sjors Sportief.  
 
 

Sjors Sportief is bedoelt voor alle basisschool kinderen. Voor onze eigen jeugdleden die op 
4 januari aanwezig zijn ligt er een verrassing klaar. Neem vooral je vriendjes mee en laat 
ze mee genieten van het badmintonnen! Voor alle seniorleden een mooie gelegenheid om 
hun (klein)kinderen kennis te laten maken met het badmintonnen. Ook voor hen ligt er een 
presentje klaar!  
 

Tot ziens op de Sportkermis van Sjors Sportief!! 
 



advertentie 
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door: Robert van Geel 
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   zondag 11 Maart 2017  

  

  organiseert de Jeugdcommissie weer het jaarlijkse  

GROOT/KLEIN FESTIJN.  

                                                                        

Het toernooi start om 10.00 en duurt tot ongeveer 14.00 uur, waarna we nog een 
prijsuitreiking hebben. 

Elk jeugdlid kan op deze dag een koppel vormen met zijn ouder/verzorger en elk 
seniorenlid kan een koppel vormen met zijn/haar (klein)zoon of (klein)dochter. 

 

Alle spelers worden in een poule van gelijke sterkte ingedeeld waarna een aantal 
wedstrijden gespeeld zal worden. 

Bij meerdere kinderen uit één gezin of als de ouders/verzorgers niet mee kunnen doen, 
proberen wij te zorgen voor een vervangende partner. Je moet dit dan wel duidelijk op 
het strookje vermelden bij de opmerkingen. Dus jullie kunnen allemaal meedoen! 

Naast het vormen van een koppel met je ouders, kan het jeugdlid er ook voor kiezen om 
met een seniorenspeler van BC Robad een koppel te vormen. Als je dit wilt, geef het 
dan op het strookje aan. 

 

Om deze dag te kunnen organiseren, vragen wij aan elke deelnemer een nog nader te 
noemen kleine bijdrage. 

 

Hou deze datum dus alvast vrij in je agenda en schrijf in zodra de inschrijfformulieren 
aan iedereen worden uitgedeeld. 

 

Groetjes, de Jeugdcommissie. 
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DECEMBER: 
Maandag : 4  -  11  -  18  -   X    19:00  -  20:00  uur 2/3 hal 
Maandag : 4  -  11  -  18  -   X   20:00  -   21:30 uur 1/3 hal 
Donderdag : 7  -  14  -  21  -   X   19.00  -   20.00 uur 1/2 hal 
Donderdag : 7  -  14  -  21  -   X   20.00  -   22.00 uur hele hal  
Donderdag : 7  -  14  -  21  -   X   22.00  -   22.30 uur 2/3 hal 
Zondag : 3  -  17     10.00  -   13.00 uur hele hal 
 
JANUARI: 
Maandag : X  -  8  -  15  -  22  -  29  19:00  -   20:00 uur 2/3 hal 
Maandag : X  -  8  -  15  -  22  -  29  20:00  -   21.30 uur 1/3 hal 
Donderdag :     X  -  11  -  18  -  25   19.00  -   20.00 uur 1/2 hal 
Donderdag :   X  -  11  -  18  -  25   20.00  -   22.00 uur   hele hal 
Donderdag :      X  -  11  -  18  -  25   22.00  -   22.30 uur 2/3 hal 
Zondag : 21      10.00  -   13.00 uur hele hal 
 
FEBRUARI: 
Maandag : 5  -  X  -  19  -  26   19:00  -  20:00 uur 2/3 hal 
Maandag : 5  -  X  -  19  -  26    20:00  -  21.30 uur 1/3 hal 
Donderdag : 1  -  8  -   X  -  22    19.00  -  20.00 uur 1/2 hal 
Donderdag : 1  -  8  -  15  -  22    20.00  -  22.00 uur     hele hal 
Donderdag : 1  -  8  -  15  -  22    22.00  -  22.30 uur 2/3 hal 
 
MAART: 
Maandag : 5  -  12  -  19  -  26          19:00  -  20:00 uur 2/3 hal 
Maandag : 5  -  12  -  19  -  26          20:00  -  21.30 uur 1/3 hal 
Donderdag : 1  -  8  -  15  -  22  -  29   19.00  -  20.00 uur 1/2 hal 
Donderdag : 1  -  8  -  15  -  22  -  29   20.00  -  22.00 uur     hele hal 
Donderdag : 1  -  8  -  15  -  22  -  29   22.00  -  22.30 uur 2/3 hal 
Zondag : 4     teamtoernooi     9.00  -  17.30 uur hele hal 
Zondag : 11    groot/klein festijn   10.00  -  14.00 uur    hele hal 
 
APRIL: 
Maandag : X  -  9  -  16  -  X  -  X    19:00  -  20:00 uur 2/3 hal 
Maandag : X  -  9  -  16  -  23  -  30  20:00  -  21.30 uur 1/3 hal 
Donderdag : 5  -  12  -  19  -  X   19.00  -  20.00 uur 1/2  hal 
Donderdag : 5  -  12  -  19  -  26         20.00  -  22.00 uur hele hal  
Donderdag : 5  -  12  -  19  -  26         22.00  -  22.30 uur 2/3 hal 
Zaterdag : 7   Regionale Roosendaalse    9.00  -  21.00 uur hele hal 
Zondag : 8   Regionale Roosendaalse    9.00  -  19.00 uur hele hal 
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  R O BA D  T E A M -  TO E R N O O I  

4 maart 2018  
 
Op 4 maart organiseren wij voor de 34e  maal het ROBAD-team toernooi in sportcentrum 
Metsj Point  te Roosendaal, De Stok 12, 4703 SZ te Roosendaal (tel.: 0165-325946 ). 
 
Aanvang van de wedstrijden is om +/- 9.00 uur en wij verzoeken u om minimaal 15  
minuten voor aanvang aanwezig te zijn. 
Om +/- 17.30 uur zal de laatste toeter blazen waarna aansluitend de prijsuitreiking plaats 
vindt. 
 
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om in de volgende klassen in te schrijven: 
 

Recreantenklasse:   Y-klasse: Voor de gevorderde recreant 
 

Competitieklasse:   voor spelers in de 5e klasse district 
voor spelers in de 4e klasse district 

     voor spelers in de 3e klasse district 
     voor spelers in de 2e klasse district  (geen veren shuttles) 
     voor spelers van 1e klasse en hoofdklasse (veren shuttles) 
  
Een team moet bestaan uit minimaal 2 heren en 2 dames. De wedstrijden bestaan uit  
dubbel- en mixspelen en worden in poules afgewerkt, zodat ieder team meerdere partijen 
speelt. Er zal worden gespeeld met plastic shuttles (Yonex Mavis 300). Spelers die met 
veren shuttles spelen kunnen er voor kiezen met eigen shuttles te spelen of shuttles aan te 
schaffen bij de wedstrijdleiding. 
 
De inschrijving sluit op zondag 4 februari 2018 of eerder indien het maximale aantal teams 
is bereikt. De binnengekomen inschrijvingen zullen worden bevestigd. Geef bij het 
inschrijven a.u.b. de gewenste klasse aan. Bij de poule-indeling bestaat de mogelijkheid dat 
klassen bij elkaar worden gevoegd. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt €40,00 per team en dient contant voldaan te worden op de  
toernooidatum aan de wedstrijdleiding. 
 
Wij hopen er met jullie aanwezigheid een gezellige dag van te kunnen maken. 
 
Tot ziens op 4 maart 2018! 
 
Namens de wedstrijdleiding van Robad,  
Edwin Spijker  en Theo Vleeskens 
 
p.a. Abelenberg 46 
4707 MB Roosendaal 
Telefoon: 0165- 568951 
teamtoernooi@robad.nl 



 
door: Lia Roovers 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  

B.C. ROBAD D.D. 14-11-2017.  
 
1. OPENING: 
De voorzitter opent om 20.40 uur de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom. 
Aanwezig de bestuursleden: Theo Vleeskens, Lia 
Roovers,  Anneke v.d. Schoot , Robert van Geel en Jos Appelman  
Aanwezig leden: Annelies v.d. Aarssen. Robin Bakx, Sandra de Rooy, Glenn Briët, Marcel 
Veenstra, Dolf Roovers,Milan de Bruijn en Edwin Spijker. 
 
2. MEDEDELINGEN BESTUURSZAKEN: 
Theo deelt mee dat hij zojuist te horen heeft gekregen dat Blauw Wit verzocht is om voor 3 
maanden op vrijdagavond uit de hal te gaan ten gunste van de hockey. Blauw Wit is hiermee 
akkoord gegaan en speelt nu tijdelijk in de kleine zaal. Voor hun jeugd is dit geen gunstige 
ontwikkeling en wij wachten af of Blauw Wit verdere samenwerking wil met ons. 
 
3. NOTULEN VAN DE A.L.V. D.D 15-11-2016: 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
4. JAARVERSLAG: 
De diverse voorzitters van de commissies lezen 
hun jaarverslag voor. 
Theo bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet van 
het afgelopen jaar. 
 
5. RESULTATENREKENING 2016-2017 EN DE 
BALANS PER 1-10-2017: 
Jos licht beide toe en er zijn geen verdere vragen. 
 
6. VERSLAG KASCONTROLE-COMMISSIE: 
De kascontrolecommissie bestaande uit Luc Aerts 
en Edwin Spijker verlenen decharge. 
 
7. BENOEMING KASCONTROLE-COMMISSIE: 
 Annelies geeft zich op voor de kascontrolecommissie en Luc zal nogmaals gevraagd 
worden. 

     
 



 
door: Lia Roovers 
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8. BEGROTING 201-2018: 
De begroting word goedgekeurd. 
 
9 BESTUURSMUTATIES: 
Volgens rooster treden Lia Roovers en Robert 
van Geel af en beiden worden herkozen.  
Anneke v.d. Schoot treedt af als TC voorzitter 
en Dolf Roovers heeft zich hiervoor kandidaat 
gesteld, Jos Appelman treedt af als 
penningmeester en voor deze functie heeft 
Marcel Veenstra zich kandidaat gesteld  beiden 
worden gekozen.      
   
10 RONDVRAAG: 
*/ Milan: Hij heeft het erg druk momenteel en vraagt of er iemand zijn mails mee uit kan 
lezen. 
Wij stellen voor om de mails van de bond enz. door te zetten naar zijn privé mail. 
*/ Annelies: Zij vraagt of Anneke en Jos helemaal stoppen als vrijwilliger. Nee maar is 
afhankelijk wat er langs komt. 
*/ Robin: Hij geeft aan dat hij heel iets anders verwacht had van de trainingen dit jaar. Op 
maandag zal Richard na een aantal weken (±13) de trainingen weer hervatten.  
We zullen zeker Monique de komende tijd nogmaals bevragen naar haar mogelijkheden, 
andere trainers zijn op dit moment nog niet in beeld. 
Het heeft onze aandacht. 
*/ Dolf: Hij geeft aan dat hij zich zorgen maakt om onze accommodatie gezien de 
ontwikkelingen van de laatste tijd.  
Ook dit heeft onze grote aandacht. 
 
11 SLUITING:  
Theo bedankt alle aanwezigen, biedt iedereen nog een consumptie aan en sluit met een klap 
van zijn hamer om 22.00 uur de vergadering. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw25WQmYDYAhVkF8AKHaIwBjUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.joshermans.nl%2Fpointofsale_category%2Farrangementen%2F&psig=AOvVaw27Bu1uQnszQd17-zK2rjah&ust=1513021032434740
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo94KZnYDYAhWpJMAKHZqLDo4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdebroekriem%2Fstatus%2F713652055890649088&psig=AOvVaw28iJRC80jgRsXr4TxiDlq5&ust=1513022200912099


 
door: Karin Franken 
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Ook adverteren in het 
Roblad? Met je eigen 
bedrijf of dat van je 
werkgever?  
 
We reserveren daarvoor 
graag een kwart—halve 
of hele pagina  



 
door: Sandra de Rooij 
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Hieronder de stand van de Robad teams per 10-12-2017 (bron: http://badmintonnederland.toernooi.nl/) 

TEAM 1 Gespeeld Punten Gewonnen Gelijk Verloren

1 Shot BC 2 9 58 7 2 0

2 Robad BC 1 9 54 7 2 0

3 TFS Barendrecht 5 10 50 5 1 4

4 Zwaluwen De BC 3 9 37 4 3 2

5 Vridos SV 2 9 36 3 4 2

6 Bever BC 2 8 24 1 2 5

7 Bavel BC 2 9 16 0 1 8

8 Gilze BC 2 9 13 1 1 7

TEAM 3 Gespeeld Punten Gewonnen Gelijk Verloren

1 BV Hoeven 1 8 45 6 1 1

2 BC Gilze 3 8 36 4 2 2

3 BC de Zwaluwen 4 7 33 4 1 2

4 SCBC Reeshof 4 8 30 3 1 4

5 TFS '57 2 7 27 3 2 2

6 BC FST 1 8 23 2 0 6

7 BC Robad 3 6 14 0 1 5

TEAM 2 Gespeeld Punten Gewonnen Gelijk Verloren

1 BC Alouette 2 9 59 9 0 0

2 SCBC Reeshof 2 9 50 7 1 1

3 BC Geldrop 4 9 41 6 1 2

4 BC de Meppers 1 9 35 3 2 4

5 BC Oosterhout 2 9 29 2 0 7

6 BCH 4 9 25 2 1 6

7 BC Bever 4 8 24 2 1 5

8 BC Robad 2 8 17 0 2 6

TEAM 4 Gespeeld Punten Gewonnen Gelijk Verloren

1 BV Hoeven 4 9 51 9 0 0

2 SCBC Reeshof 6 8 41 5 1 2

3 BV GroeneSter 4 8 38 5 1 2

4 TFS '57 3 7 26 3 1 3

5 SV Hirundo 2 8 26 0 3 5

6 BC FST 2 9 25 1 2 6

7 BC Robad 4 7 17 1 0 6

TEAM 5 Gespeeld Punten Gewonnen Gelijk Verloren

1 BV Steenbergen 1 8 43 6 1 1

2 BC de Drieschaar 3 8 43 5 1 2

3 BCBH 3 7 42 7 0 0

4 BC Robad 5 9 34 3 2 4

5 SV Olympus '69 2 7 27 2 3 2

6 BV GroeneSter 5 6 26 3 1 2

7 BC Batho 3 9 18 0 1 8

8 BCBH 2 8 15 0 1 7



 

 
 

Er wordt damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel gespeeld. Inschrijven is mogelijk 
voor 2 onderdelen via: http://bvstrijen.nl/inschrijven-struik-hamerslag-toernooi/   

Open Roosendaalse Kampioenschappen  
           7 & 8 April 2018 

Sporthal Metsj Point 
 
 

Meer info volgt snel!! 

 

Als Robad-er schrijf jij je natuurlijk in 
voor de: 
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