
 1 
 

Clubblad van badmintonclub De Bokkerijder – gratis 
 

’t Bo(e)kske 
http://www.debokkerijderbc.be • bokkerijderoverpelt@gmail.com •  november 2019 

 

    

  
   

Op zaterdag 19 oktober stond 
ons jeugdtornooi binnen het 
YBJMC weer op het 
programma. 
 
Dit tornooi kadert binnen het Yonex-circuit en is 
jarenlang een mooi tornooi geweest met sterke 
deelnemers. 
 
Dit jaar vielen de inschrijvingen, wat wel gezegd 
mag worden, toch wel tegen. Met slechts 41 
inschrijvingen hadden we dit jaar maar 1 
sporthal nodig om alle wedstrijden netjes 
ingepland te krijgen. Samen met Badminton 
Vlaanderen hebben we geëvalueerd of het 
tornooi zou doorgaan. Zelf hebben we 
uiteindelijk het licht toch op groen gezet, zodat 
de spelers zich konden uitleven en om 
continuïteit te hebben binnen de tornooien in 
Limburg. 

 
Ondanks het aantal lage aantal inschrijvingen 
lieten de aanwezige spelers het afhaken van de 
rest niet aan hun hart komen en werd er serieus 
gevochten om tornooiwinst binnen te slepen. 

Ook onze club was, naar aloude gewoonte, 
sterk vertegenwoordigd op het tornooi. 
Hierbij vermelden we dan ook graag een 
aantal van de resultaten: 
 
Niquas Berckmans behaalde de overwinning 
bij de minibad. Ook Aron, Eszter en Noel 
hebben hierin het beste van zichzelf gegeven 
en mooie resultaten behaald. 
 
Nika Berckmans behaalde op haar beurt de 
overwinning bij ME-11. Ook Laura Haex 
speelde mee in deze reeks, maar jammer 
genoeg voor haar kwam ze telkens net een 
paar puntjes te kort om zo ook een wedstrijd 
mee te pikken. Dit zou wel verdiend geweest 
zijn! 
 
Bij JD-13 had Juul Philipsen een 
dubbelpartner gevonden in Daan Paes. Ze 
bewezen dat deze combinatie goed werkte en 
hebben heel mooie wedstrijden gespeeld, met 
een tweede plaats als resultaat. 
 
Bij de meisjes speelden Linne Tielen en Janne 
Haex samen, en ook die combinatie bleek aan 
te slaan. Zij haalden de overwinning binnen, 
vlak voor Nika Berckmans en Sarah Grobben. 
 
 

Bij de JD-15 speelde met Mylan Swinnen en 
Kalle Vanratingen een geoliede machine mee. 
Jammer genoeg moesten ze de duimen leggen in 
de finale. 
 
De ME-17 was een echt Pelts onderonsje met 4 
spelers van de club en Eline Grobben. Hierin 
toonde Chloë Verbakel zich de sterkste en kon 
Anouk Kwanten met de 2e plaats gaan lopen. 
Anouk kon samen met Demi Kerkhofs dan ook 
nog eens de MD-17 binnen slepen. 
 
Tot slot moest ook Yentl Swinnen nog vol aan de 
bak in de JD-17. Na een pittige eerste set die 
eindigde op 22-20, moest hij zich toch in 2 sets 
gewonnen geven. 
 
Zoals jullie kunnen lezen hebben onze 
jeugdspelers mooie resultaten neergezet, wat 
wijst op de goede werking van onze jeugd. 
 
Voor het tornooi zelf hopen we, net als de spelers 
zelf, volgend jaar opnieuw vele spelers van 
binnen en buiten Limburg te mogen ontvangen, 
om er zo opnieuw een topeditie van te kunnen 
maken!  <W.S.> 

 

•Wist je dat? • 
 

✓ We met Jochem Schoofs 
sinds april 2019 een A-
speler in onze club hebben! 

✓ Er weer een heleboel 
toekomstig badminton- 
geweld op komst is... 

✓ Zowel Femke, Maarten, 
Michelle als Sofie dus aan 
de toekomst van de club 
denken 

✓ Maarten niet zomaar voor 
de 2e keer, maar in 1 klap 
ook voor de 3e keer papa 
zal worden 

✓ Harry fiere ‘opie’ is 

geworden van Lias 

✓ Het bestuur al druk in de 

weer is met sponsors en 

leveranciers voor de 

nieuwe clubkledij 
 

Resultaten P.K. bij de volwassenen 
   

In het eerste weekend van november staat nog steeds het provinciaal kampioenschap voor 
volwassenen gepland. Na een jarenlange organisatie door Bobad in Bocholt, keerden de al 
iets oudere spelers dit jaar terug naar het vertrouwde nest in Meeuwen (eigenlijk moeten we 
Oudsbergen zeggen), waar Opbad de organisatie op zich nam. 
 

De grote loebassen mochten dus vol aan de bak en hoopten zichzelf zo voor minstens een 
jaar lang tot provinciaal kampioen te kronen en De Bokkerijders hebben echt wel sterk 
gepresteerd! 
 

Volgende spelers mogen zich een jaar lang de beste van Limburg noemen: 
- Mien Theunissen in DE B2 

- Mien Theunissen en Lotte Mondelaers in DD B2 

- Winand Bernaers in HE C2 

Een ereplaats was er voor: 
- Kris Nijs in HE C1 

Proficiat aan de kampioenen en vice-kampioen! Top gespeeld! 
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• Indien jullie leuke ideetjes, verhalen, foto’s, samenvattingen van competities en-of tornooien voor in een volgende editie, onze Facebookpagina en /of website 
hebben, mogen die altijd ingestuurd worden naar het clubmailadres. Als bestuur zien we natuurlijk niet altijd alles, dus alle hulp is zeker welgekomen! 
 

• Save the date: 

 - Zondag 1 december: bezoek van de Sint   - Zaterdag en zondag 11 en 12 januari: pouletornooi 

 - Maandag 2 december: Algemene vergadering  - Zaterdag 18 april: recreantentornooi 

 - Maandag 6 januari: Nieuwjaarsreceptie        

 

Johan geslaagd voor scheidsrechter! Pouletornooi 
2020 
 

 

Door Wim Smeekens 
 

We zijn nog maar in 
november, maar graag kijken 
we al weer uit naar ons 
pouletornooi in januari. 
 
Net als elk jaar hopen we weer 
op een groot aantal 
deelnemers, wie weet kunnen 
we het tornooi zo nog verder 
uitbreiden naar de toekomst. 
 
Zet deze datum alvast in je 
agenda zodat onze club sterk 
vertegenwoordigd aan het 
tornooi van start kan gaan! 
Meestal hebben we heel wat 
inschrijvingen van sterke 
spelers, maar dat maakt het 
ook leuk en uitdagend.  
 
Daarnaast kunnen we ook alle 
hulp gebruiken bij de catering. 
Ons cateringteam zet alles 
weer mooi op poten zodat de 
spelers en supporters heel wat 
lekkers kunnen aanbieden.  
  
Maar we hebben natuurlijk 
ook het volk nodig om dit alles 
voor te bereiden en aan de 
man te brengen in de 
verkoopstand. Vrijwilligers 
mogen zich melden bij Arlette 
en Sabine.  

Een welgemeende proficiat 
voor Johan Theunissen, die 
zijn examen als scheidsrechter 
op het provinciaal 
kampioenschap voor 
volwassenen met glans heeft 
doorstaan! 
 
Zoals velen waarschijnlijk al 
hadden gemerkt, heeft Johan 
zich de voorbije maanden tot in 
de puntjes voorbereid om zijn 
titel als scheidsrechter binnen 
te halen. Zo was hij vaak te zien 
op maandag en vrijdag om 
zowel bij de recreanten als bij 
de competitiespelers de 
officiële wedstrijdleiding op 
zich te nemen. 

want als club ben je verplicht 
scheidsrechters te hebben als 
je een tornooi wil organiseren. 

 
Hartelijk bedankt Johan en 
heel veel succes toegewenst in 
je carrière als scheidsrechter. 
Je gaat dat goed doen!! 

 
Spreekt het jou aan om ook 
voor scheidsrechter te gaan en 
samen met Johan af en toe op 
pad te kunnen? Leg je oor 
zeker eens te luisteren bij 
Johan, want hij heeft alvast de 
microbe te pakken! 
 
 
 
 

Met Johan heeft de club na 
Maarten een nieuwe 
scheidsrechter in de rangen. 

Dit zorgt er ook voor dat onze 
club op die manier tornooien 
mag blijven organiseren, 

 

     

Een update uit de competitie 
Ondertussen zijn we met de 
competitie ook alweer een tweetal 
maandjes op gang.  
 

Voor de geïnteresseerden staan de 
resultaten allemaal op 
badmintonvlaanderen.be. Via onze 
website debokkerijderbc.be kan je 
een snelle link terugvinden naar de 
resultaten. 
 
Heel fijn dat de ploegen (de 
ploegkapitein of de spelers zelf) ons 
geregeld een samenvatting en/of 
sturen na een nieuwe wedstrijd.  

 
 

Dit is voor iedereen wel leuk om volgen en zet onze 
sponsors ook weer extra in de kijker! Laten we even 
kijken hoe onze ploegen het er voorlopig van af brengen: 
 
- De Bokkerijder 1G: 4e plaats in 2e Liga B 

- De Bokkerijder 2G: 5e plaats in 3e Liga C 

- De Bokkerijder 3G: 6e en laatste plaats in 1e 

provinciale A 

- De Bokkerijder 4G: 3e plaats in 2e provinciale A 

- De Bokkerijder 5G: 2e plaats in 3e provinciale A 

- De Bokkerijder 6G: 5e plaats in 3e provinciale A 

- De Bokkerijder 7G: 8e en laatste plaats in 3e 

provinciale A 

- De Bokkerijder 1D: 2e plaats in 3e Liga C 

 
 
 
 
- De Bokkerijder 2D: 4e plaats in 1e provinciale A 

- De Bokkerijder 3D: 2e plaats in 2e provinciale A 

- De Bokkerijder 1H: 2e plaats in 3e Liga D 

- De Bokkerijder 2H: 3e plaats in 2e provinciale B 

- De Bokkerijder 3H: 6e en laatste plaats in 3e 

provinciale B 

- De Bokkerijder 4H: 6e en laatste plaats in 3e 

provinciale C 

 

  
  

  

CLUBFEEST 2019 
Zaterdag 11 mei 2019 vond ons clubfeest plaats: een 
Mexicaanse fiësta. 
 
Een namiddag gezelschapsspelen, gevolgd door de 
receptie en avondeten , volledig in Mexicaanse stijl. Het 
feestcomité kroop zelf in de kookpotten….en het werd 
gesmaakt, als we de lovende reacties mogen geloven. 
 
Taco Tom zorgde voor een toffe avond spelamusement. 
Gemengde teams van jong en oud, namen het tegen 
elkaar op. Het was een leuke manier om onze kennis bij 
te spijkeren. Naar bokkies gewoonte, werd  het feest al 
swingend afgerond.  
 
We kijken tevreden terug op deze alweer geslaagde 
editie. Heel fijn om elkaar zo op een andere manier te 
leren kennen. 
 

 


