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BC NITON 
SEIZOEN 

2019/2020. 
Voor dat het seizoen echt is gestart is er 
een gezamenlijke promotieactie met de 
andere HW clubs gedaan, die de nodige 
aandacht kreeg in de lokale pers. 

De eerste avond van het 45e seizoen was 
op 29 augustus. De seniorenkompetitie zijn 
we gestart met 1 HW team in de C klasse 
en 2 Bondsteams in de 5e en 6e divisie. Bij 
de jeugd hebben we vier teams 
ingeschreven. 

De trainingen voor de jeugd en senioren 
zijn weer verzorgd door Rick . Tevens zijn de 
nieuwelingen uit de actie gestart met een 
periode met trainingen. 

30 oktober is de jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden, hierin zijn de 
voorzitter en bestuurslid technische 
commissie herkozen. 

 

Op donderdag 7 november konden 
familieleden meespelen met de jeugd 
tijdens het gezellige familietoernooi. Tijdens 
deze avond zijn ook de prijzen van de 
clubkampioenschappen nog uitgereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 14 november hebben we 
weer een lid kunnen huldigen voor zijn 40 
jarig lidmaatschap, deze keer werd Wim 
den Uil hiermee overvallen. Diezelfde 
avond hebben onze vrijwilligers een klein 
presentje gekregen voor hun inzet. 

Op donderdag 5 december was er geen 
badminton, maar konden de senioren een 
sinterklaasspel met uitruil van cadeautjes 
en allerlei andere spelletjes doen. 



 

Op 18 december zijn de bestuursleden van 
de sportstichting in hun laatste 
vergadering in het zonnetje gezet. In hun 
bestaan van 54 jaar hebben zij veel 
betekent voor sportend ’s-Gravendeel. Per 
1 januari is onze accommodatie in handen 
van BRES. 

 

Op 19 december is tijdens de laatste 
speelavond van het jaar het traditionele 
oliebollentoernooi gehouden. Dit is 
afgesloten onder het genot van de 
overheerlijke verse oliebollen gebakken 
door thuisbakker Sjaak. 

In januari zijn de laatste bondwedstrijden 
gespeeld en is team 1 op een mooie 
derde plek en team 2 op een nog betere 
tweede plek geëindigd. 

Wat eind 2019 al in China rondwaarde is in 
maart ook Nederland parten gaan spelen. 
Door het coronavirus zijn er op 12 maart 
maatregelen afgekondigd waardoor we 
plotseling op donderdag 12 maart het 
actieve seizoen hebben moeten 
beëindigen. Voorlopig was er geen zicht 
op wat dit voor de rest van het seizoen zou 

betekenen. Hierdoor zijn tevens de HW 
kompetities gestaakt en niet uitgespeeld. 

In juli zijn de coronaregels weer wat 
verruimd en hebben we de hal weer 
enkele keren geopend om een shuttletje 
te meppen. Dit hebben we uiteindelijk 
twee keer in juli en twee keer in augustus 
kunnen doen.  

 

Aan de staart van het seizoen heeft het 
bestuur een bloemetje gebracht bij Joop 
en Nanny de Jong. Joop heeft na 45 jaar 
zijn lidmaatschap beëindigd. Joop en 
Nanny waren de pioniers en 
medeoprichters van BC Niton.  

 

 

 


