
 

 

Nieuwsbrief BC Weert ’67     Maart 2022 
 
 
Team 1 kampioen  
Weert 1 is afgelopen donderdag 24-03-2022 kampioen geworden in de 5de divisie! Weert 1 
was verwikkeld in een strijd om het kampioenschap met Venray 1. Venray scoorde op het 
einde van de competitie niet genoeg punten en met het verlies van 5-3 tegen Olympia was 
team 1 kampioen. Vorig seizoen stond team 1 ook al bovenaan, maar werd de competitie 
door de coronamaatregelen niet afgespeeld. Dit betekent dat BC Weert’67 na een korte 
afwezigheid volgend jaar weer in de 4de divisie vertegenwoordigd is. Een fantastische 
prestatie, nogmaals van harte gefeliciteerd voor het team 1, de invallers en natuurlijk de 
trainers! Vrijdag 25-03-2022 heeft de huldiging van team 1 plaatsgevonden in de kantine. 
 

 
 

 
 
 



 

 

Competitie  
De competitie 2021-2022 zit erop! Wederom een vreemd seizoen met de onderbreking 
vanwege een lockdown en een heleboel wedstrijden die ingehaald moesten worden. 
Desondanks zijn er mooie prestaties geleverd en bovendien een eerste plaats voor team 1! 
De rest van dit seizoen gaan we ons voorbereiden op hopelijk weer een normale competitie. 
We zullen daarom binnenkort gaan beginnen met de evaluatie van het afgelopen seizoen en 
de inventarisatie van spelerswensen voor het nieuwe seizoen.  
 

Clubkampioenschappen  
We gaan dit seizoen weer clubkampioenschappen organiseren. Deze stonden oorspronkelijk 
gepland op 6 maart maar vanwege alle onzekerheden door de coronamaatregelen, hebben 
we vroegtijdig al besloten dat het op deze datum niet door zou gaan.  De nieuwe datum zal 
15 mei gaan worden, dus zet deze alvast in je agenda zodat we er weer een leuke en 
gezellige BCWeert’67 toernooidag van kunnen maken! 

 
Geplande activiteiten  

- KOOK toernooi:   1 april 
- Weert toernooi:   gecanceld 
- Clubkampioenschappen  15 mei 
- Jeugdkamp:    10,11 en 12 juni 
- Vrijwilligersdag + club feestavond: nog te plannen. 

De vrijwilligers ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de vrijwillgersdag. Deze 
activiteit organiseren we als bedankje voor de vrijwilligers die onze vereniging draaiende 
houden. Het idee is om de feestavond in de avond te plannen. Deze is natuurlijk voor alle 
leden van de vereniging. 
 

Bart Schepers nieuwe jeugdtrainer 
Zoals vermeld in vorige nieuwsbrieven hebben we een aantal gesprekken gevoerd en 
proeftrainingen laten plaatsvinden met Bart Schepers. Hierna hebben we besloten om 
samen te gaan werken en dus geeft Bart sinds een tijdje training aan de jongste jeugd. Hier 
zijn we natuurlijk superblij mee! We willen daarom Bart ook veel succes wensen en hopen 
dat de jeugd veel van hem zal gaan leren. 
 

Recreantentrainingen Jos & Frans  
Aanstaande woensdag (30-03-2022) vind de laatste recreanten training van dit seizoen 
plaats. Ter afsluiting van de training vindt er traditiegetrouw een toernooitje plaats. Een 
geschikte datum word gezocht samen met de trainingsgroep. 
 

Update verbouwing sporthal 
Naar aanleiding van het sport&accommodatiebeleid dat is opgesteld door de gemeente zal 
de sporthal opgeknapt worden. De huidige sporthal zal gerenoveerd worden en er zal een 
extra sportzaal gebouwd worden. Vanuit BC Weert’67 zijn we nauw betrokken bij het hele 
proces en leveen wij ook onze input aan. De komende tijd zal er nog weinig te zien zijn 
hiervan, maar achter de schermen zijn we hier al mee bezig. Zodra we grote updates hebben 
zullen we deze terugkoppelen. 
 



 

 

 

Heerschap Verbindt! Verkoopactie was een succes 
Op zaterdag 5 maart heeft de eerste verkoopactie voor “Heerschap Verbindt!” 
plaatsgevonden en dit was gelijk een groot succes. Samen met een enthousiaste groep 
vrijwilligers uit de jeugd hebben we meer dan 400 saucijzen- en worstenbroodjes verkocht 
wat ons als club zeker €300 ,- extra heeft opgeleverd bovenop de vaste sponsoring. Na ons 
zullen er nog een hoop andere clubs volgen die ook verkoopacties houden, en zaterdag 16 
juli is het aan ons de tweede (en laatste) beurt om lekkernijen te verkopen. We staan deze 
dag weer bij de Albert Heijn Heerschap op Moesel, dus zet deze datum alvast in je agenda. 
Bovendien zoeken we weer een aantal vrijwilligers om deze tweede dag ook tot een succes 
te brengen. 
 
 

Zaalbeschikbaarheid 
Dit overzicht is gebaseerd op de afspraken zoals deze aan het begin van het seizoen met de 
gemeente zijn gemaakt (voor de lockdown). Mochten hier wijzigingen in plaatsvinden vanuit 
de gemeente richting BC Weert ’67, zullen we jullie hier tijdig over informeren. 
 

Datum Zaalbeschikbaarheid 

27-04-
2022 

Sporthal Boshoven gesloten (i.v.m. Koningsdag). 

29-04-
2022 

Sporthal Boshoven is in gebruik, er kan gebruik worden gemaakt van Sporthal Op den 
Das in Altweerterheide van 19:00 tot 22:30 

04-05-
2022 

Sporthal Boshoven open van 19:00 tot 22:30 uur. Vanaf 22:00 uur 2/3 sporthal. 
Training jongste jeugd (beginnersgroep) komt te vervallen. 

06-05-
2022 

Sporthal Boshoven open van 19:00 tot 22:30 uur. Vanaf 22:00 uur 2/3 sporthal. 

22-07-
2022 

Laatste speelavond. 

 
 
 
 
 
 

 


