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De Sjuttel 
37e jaargang, nr. 2 
juni 2012 
 
Beste sportvrienden, 
 
Ook deze Sjuttel staat weer vol 
leesplezier. Met name de jeugd is actief 
geweest de afgelopen maanden en dat 
levert best wat leuke verhalen en plaatjes 
op. Ik heb ook de aanvulverhalen weer 
eens aandachtig gelezen. Ze worden 
steeds langer en ingewikkelder, maar de 
jeugd weet er toch telkens weer een 
spannende draai aan te geven.  
Ook de senioren zijn weer actief geweest. 
Alle clubkampioenschappen, sorry 
clubtoernooien,  zijn gespeeld en natuurlijk 
moeten de kampioenen, sorry winnaars, 
genoemd en getoond worden. Kortom 
voldoende om ook deze Sjuttel te vullen 
en een aanloop te gaan nemen naar het 
nieuwe seizoen. De senioren kunnen dat 
het beste doen tijdens de jaarlijkse 
barbecue op woensdag avond 20 juni (zie 
voor de aankondiging pagina 7 deze 
Sjuttel). Om misverstanden te voorkomen 
zijn ook weer de speeldata rondom de 
grote vakantie gegeven (zie pagina 5). 
 
Veel lees plezier. 
 
Hans Engels 
 
Verschijningsdatum  
Volgende  Sjuttel 
september 2012 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij 
een van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 30 augustus 2012 
 
Suggesties? 
 

Heb je suggesties om de Sjuttel nog 
mooier of nog beter te maken? Geef ze 
door aan een van de redactieleden. We 
zijn er blij mee. 
 
Inhoudsopgave 
 
Pag. 3 De redactie 
Pag. 5 Woordje van de Voorzitter, 

Vakantie speeldata 
Pag. 7 Barbecue avond!! 
Pag. 9 Badminton overdag, 
 Midweek Recreanten 

competitie 
Pag. 10, 11 Technische commissie, 

enkel toernooi 
Pag. 13 - 15 Dubbel en mixed toernooi 
Pag. 17 Jeugdrubriek,  
Pag. 17 - 20 Kamp Helvoirt  
Pag. 21 - 23 jeugdtoernooi Someren 
Pag. 25 Verjaardagen,  
Pag. 25 - 27 Aanvulverhalen  
Pag. 28 Info 
 
 
De website van badminton Oirschot is 
te bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste Badmintonners, 
 
In deze laatste Sjuttel voor de 
zomervakantie wil ik nog even terugkijken 
op de Algemene Leden Vergadering. Als 
bestuur hebben wij het gevoel dat we met 
tevredenheid kunnen terugkijken op een 
geslaagde ALV. De opkomst was redelijk 
te noemen ( dit was voor een groot 
gedeelte te wijten aan de strategisch 
gekozen vergaderruimte! ) en ook de 
belofte om er en kort maar krachtige 
vergadering van te maken sprak veel 
leden aan. Doordat er een korte agenda 
was en iedereen netjes op tijd aanwezig 
was kon ik na 36 minuten de vergadering 
alweer afsluiten.  
Als gevolg van deze snelle, korte  ALV 
heb ik helaas niet de tijd gehad om wat 
mensen te bedanken. Daarom wil ik graag 
van deze gelegenheid gebruik maken om 
de leden te bedanken die deel uitmaken 
van de diverse commissies en  leden die 
het bestuur ( en vooral de club! ) 
regelmatig ondersteunen. Het klinkt 
misschien wat cliché maar we hebben 
deze vrijwilligers kei hard nodig om alles te 
organiseren. Daarom langs deze weg nog 
even een bedankje richting de gehele 

jeugdcommissie, Joke vd Schoot ( 
technische commissie ), Frank 
Vorstenbosch ( webmaster), en Hans 
Engels voor de PR en Sjuttel.   
Elders in deze Sjuttel staan de data van 
de laatste en eerste speelmogelijkheden 
van dit en het volgende seizoen. 
Daarnaast is er net als de afgelopen jaren 
wederom een BBQ op de één na laatste 
speelavond van dit seizoen.  Net als vorig 
jaar kun je je opgeven voor deze BBQ bij 
José Hems en Nel Beekmans en vragen 
we een eigen bijdrage van 5 euro. Gelieve 
dit bedrag bij inschrijving direct te voldoen. 
Om discussies te voorkomen willen we 
duidelijk maken dat te laat komen of niet 
komen op de BBQ geen recht geeft op 
teruggave van de eigen bijdrage of een 
gedeelte daarvan. 
Veel meer heb ik, zo kort voor de laatste 
speeldagen, niet te melden. Daarom wens 
ik jullie, namens het voltallige bestuur, 
alvast een hele fijne vakantie en tot half 
augustus! 
 
Met sportieve groet, 
Sjoerd van Poppel 
Voorzitter 

 

 
Laatste speelmogelijk voor de zomervakantie: 
Woensdagochtend  27 juni 2012 
Woensdagavond  27 juni 2012 
Vrijdagavond   29 juni 2012 
Jeugd    22 juni 2012  = Alternatief programma! 
 
 

Eerste speelmogelijkheid na de zomervakantie: 
Woensdagochtend  15 augustus 2012 
Woensdagavond  15 augustus 2012 
Vrijdagavond   17 augustus 2012 
Jeugd    17 augustus 2012 
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Barbecue-avond  
Badmintonclub Oirschot 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie: Sporthal de Kemmer 
Datum: 20 Juni  

Aanvang: 20:30 uur 
     Inschrijven bij José Hems en Nel Beekmans.  

                  Eigen bijdage : 5 euro. 
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Hallo badmintonners van 
overdag 
 
Dit is alweer de laatste sjuttel van dit 
seizoen. Terwijl ik dit zit schrijven staat 
buiten de zon hoog aan de hemel, jammer 
dat mijn 
laptob weigerde anders had ik buiten 
heerlijk in de zon mijn verhaal kunnen 
schrijven, nu zit ik dus binnen achter de 
computer 
en mis ik de zon,maar hopelijk schijnt die 
nog langer dan vandaag en gaan we een 
mooie zomer tegemoet. 
 
Dit jaar valt de vakantie bij ons weer 
vroeg, maar ondanks dat die nog niet is 
begonnen heb ik het idee dat sommigen 
daar anders over denken want het is de 
laatste weken wel erg rustig op de 
woensdagmorgen (of zijn ze allemaal aan 
het werk kan natuurlijk ook) 
maar diegene die er zijn zijn dan ook nog 
erg fanatiek bezig. 
 
De fietstocht is dit jaar gepland op 20 juni, 
hopelijk zijn de weergoden ons beter 
gezind dan vorig jaar want toen fietste we 
in stromende regen richting Spoordonk, 
gelukkig hoefden we toen niet zo ver, deze 
keer gaan we richting Oosterwijk waar we 
gezellig 
bij een kampeerboerderij koffie drinken, 

even gezellig bij kletsen en dan weer terug 
naar Oirschot zodat we weer om 12.00 uur 
op de markt zijn. 
 
In maart 2013 bestaat de groep van 
badmintonoverdag 25 jaar, het lijkt nog 
heel ver weg maar voor je er erg in hebt is 
het zover. 
 
Daarom ben ik op zoek naar een paar 
leden die mij willen helpen met het 
organiseren van dit feest, dus als je zin 
hebt meld je 
dan bij mij. 
 
Op  het einde van het seizoen wordt er 
ieder jaar ter afsluiting een barbeque 
georganiseerd dit is voor alle leden van de 
club 
dus ook voor de overdag leden, als je zin 
hebt meld je aan, het kost maar 5 euro  
alleen de drank is voor eigen rekening. 
Zelf ben ik ieder keer van de partij, en het 
is iedere keer weer gezellig. 
 
De laatste speeldag is dit seizoen 27 juni 
en we beginnen weer op woensdag 8 
augustus. 
 
Verder wens ik iedereen een hele fijne 
zonnige vakantie toe. 
 
groetjes Nel Beekmans

 
 

Midweek Recreanten 
Competitie 
 
De competitie zit er weer op. Voor volgend 
seizoen hebben we gelukkig weer 3 teams 
die de midweek competitie gaan spelen. 
Het huidige 3e team van Jan van Rijen 
gaat stoppen maar we hebben 5 andere 
mensen gevonden om ook de midweek 
competitie te gaan spelen en dat zijn:  
 
Joke, Mieke, Annemarieke, Kevin & 
Herman. Zij zullen in dezelfde klasse gaan 
spelen als het huidige 3e team. 
Het tweede team ga ik volgend seizoen 
lager indelen omdat dit seizoen iets te 
hoog gegrepen was. Het eerste team  

 
 
 
 
 
 
(mijn team) zal hoogstwaarschijnlijk toch 
weer in de Y klasse gaan spelen omdat de 
heren beide blessures hebben aan hun 
schouders en wij niet willen dat ze 
misschien door het niveau blessures 
krijgen. Wij hebben ons zeer goed staande 
weten te houden en draaiden goed mee. 
 
Op naar een nieuw seizoen. 
 
Groetjes, 
 
Tanja Lieshout
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Technische 
Commissie 
 
Op woensdag 21 en 28 maart 2012 zijn de 
jaarlijkse enkelkampioenschappen 
gespeeld. 
 
Ruim vijfentwintig leden melden zich aan 
voor de enkelkampioenschappen. De 
dames recreanten startten de eerste 
avond met drie dames. Tanja had zich als 
kampioen van de laatste jaren voor dit 
toernooi opgegeven bij de 
competitiespelers. Daarover later in dit 
verslag meer. De tweede avond sloten 
Mieke en Meike zich aan in deze poule. 
Marsja van de Burgt mag zich dit 
jaar kampioen dames recreanten 
2012 noemen. 
 
De heren recreanten werd 
gespeeld door slechts vijf heren. Er 
waren verschillende heren 
geblesseerd of wegens 
omstandigheden niet aanwezig. Zij 
speelden alle wedstrijden op de 
eerste avond. De ‘veteraan’ Reinier 
van Mourik won alle wedstrijden en 
werd hiermee 
kampioen van de heren recreanten. 
 
Bij de heren competitie werd flink 
gestreden in een poule van acht 
heren. De jeugdspelers Rick, 
Pepijn en Sander streden dapper 
mee tegen de geroutineerde 
spelers van de senioren. 
Helaas konden een aantal 
wedstrijden niet worden gespeeld 
wegens afwezigheid van een aantal 
deelnemers op de tweede avond. 
De laatste wedstrijd werd gespeeld 
door Frank Janssen tegen de 
kampioen 2011 Rob van Gestel. 
Een spannende wedstrijd die 
uiteindelijk 
werd gewonnen door Frank 
Janssen. 
 
Bij de dames competitiespelers werd 
sportief gespeeld door zeven dames. 
Sandra der Kinderen speelde alle zes 
wedstrijden op de eerste avond in verband 
met afwezigheid op de tweede avond. Vijf 

van de zes wedstrijden werden door haar 
gewonnen. Tanja speelde als enige 
recreant in deze poule en zeker niet 
onverdienstelijk. De laatste wedstrijd 
verloor zij in drie sets van de kampioen 
2012 Laura van den Aker. 
 
Na afloop van de wedstrijden werden de 
prijzen uitgedeeld. Alle winnaars hebben 
de wisselbeker ontvangen, die nog 
gegraveerd zullen worden. Per poule werd 
een poedelprijs in de vorm van paaseitjes 
uitgereikt. 
 
 
 
De uitslagen op een rijtje: 
 

 
Heren competitie 
 

1. Frank Janssen 
2. Rob van Gestel 
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Alle winnaars van harte 

gefeliciteerd! 

Heren recreanten 
 

1. Reinier van Mourik  (ontbreekt op 
de foto) 

2. Cis van Seggelen (Frans) 
 
 
 
 
Dames competitie 
 

1. Laura van den Aker 
2. Sandra der Kinderen (ontbreekt op 

de foto) 
3. Tanja Lieshout 

 
 
 
 
Dames recreanten  
 

1. Marsja van Bijsterveldt 
2. Sabine Geenen 
3. Meike van Veghel 
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Mixtoernooi: 
 
Het mixtoernooi was dezelfde opzet als 
het dubbeltoernooi. Wij als toernooileiding 
hebben samen de indeling gemaakt, zodat 
iedereen een beetje leuke partijen had. 
Dat is nog best lastig in te delen. In de 
meeste poules waren het leuke partijen. 
We hadden 4 poules van 3 koppels en 1 
poule van 4 koppels.  

 
 
 
Er ging er overal 1 door. Er was zelfs een 
poule waarbij iedereen 1 wedstrijd had 
gewonnen. Het was dus erg spannend.  
 
De winnaars van de poules moesten nog 
halve finales spelen en uiteindelijk de 
finale. Ook deze was nog best spannend.  
 

 
Maar de nummer 1 is toch 
net iets te sterk voor de rest. 
Zij hebben dan ook terecht 
gewonnen. En het mag 
gezegd worden, zij zijn 
samen 128 jaar. Wie had 
dat gedacht. 
 
 
 
 
 
 
1e: Reinier van Mourik & Elly 
Jansen 
2e: Ben Aarts en Suzan 
Verhoeven 
3e: Peter Vermeer en 
Annemarieke Bekx 
 
 
Hopelijk vond iedereen het 
leuk. Ik heb enquetes eruit 
gedaan om te vragen wat 
iedereen ervan vond. En de 
meningen zijn verdeeld, 
maar grotendeels is 
iedereen enthousiast. 
Omdat als je het niet zo 
doet, dan krijg je of hele 
sterkte koppels of hele 
zwakke. Is voor niemand 
leuk, en niemand heeft 
plezier. En bij onze club 
gaat het om plezier. We 
noemen het dan ook geen 
clubkampioenschappen 
meer, maar gewoon een 
intern toernooitje. 
 
Groetjes Laura 
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Dubbel- en Mixed 
Kampioenschappen 
 
Op woensdag 18 april is het jaarlijkse 
Dubbeltoernooi gespeeld. Dit jaar niet als 
kampioenschap maar gevraagd om 
individueel in te schrijven om op deze 
manier zo veel mogelijk deelnemers mee 
te laten spelen.  Bovendien konden we  
alle niveaus door elkaar husselen. Dit alles 
leverde uiteindelijk zes koppels op bij de 
heren en vijf koppels bij de dames. Er 
werd enthousiast gespeeld om de 
volgende Prijzen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
De dames speelden in één poule. Het 
‘nieuwe lid’ Sylvia speelde met onze 
eerste dame Laura zeer verdienstelijk. 
Een gedeelde derde plaats behaalden zij 
samen met Tanja en Mieke. De verliezers 
Bette en Elly wonnen daarentegen de 
wedstrijd tegen de uiteindelijke winnaars. 
Veel spanning dus enerverende 
wedstrijden.  
 
Winnaars Dubbel Toernooi 2012                 
Sabine en Joke 
 
Op de tweede plaats Sandra en 
Annemarieke 
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Ook de heren speelden in één poule met 
zes koppels. Jammer genoeg konden Rob 
en Herman de wedstrijden niet uitspelen 
terwijl ze nog alle partijen hadden 
gewonnen. Ook hier werden spannende 
wedstrijden gespeeld en resulteerde in de 
volgende uitslagen. 
  
 
Winnaars Dubbel Toernooi 2012     
Hans E en Ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de tweede plaats     
Peter en Kevin 
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Hallo sportieve shuttelaars,  
 
We hebben er weer een sportieve lente op 
zitten. De enkelkampioenschappen zijn 
gespeeld. En hieronder tref je een aantal 
foto’s aan. 
Zo hebben we ook een heel erg leuk kamp 
gehad. We hebben echt een heel leuk en 
actief weekend gehad daar in Helvoirt! 
Voor jong én oud (de begeleiding 
natuurlijk) was het een feest! Maar dat kun  
 

 
 
 
je hieronder lezen. 
 Zoals je kunt lezen, hebben we bij de 
jeugd echt niet stil gezeten de laatste 
maanden. Ook zijn de verhalen van groep 
1 en groep 2 weer aangevuld. Het wordt 
steeds gekker en enger. 
Dus veel leesplezier en zie wat onze jeugd 
allemaal uitspookt op vrijdagavond. 
 
Namens de jeugdbegeleiding 
Anita

 
 
 
 

 
 
 

 
Kamp BCO Helvoirt 
2012 
 
In januari van dit jaar zijn wij begonnen 
met de voorbereidingen van het 
jeugdkamp. Wat voor thema zullen we het 
kamp dit jaar geven? De een na de ander 
nog gekkere thema komt dan altijd voorbij. 
Maar we verlangden allemaal naar 
warmere oorden, dus.BEACHPARTY!!!!!!   
Daar hebben we wel zin in! En de jeugd 
denken we ook. 
Beachparty zal het worden, en dat is het 
ook geworden. Vrijdag togen we al op tijd 
naar Helvoirt toe, naar “t Hoog. Een 
heerlijke locatie waar de jeugd zijn eigen 
speelbos en speelveld had! En binnen 
ruimte zat! 
En wat hebben we er een lol gehad! De 
eerste avond zijn we begonnen met het  
verzinnen van teamnaam, onder het genot 
van een zelfgemaakte cocktail! Daarna  

 
 
 
toen het donker was hebben we een 
smokkelspel gehouden in het bos. En wat 
werd er gelopen en gesjouwd! Met 
stoelen, boten, banden, peddels en zelfs 
Rob moest als drenkeling gesmokkeld 
worden. (zijn rug is net beter). En dat valt 
allemaal niet mee, in een zeer donker bos! 
Maar wel gezellig..... 
Daarna werd er bij een heus kampvuur 
limbodansen gehouden en zelf een stukje 
voordragen/zingen. Marshmallows werden 
geroosterd boven het vuur. Je kon de zee 
nog net niet horen (die is verdampt, want 
we zitten in de duinen), maar een party 
was het zeker! 
De volgende dag zijn we naar Vught 
gegaan voor het Hunt spel. Jammer dat 
Peter en Rob onderweg verdwaald waren. 
Maar al met al een zeer geslaagde 
ochtend. 
“s Middags hadden we een 6-kamp. Het 
zonnetje scheen en dat was maar goed 
ook. Er kwam natuurlijk ook water aan te 
pas! (He Nienke!). Heel veel 
teamspelletjes die voor veel hilariteit 
zorgden. Daarna lekker in een warme 
douche en ’s avonds hebben ze Minute to 
win it gedaan. 20 spellen die je alleen of 
met een teamgenoot moest doen. En 3 
golfballen stapelen is echt niet makkelijk, 
maar Sabine is het toch gelukt! 
De volgende dag nog een fotozoektocht 
door de duinen. Jammer dat het toen 
begon te regenen. “s Middags nog heerlijk 
op het veld allerlei spellen gedaan en 
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natuurlijk in de grote stookton allerlei 
rotzooi opgestookt! 
Ondergetekende was er de nachten niet 
bij, maar neem maar van mij aan dat er 
weinig tot niet geslapen is! Die koppies als 
je ’s morgens de zaal binnen kwam! Dan 

lagen die grote banken toch wel heel erg 
lekker.... 
Maar al met al een zeer geslaagd kamp 
met redelijk weer! 
 
Namens de jeugdleiding  

 

 
D 
e 
 
 
J 
e 
u 
g 
d 
l 
e 
d 
e 
n 

 
 

D 
e 
 
 
J 
e 
u 
g 
d 
l 
e 
i 
d 
e 
r 
s 



Sjuttel June 2012                                                                                                                  BCO 
 

19 

http://www.bcoirschot.nl                  Email: info@bcoirschot.nl 

Kampverhaal 2012 
 
Het begon allemaal de eerste avond, 
Brechje en Sabine maakte een mooie 
landing tijdens het smokkelspel. We 
besloten een opblaasboot mee te 
smokkelen, we hielden deze boven ons 
hoofd. Brechje stopte, maar Sabine had 
niks in de gaten. Sabine vloog over de 
boot heen.  
De eerste nacht kwam niks van het 

slapen, we hebben een half uurtje 
geslapen. 
’s Morgens waren we toch helemaal fit. 
We gingen Hunt doen. Brechje, Manon, 
Emily en Sabine zaten bij Peter in de auto. 
Maar plots waren we verdwaald. Sjoerd en 
Laura waren we uit het oog verloren. 
Het leukste van heel het kamp vonden we 
het smokkelspel.... 
 
Groetjes Van Brechje en Sabine. 

 

 
 
Brechje en Sabine                                 Sanne en Manon 

 
Kamp Badmintonclub 
14 mei 2012 
 
Over het kamp. 
We vonden allen spelletjes heel leuk. De 
natte sponsen race vond Nienke heel erg 
leuk. Dagmar vond het smokkelspel heel 
leuk. De eerste nacht hadden we bijna niet 
geslapen, want we gingen om 5 uur naar 
bed!!!!! 

Zaterdag zijn we naar Vught gegaan, we 
hebben daar het spel “Hunt” gespeeld. Dat 
was heel leuk en spannend, maar Ilse had 
heimwee.... 
De 2de nacht hebben we heel veel 
gesnoept en lag Marjan nog te slapen toen 
wij aan het ontbijten waren. 
Het was een spannend, leuk maar heel 
erg vermoeiend kamp!! 
 
Van Dagmar en Nienke
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Nienke en de 
sponsenrace....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagmar en Nienke 
tijdens zeskamp!!! 
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Jeugdtoenooi 
Someren 29 april 
 
De zondag ná het kamp was er een 
jeugdtoernooi in Someren. Daar zijn wij 
met 8 jeugdleden naar toe gegaan. Er 
werd ’s morgens in een poule gespeeld en 
‘s middags weer in een andere poule. Het 
was er gezellig druk. 
Je speelde tegen groot én klein en dat viel 
niet altijd mee........ 
 
Voor een frisse versnapering stond er op 
de tafel van de wedstrijdleiding een grote 
schaal met snoeptomaatjes. Daar werd 
veelvuldig gebruik van gemaakt. 

 

 
 
 
 
 
 

En na een gezellige zondag op de 
badmintonbaan werden er de prijzen 
uitgereikt.  
Iedere deelnemer kreeg een snoepzak. 
Marjan en Ilse zijn vierde geworden. 
Sanne en Emily zijn derde geworden.  
(Sanne heeft ingevallen voor Manon) 
Jeroen en Mark zijn derde geworden 
Pepijn en Sander zijn eerste geworden. En 
kregen hiervoor een heuse beker! 
 
Dus al met al een mooie score! 

 
 

Toernooi in Someren door: 
 
 Ilse Tijs & Marjan van Vroenhoven 
 
We waren met Mark, Jeroen, Sander, 
Pepijn, Emily, Sanne (Manon), Ilse en 
Marjan. Wij (Ilse & Marjan) waren 4de 
geworden. Pepijn en Sander waren eerste. 
Mark en Jeroen waren 3de geworden. 
Emily en Sanne waren 3de geworden. Het 

was heel leuk op 1 ding na. Ik (Marjan) 
werd op de parkeerplaats bijna 
aangereden. Ik heb ook bij iemand een 
shuttle in het oog geslagen, we moesten 
de wedstrijd later afmaken. We hadden 
tog nog gewonnen met 21-16! 
We kregen op het einde als bedankje een 
grote snoepzak, en we hebben in de 
pauze  “gezellig” (ondangs alle mobiltjes) 
gekletst. 
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Met zijn allen aan het lunchen tussen de middag in Someren 

in Someren...... 
 

 

Pepijn en Sander: 
 
Op 29 april 2012 hebben wij met enkele 
jeugdspelers meegedaan aan een 
toernooi in Someren. We begonnen met 
een poule waarin ik samen met Sander 
niet zo hoog was geëindigd. Na een pauze 
en vele, vele, vele tomaatjes verder 
werden we opnieuw in poules ingedeeld, 

waarin we wonder boven wonder eerste 
waren! (tegen kleine kindjes  :p). We 
kregen een mega grote stevige ijzeren 
beker en werd er een geweldige foto 
gemaakt. 
 
 
Gegroet Pepijn du Kessel en Sander 
Mattheeuwse 



Sjuttel June 2012                                                                                                                  BCO 
 

23 

http://www.bcoirschot.nl                  Email: info@bcoirschot.nl 

 
 
29 april waren wij naar Someren geweest 
voor een competitie. We waren met Emily, 
Sanne, Pepijn, Mark, Sander, Marjan, Ilse 
en Jeroen.We hadden 1 eerste prijs, 3de 
prijs (2 x) en 4de prijs. Het was een 
gezellige dag met heel veel tomaten. Met 
als supporter en bediende Manon. Ook 
waren Laura, Anita en Sjoerd. Vooral het 
inlopen was zeer hilaries. Het eerste helft 

ging niet heel goed met wat 
opstartproblemen (Emily en Sanne) maar 
de 2de helft ging wel met een geslaagde 
3de plaats. Als afsluiting kreeg iedereen 
een snoepzak waar de “kleintjes” nogal 
dolgelukkig mee waren. 
 
De groeten uit Someren!! 
Emily en Sanne 
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Verjaardagskalender 
 
Juni: 
16-06-2000 Stijn Kamphuis 
22-06-1995 Jeroen de Bresser 
 
Juli: 
04-07-1998 Joris van de Boom 
05-07-2002 Bart Schijvens 
17-07         Sjoerd van Poppel 
21-07-1995 Pepijn van Kessel 
28-07-1985 Laura van den Aker 
 
 

 
 
Augustus: 
06-08-1996 Giel Peeters 
17-08-2002 Jens Beekmans 
20-08         Dagmar van Poppel 
24-08-1999 Lotte vd Loo 
 
September: 
29-09-1996 Emily van Oers 
 
 
 

Aanvulverhaal van groep 1: 
 
Er waren eens twee jeugdleden van 
badmintonclub Oirschot verdwaald want 
het was mistig weer. Ze hadden een heel 
eind gelopen en zagen nergens 
wegwijzers door de dichte mist. Ze waren 
onderweg naar het kampterrein maar 
konden het nergens vinden, en dit wilde ze 
absoluut niet missen. Er was niets of 
niemand in de buurt. Totdat er een zwarte 
auto met een donkere man langs kwam. 
Hij stapte uit en vroeg aan 1 van de 
kinderen wat ze deden. “wij zijn 
verdwaald” zei 1 van de meisjes. De man 
zei: “ik breng jullie wel naar het 

kampterrein. De 2 jeugdleden wisten niet 
wat ze moesten doen. Met hem meegaan 
of niet?? Ze gingen overleggen wat ze 
gingen doen. De meisjes besloten om het 
te doen. Ze gingen mee met de meneer. 
Ze werden gedropt in een groot eng bos. 
Ze hoorde onder andere enge geluiden. 
Ze waren erg bang en wisten niet goed 
wat ze moesten doen. Ze liepen maar wat 
rond en het werd donker. Uiteindelijk 
kwamen ze bij een beekje en hadden 
dorst. Toen bleek het water vergiftigd te 
zijn. De meisjes werden groen. Toen 
hoorden ze geritsel achter ze. Het bleek 
een bruine beer te zijn. Hij was 
superaardig. Hij zei:…………… 
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Ik heb wel een tegengif, kom maar mee. 
Hij zette een pot op het vuur. Hij zei: stap 
er in dan word je beter. Als ze er in zitten, 
blijkt er vuur onder de pot te zitten. Wat 
doen we nu? Hij is toch kwaadaardig...... 
dus. 
“Willen we niet kipnuggets worden,dan 
zullen we uit deze pot moeten kruipen”. Ze 
kropen uit de pot en liepen heel hard het 
bos weer in. En toen ze verder in het bos 
waren, zagen ze een wilde wolf en die 
kwam achter de meisjes aan. Maar het 
was wel een hele rare wolf. Hij had een 
strikje in zijn staart en een klein blauw 

mutsje op. Maar het aller gekste was nog 
wel zijn......................... 
 Shirt vol met cakejes deeg. Ze werden 
gevolgd tot hun huis. Ze renden naar 
hun moeder en ze renden en renden en 
ze werden achtervolgd door de wolf en 
toen zagen ze de deurklink bewegen, 
en toen........... 
 
Dit verhaal is geschreven door: Laura / 
Sandra, dan Emily, dan Marit, dan Sanne 
Neggers, Manon Neggers, Marjan van 
Vroenhoven, Amy en nu door Tom en 
Jens.

Aanvulverhaal van groep 2 
 
Er waren eens twee jeugdleden van 
badmintonclub Oirschot verdwaald want 
het was mistig weer. Ze hadden een heel 
eind gelopen en zagen nergens 
wegwijzers door de dichte mist. Ze waren 
onderweg naar het kampterrein maar 
konden het nergens vinden, en dit wilde ze 
absoluut niet missen. Er was niets of 
niemand in de buurt. Totdat er een zwarte 
auto met een donkere schim stopte. Ze 
vertelde dat ze verdwaald waren. Hij zei: 
“stap maar in”, maar hun durfde niet. Toen 
dreigde de man: “als je nu niet instapt, doe 
ik jullie iets”. Later kwamen ze die zwarte 
auto tegen met de schim en de man stapte 
uit, en trok een mes. Hij zei weer: “stap in 
de auto, we gaan een stukje rijden”. De 
man reed en reed en toen kwamen ze bij 
een verlaten fabriek. De kinderen waren 
bang, en riepen “HELP, HELP”. De man 
zette de kinderen in een soort container. 
Toen klonk er opeens een luid geluid, 
bonkend alsof de container over een 
hobbelweg werd geduwd. Zeker 10 
minuten duurde de rit. De jeugdleden 
wenden langzaam aan de duisternis van 
hun gevangenis. Één van hen verstarde 
ineens: “kijk daar!” zei ze. En ze wees iets 
aan dat aan de andere kant van de 
container lag. Het was een kaart met grote 
letter, maar door het donker konden ze het 
niet lezen. De kinderen stapte uit de 
container en liepen op de man af. De 
adrenaline gierde door hun lijven en ze 
hoorde niks behalve gebonk van hun 
eigen hart. Opeens ging het licht aan en 
kwamen overal mensen vandaan: 

“surprise!” Ze ontdekten dat ze door de 
schrik vergeten waren dat ze jarig 
waren……… 
Ze waren heel erg opgelucht. Ze hadden 
een leuke verjaardag, en na afloop konden 
ze er nog wel om lachen. De rest van het 
kamp hadden ze nog veel lol en plezier. 
Maar toen kwam er ineens.......een 
windvlaag vanuit de openstaande deur. Hij 
klapte dicht. Door het raam zagen de 
kinderen een enge schaduw. Ze gingen 
met een zaklantaarn naar buiten. Ze 
zagen niets totdat ze een schreeuw 
hoorden vanuit het bos. Ze volgden het en 
kwamen uit bij............. 
het doden kerkhof om 00.01 uur ’s nachts. 
Ze zagen daar de horror Sint.  
Ze gilden kei hard en ze renden weg. 
Maar ze waren niet snel genoeg voor de 
zombie pieten. Die gooiden vergiftigde 
pepernoten. Ze wisten niet dat ze 
vergiftigd waren. Toen werden ze 
wakker.............. 
Toen werden ze wakker..... en ze waren 
in slaap gevallen op kamp! Maar toen 
waren ze alleen, want de andere waren 
een spel in het bos aan het doen. De 
twee jeugdleden wisten dat en ze liepen 
naar het bos. Het was al laat en donker. 
Diep in het bos zagen ze een lichtje. Ze 
liepen naar het lichtje toe en daar 
zat........... 
 
Dit verhaal is geschreven door: Laura / 
Sandra, dan Kevin, dan Rick, dan Minke 
en Eline. Joris vd Boom. Sabine & 
Brechje. Lotte en Sanne 
Nu is het aangevuld door Manon
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Badmintonclub Oirschot is in maart 1975 opgericht 
en telt op dit moment ruim 130 leden, verdeeld over 
senioren competitie, senioren recreanten, 
badminton overdag en jeugd.  
 
Bij BC Oirschot kunt u fanatiek meespelen in 
competitieverband of gewoon gezellig een avondje 
spelen met andere liefhebbers.  
 
Speeltijden 
Overdag: woensdag 09.00 – 11:00 
Senioren: woensdag 20.00 – 22:30 
Junioren: vrijdag 18.30 – 21:30 
Alle leden : vrijdag 20.30 – 22:30 
 

 
Bestuur 
 
Voorzitter  
Sjoerd van Poppel 
Tel.nr 0499 – 570312 
Sjoerd.van.poppel@tntexpress.nl 
 
Secretaris  
Beppie van Beek- Osnabrugge 
Tel.nr  0499-841444 
info@bcoirschot.nl 
 
Penningmeester 
Frans (Cis) van Seggelen 
penningmeester@bcoirschot..nl   
 
Technische zaken 
Laura van de Aker 
Tel.nr . 06-12620671 
lauravdaker@hotmail.com 
 
Recreatiezaken  
Tanja Lieshout 
Tel.nr. 0499 – 550205 
tanja.lieshout@iae.nl 
 
Jeugdzaken 
José Hems  
Tel.nr. 06-27400252  
pietjosehems@live.nl 
 
Badminton Overdag 
Nel Beekmans 
Tel.nr 0499 – 573178 
wpmbeekmans@hetnet.nl 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contributie 2013 
 
Categorie Clubcontributie 
 Per jaar Per kwartaal 
senioren 
competitie 

€ 130 € 33 

senioren 
recreatie 

€ 110 € 28 

senioren 
vrijdagavond 

€ 70 € 18 

badminton 
overdag 

€ 70 € 18 

junioren € 70 € 18 
 
Categorie Bondscontributie 
senioren € 30 per jaar 
junioren € 25 per jaar 
 
Rabobank:  1388 08 201 
Giro:   29 02 972 
 
Secretariaat  Badm overdag 
Sjoerd van Poppel  Nellie Beekmans 
Van Mellinckrodestraat 6  Raffendonkstraat 2 
5688 RC Oirschot 5688 DK Oirschot 
Tel.nr 0499 – 570312 0499 – 573178 
 
Competitiezaken Recr.comp 
Laura van de Aker Tanja Lieshout 
Joke van de Schoot  
  
Redactie 
Hans Engels 0499 – 574129 
Anita Neggers  (jeugd) 
j.engels11@gmail.com 
 
Trainers 
Senioren Herman Holm 06-28504379 
Junioren Herman Holm  
 
Ereleden 
Nel Beekmans                     Hans van de Wal 
John Esche                          Hans van den Akker 
Floris de Groot                     Henk Kroes 
Gerard van de Schoot          Hans Engels 
Reinier van Mourik               Corne vd Akker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: www.bcoirschot.nl 
E-mail: info@bcoirschot.nl  
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