
September 2012



Sjuttel September 2012                                                                                                        BCO 
 

2 

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



Sjuttel September 2012                                                                                                        BCO 
 

3 

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

 
 
 
 
De Sjuttel 
37e jaargang, nr. 3 
september 2012 
 
Beste sportvrienden, 
 
Ik moet bekennen dat ik zelf nog niet erg 
actief bezig ben geweest met 
badmintonnen. We begonnen al heel 
vroeg (medio augustus) dankzij de 
schoolvakanties. Ik heb zeggen en 
schrijven twee keer gespeeld!! Vervolgens 
ben ik zelf echter nog even naar het 
buitenland gegaan en kom pas in oktober 
weer terug in Oirschot. Dankzij internet en 
e-mail kan ik toch de Sjuttel voorbereiden, 
hoewel het deze keer wel wat meer moeite 
kostte om kopij te krijgen. Hier en daar 
heb ik daarom wat opvul teksten gebruikt. 
De jeugd heeft toch wel weer veel plezier 
gehad. We hebben weer leuke foto’s 
geplaatst. 
 Ik hoop dat de distributie ook zonder mijn 
etiketjes goed verloopt. 
 
 
Veel lees plezier. 
 
Hans Engels 
 
Verschijningsdatum  
Volgende  Sjuttel 
decdember 2012 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij 
een van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 30 november 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, 9 Het geheim van de 

Chinese badminton 
Pag. 10 Badminton overdag, 
 Midweek Recreanten 

competitie 
Pag. 11 Technische commissie, 

enkel toernooi 
Pag. 13 Kemmer foto’s? 
Pag. 15 Jeugdrubriek,  
Pag. 16 Jaarafsluiting  
Pag. 19 Verjaardagen 
Pag. 19 Vriendjes en 

vriendinnetjes ,  
Pag. 23 Info 
 
 
De website van badminton Oirschot is 
te bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste Badmintonners, 
 
 
Op het moment van schrijven zit de 
vakantie al weer een paar weken op.  Ik 
heb de afgelopen weken geprobeerd het 
vakantie gevoel zo lang mogelijk vast te 
houden. Het weer tijdens de laatste weken 
van de vakantie was prima dus dat zat wel 
goed. In de auto heb ik de laatste weken 
alleen maar Italiaanse muziek gedraaid in 
de hoop ( samen met het goede weer ) het 
zomergevoel aan te houden….Maar goed 
het houd een keer op en op dit moment 
voel je s’morgens dat het al wat frisser aan 
het worden is. Er is dus geen ontkomen 
meer aan, we gaan langzaam aan toch 
richting de herfst. 
Tijdens de vakantie heb ik me maar weinig 
met badminton bezig gehouden. Zo weinig 
zelfs dat we zijn zelfs vergeten een 
badmintonsetje in te pakken voor op de 
camping in Italië. Uit nood hebben we op 
de camping winkel snel even een 
badmintonsetje gekocht. Nu weet ik dat je 
van dat spul ( a 3.50 euro ) niets mag 
verwachten…maar de kwaliteit van zo’n is 
toch telkens weer teleurstellend. 
Aangezien er op een gemiddelde camping 
behoorlijk veel gebadmintond wordt hoop 
ik altijd dat al deze mensen meer 
geïnvesteerd hebben in hun 
badmintonsetje dan ik. Misschien dat 
mensen er zoveel plezier aan beleven dat 
ze besluiten thuis het eens bij een club te 
gaan proberen. Het setje dat wij hebben 
gekocht in Italië hebben we niet eens mee 

terug genomen. Sterker nog… het is op de 
camping achter gebleven. Nee niet om 
iemand anders blij mee te maken…Nee.. 
direct de kliko in! Stel je voor dat er 
iemand mee gaat spelen, die zou er 
zomaar een trauma aan over kunnen 
houden. Ik vind dat de bond een 
campagne moet starten tegen 
badmintonsetjes van belabberde kwaliteit. 
Het is een belediging voor onze sport! 
Maar goed, na deze oproep voor een 
verbod op te goedkope badmintonsetjes, 
nog even een paar kleine zaakjes met 
betrekking tot het club gebeuren. Zo zijn 
we inmiddels gestart met een nieuwe 
trainer op woensdag avond. Misschien 
was het al bekend ( en hebben jullie 
inmiddels al kennis gemaakt ) maar 
Pascal de Jager is dé man die we in 
hebben gehuurd om onze competitie 
teams naar een hoger niveau te  helpen. 
Pascal welkom bij onze club! 
Daarnaast gaat onze jeugd weer op pad 
om Grote Clubactie loten te verkopen! 
Vergeet u niet uw lootjes te kopen? Geen 
jeugdlid in de buurt?..dan is het ook 
mogelijk om  bij Nel Beekmans of een van 
de jeugdbegeleiders loten te kopen. We 
kunnen het geld goed gebruiken en u 
maakt zelf nog kans op fantastische 
prijzen! Wat houd je nog tegen zou ik 
zeggen! 
 
Met sportieve groet, 
Sjoerd van Poppel 
Voorzitte
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Het badminton-geheim 
van China….. (Richard 
de Visch Eijbergen);  
 
Eind maart 2007 heb ik voor mijn werk een 
weekje doorgebracht in Shanghai. Deze 
stad is zusterstad van Rotterdam en het 
was nu tijd voor het uitwisselen van kennis 
en ervaringen op het gebied van sport, 
financiën en automatisering. Ook al ging ik 
voor de laatste twee mee, ik heb ook 
gesproken met Chinese collega’s uit de 
sportwereld. 
Nu ik er toch was, ging ik op zoek naar het 
geheim van de vele Chinese spelers die 
de wereldtop op badmintongebied 
domineren. En dat niet alleen dit jaar, 
maar al een aantal jaren. Ik zocht 
antwoord op de vraag hoe Chinezen (lees: 
bond en trainers) aankijken tegen de 
ontwikkeling van topspelers en tegen de 
manier hoe we in Europa met topsport 
omgaan. 
 
De persoonlijke ontwikkeling van een 
speler 
De Chinezen hebben een drang om alles 
onder controle te hebben. Alles was 
tijdens het bezoek tot op de puntjes 
geregeld. Een pluspunt is dat je weet waar 
je aan toe bent: een helder programma 
met een tijdschema waar strak aan 
gehouden wordt. Er zijn ook wat 
minpuntjes hieraan: echt flexibel wordt er 
niet gewerkt. Zo moest ik bijna hemel en 
aarde bewegen om even aan te schuiven 
bij de sportdelegatie. 
 
Deze drang om niets aan het toeval over 
te laten zie je terug in de sport. Al bij 
jongere kinderen wordt er geselecteerd op 
aanleg voor een bepaalde sport. De keuze 
van de sport begint dus met waar de 
kinderen goed in kunnen worden. Een 
andere keuze is er niet, in ieder geval niet 
met faciliteiten. 
 
Chinezen geloven dat de eerste stap naar 
persoonlijke prestaties bestaat uit erg veel 
bloed, zweet en tranen. De trainingen 
bestaan uit veel herhalingen van wat wij 

saaie oefeningen zouden vinden. Dit 
gebeurt wel in een enorm inzet, tempo en 
duur. Ook worden er in verhouding veel 
wedstrijden tijdens trainingen gespeeld. 
Van een speler die het niet redt wordt 
tamelijk eenvoudig afscheid genomen. 
Helderheid voor alles, namelijk. 
De lat ligt hierbij hoog, soms zelfs extreem 
hoog: een hoge service moet op de 
achterlijn vallen, een drop moet langs het 
net scheren, een smash moet een punt 
zijn. 
Al deze trainingsarbeid heeft natuurlijk een 
doel: het krijgen van meer dan voldoende 
basisvaardigheden.  
 
Zoals het woord ‘basisvaardigheid’ al 
aangeeft: je bent er dan dus nog niet. Het 
is alleen de noodzakelijke basis om te 
presteren. Tijdens wedstrijden moeten 
spelers op een ander niveau presteren: zij 
moeten zich volledig richten op de 
wedstrijd en het bestrijden van de 
tegenstander. Alle andere gedachten, 
bijvoorbeeld over de manier waarop je een 
slag uitvoert, je stappen zet of je basis 
verlegt leiden allemaal af van de wedstrijd. 
Niet handig, kan je alleen last van hebben. 
Een speler moet tijdens de wedstrijd ook 
niet aan randgebeuren denken: een 
tegenspeler die irriteert, de kans dat je de 
wedstrijd met nog drie punten hebt 
gewonnen of (nog erger) de kans dat je de 
partij met nog drie punten verliest.  
 
Het verhaal doet vermoeden dat de 
training erop gericht is om spelers de 
wedstrijden ‘op gevoel’, zeg maar intuïtief 
te laten spelen. 
Het rare is dat Chinese spelers tijdens 
wedstrijden creatief en onvoorspelbaar 
kunnen zijn, terwijl ze tijdens trainingen 
vooral standaard-oefeningen afwerken. 
Chinese spelers zie je in wedstrijden 
regelmatig van tactiek veranderen. Dat zie 
je bij tafeltennis en ook bij badminton. 
 
Het bestrijden van je tegenstander moet 
bijna letterlijk worden opgevat. Daar waar 
wij westerlingen het misleiden van je 
tegenstander soms zien als onsportief, 
vinden Chinezen het misleiden juist slim. 
Een standaard-werk dat ook bij ons in de 
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boekwinkels te koop is, is ‘ De kunst van 
het oorlogvoeren’, twee duizend jaar 
geleden geschreven door Tzu Sun. het 
oorlogvoeren moet weer niet al te letterlijk 
worden genomen. Voor een wedstrijd 
tegen een Chinese speler zijn echt geen 
body guards nodig. 
 
Het geheim 
Ik was op zoek naar het geheim en de 
grap is dat er eigenlijk geen geheim is.  
Wat kunnen we leren van de Chinese 
aanpak? Ik denk zelf niet eens zo veel 
nieuwe dingen. Dat je heel hard moet 
werken, wil je de top bereiken dat wisten 
we al. We wisten ook al dat de 
concurrentie onder de Chinese jeugd heel 
erg groot is. 
Wat ik niet geloof is dat het zonder meer 
kopiëren van de Chinese aanpak hier kan 
werken. Bettine Vriesekoop vertelde in 
haar boek ‘Bij de Chinees’ dat menig 
Europese tafeltennis-topper slechter 
presteerde na een langere trainingsstage 
in China. Zij denkt dat dit komt omdat zelfs 
deze toppers de basisvaardigheden nog 
niet hadden. Ook de compleet andere 
benadering, waarmee vooral tafeltennis-
robots worden gemaakt, zorgt niet altijd tot 
betere resultaten door een westerse 
speler/speelster. 
Niet gehinderd door enige formele 
opleiding op dit gebied, zie ik dat het onze 

kinderen vaak niet lukt om op de baan te 
laten zien wat zij kunnen. Dat zij in beslag 
worden gehouden met andere gedachten 
die afleiden van datgene waarmee ze op 
dat moment bezig zijn, namelijk een 
wedstrijd spelen. Mijn Chinese collega’s 
vinden de mate waarin je je kan 
concentreren een van de belangrijkste 
dingen die je succes bepaalt. Ik ben dat 
met hen eens. 
 
Dat de Chinese benadering leidt tot 
internationale topprestaties bewijst alleen 
dat deze aanpak bij een aantal spelers 
succes oplevert. De kans dat uit zo’n grote 
groep spelers toppers komen is natuurlijk 
groot. Maar het bewijst naar mijn mening 
niet dat een andere, meer persoonlijke 
benadering niet tot evenveel resultaat 
leidt. 
 
Wat ik zeker weet, is dat China zich 
opmaakt voor een groot aantal gouden 
medailles voor badminton tijdens de 
Olympische Spelen 2008 in Beijing. De 
voetbalwedstrijden worden niet in Beijing 
gespeeld, maar in Shanghai. Ik denk dat 
het dan wel weer tijd is om naar zusterstad 
Shanghai te gaan! 
 
Samengevat:  
Het geheim………...er is geen geheim!!!
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Hallo badmintonners van 
overdag 
 
Nel liet me weten dat ze deze keer geen 
bijdrage had voor de Sjuttel!! Nu ja, dat 
kan een keertje gebeuren. De inspiratie 
ontbrak waarschijnlijk. Als ik echter het 
stukje in de juni Sjuttel lees zijn er toch wel 
een paar zaken die om aandacht vragen.  
 
Bijvoorbeeld: Hoe was de fietstocht op 20 
juni? Ik vrees dat ook deze keer jullie het 
niet droog gehouden hebben 
 
Maar veel belangrijker, hoe staat het met 
de 
voorbereiding
en voor het 
25 jarig 
jubileum van 
de badminton 
overdag 
groep? Nel 
was op zoek 
naar een 
paar 
vrijwilligers 
om dit te 
organiseren. 
Maar ik heb 
altijd 
begrepen dat 
de groep van 
overdag zo 
fanatiek is dat 
het beter is om af te spreken wie er deze 

keer niet mee organiseert. Of vergis ik 
me? 
 
Ik meen me te herinneren dat tijdens een 
vorig jubileum, ik (destijds nog als 
voorzitter) een lange act heb gegeven om 
uit te vinden waar BVO, zo werd destijds 
de groep van overdag regelmatig 
aangeduid, eigenlijk voor staat. Wellicht 
herinnert U zich nog dat dit toen met 
algemene stemmen uitkwam op: 
Beekmans Vrouwen Overdag. Leek me 
een goede uitkomst, maar is toch niet in 
de archieven als zodanig opgenomen. 
Wellicht iets om deze keer weer over na te 
denken. Nel is nog steeds actief! Het 

aantal 
mannen word 
groter? Er is 
nog maar één 
lid van de 
groep die ook 
’s avonds, 
dus op 
woensdag 
avond, 
speelt!! 
 
. 
 
 
 
 
groetjes Hans 
Engels 
 

 
Midweek Recreanten 
Competitie 
 
Een stuk later dan normaal kreeg ik de 
poule indeling (21 augustus) en kan nu 
dus eindelijk gaan plannen en hopelijk zal 
iedereen weer fijne wedstrijden gaan 
spelen.  
 
Het eerste team is 1 klasse lager 
ingedeeld door de blessures in het team, 
het tweede team zit nu als het goed is ook  
 

 
 
in de klasse waar ze willen zitten (Y2) en 
hebben een grote poule met 8 
tegenstanders. En last but not least het 
nieuwe 3e team zit in de Y2/Z klasse en 
gaan het met z'n vieren proberen dit jaar. 
Dus Joke, Annemarieke, Herman & Kevin 
veel succes en vooral veel plezier dit 
seizoen. 
 
Maak er een mooi seizoen van. 
 
Tanja Lieshout 
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Technische 
Commissie 
 
Hoi allemaal, 
 
Het seizoen voor iedereen is weer 
begonnen. Wat betekent dat ook de 
competitie weer snel gaat beginnen. 
Zondag 16 september staan alweer de 
eerste wedstrijden voor onze 5 
competitieteams op het programma. 
Hieronder de indeling: 
 

Senioren competitie: 
 
Team 1 (1e klasse) 
Frank jansen 
Jos kosters 
Laura vd aker 
Linda van gestel 
 
Team 2 (3e klasse) 
Peter vermeer 
Sander mattheeuwse 
Bette tholen 
Sandra de leest 
 
Team 3 (herenteam 3e klasse) 
Sjoerd van poppel 
Rick smetsers 
Joost huijgen 
Rick beekmans 
Pepijn van kessel 
 
 

Junioren competitie: 
 
Meisjes U15 
Sabine Robben  
Emily van Oers 
Manon Neggers  
Sanne Neggers  
Lotte vd Loo  
 
Mix U13 
Marjan van Vroenhoven  
Amy Baeten  
Tom Vonk  
Jurek van Nunen  
 
 
 
We zijn dit jaar ook begonnen met een 

nieuwe trainer. Zijn naam is Pascal de 
Jager. Wij trainen voortaan op 
woensdagavond van 20.30-22.00. Als ik 
dit schrijf, hebben we al 1 training gehad 
en ik hoor zeer positieve verhalen. De 
competitiespelers zijn hier dus blij mee. 
Door het verplaatsen naar de woensdag 
hebben we geen plaats meer voor de 
recreanten om te trainen. Dit vind ik zelf 
heel spijtig, want ik wil ook hun een kans 
bieden om te trainen. Maar met de 3 
teams die we nu hebben, hebben we ook 
3 banen training, en bij meer wordt het te 
druk. Sorry hiervoor.  
 
We hopen op een succesvol seizoen met 
hopelijk dit jaar een kampioen! Maar dat 
lezen jullie in de volgende shuttle…..  
 
Iedereen veel succes bij de competitie. 
 
Groetjes de technische commissie 
Laura vd Aker & Joke vd Schoot 
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Welke foto is er in  
 

 

 
 

De Kemmer gemaakt? 
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Hallo sportieve 
shuttelaars,  
 
Hallo, na een lange welverdiende vakantie 
zijn de eerste shuttels weer het veld 
ingeslagen, de competitie voor de jeugd 
uitgelegd en beginnen de competities al 
weer half september. Maar vóór de 

vakantie hebben er nog verschillende 
activiteiten plaatsgehad.  

25 mei was het dan eindelijk zover. Wie 
zouden de winnaars zijn van de interne 
competitie? Het bleef spannend tot aan 
het einde van de uitreiking. 
Maar na ruim 2 uur zweten op én naast de 
baan werd dan toch uiteindelijk de 
beslissende shuttel gespeeld. 
De uitslagen zijn als volgt; 

1) Het team met Mike, Dagmar, Stijn, 
Rick, Emely en Amber 

2) Het team met Björn, Bart, Amy en 
Giel 

3) Het team 
met Marjan, 
Lotte, Dave 
en Pepijn. 

 
 
De winnaars 
mochten uiteraard 
die felbegeerde 
beker mee naar 
huis nemen! En 
kregen nog een 
leuke cap 
uitgedeeld. 
Iedereen bij deze 
nog bedankt voor 
jullie goede en 
gezellige inzet op 
deze competitie 
avonden. 
Voor dit nieuwe 
seizoen staat er 
ook weer een 
interne competitie 
gepland, maar die 
zal iets anders van 
opzet zijn met 
name voor de 2de 
groep van de 
jeugd, maar uitleg 
volgt te zijner tijd 
nog. 
 
 
En dan hadden we 
eind juni nog de 
jaarlijkse afsluiting 
van het 
badmintonjaar. 

We moesten om half 7 op de markt zijn in 
Oirschot met goede wandelschoenen aan! 
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Het was dan ook zeer spannend waar de 
voetreis heen ging! De jeugd werd in 3 
groepen opgedeeld en kreeg een route 
mee die afgelegd moest worden.  
Al snel werd het centrum voor Oirschot 
verlaten voor het buitengebied. De route 
eindigde bij de Priemsteeg. Daar werden 
we door Hanneke van Ruremonde welkom 
geheten en kregen een kop koffie/thee of 
fris aangeboden met een heerlijke koek 
erbij. Daarna werden er 2 groepen 
gemaakt. De eerste groep met de jongste 
jeugd gingen levend ganzenborden doen. 
De tweede groep ging boerengolf spelen. 
En echt, dit lijkt heel simpel en licht, maar 
vraag het ze maar..... boerengolf is 
zwaarder dan je denkt. Vooral als je door 
weilanden loopt die lang en nat gras 
hebben. Of je verdwijnt in een of andere 
modderpoel met je nieuwe schoenen (wie 
was dat ook alweer?). Ook het levend 
ganzenborden viel niet mee. Je werd met 
zijn tweeën met je benen aan elkaar 

gebonden en zo moest je een parcours 
afleggen en onderweg allerlei opdrachten 
doen. Zeer inspannend, vooral als je net 
als sommige met drieën aan elkaar vast 
zat!  Maar na afloop werd bekend gemaakt 
welke groepen gewonnen hadden. Maar 
op deze mooie avond waren het allemaal 
winnaars! Ze hadden allemaal goed hun 
best gedaan en goede inzet getoond. (Ook 
is het zo dat volgens mij niemand heeft 
opgeschreven wie de winnaars waren. 
Sorry hiervoor). 
Nu wachtte alleen de terugtocht naar het 
marktplein van Oirschot nog. Daar kregen 
ze allemaal nog een lekker ijsje van de 
club bij de Put. Dit was een mooie en 
welkome afsluiting van een mooi en 
bijzonder badmintonjaar en een mooi 
begin van de welverdiende vakantie! 
 
Namens alle jeugdbegeleiders 
 
Anita
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Verjaardagskalender 
 
September: 
13-09-2004 Nienke van de Wal 
29-09-1996 Emily van Oers 
 
Oktober: 
03-10-2000 Amy Baeten 
20-10-1988 Sandra de Leest 
 
November: 
01-11-1994 Sander Mattheeuwse 

01-11-2000 Sanne Neggers 
16-11-2003 Bjorn Kamphuis 
16-11-1991 Joost Huijgen 
24-11-2002 Rens van Beers 
 
December: 
04-12-2000 Jurek van Nunen 
22-12-2002 Yanou Lips 
26-12-2001 Dave Oomen 
30-12-1997 Sabine Robben 
31-12-2002 Tom Vonk 

Vriendjes en 
vriendinnetjes 
toernooi 
 
Vrijdag 7 september was het dan zo ver. 
Alle jeugdleden mochten een vriendje of  
vriendinnetje meenemen naar de  
repetitieavond. Er zouden dan een fiks 
aantal wedstrijdjes gespeeld gaan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen iedereen binnen was, was het direct 
al duidelijk.......  
wat veel kinderen zeg! Het was een drukte 
van jewelste. Dus maar met zijn allen op 
de foto! En zeg nou zelf: het zijn er toch 
een heleboel! 
 
Eerst hebben ze een goede warming up 
gedaan, door een aantal spellen te doen. 
Vooral de Chinese Muur duurde lekker 
lang, en de muur was ook lang! Daarna 
werden er teams samengesteld en 
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konden de partijtjes beginnen. Elke 4 
minuten werd er gewisseld. Diegene die 
niet aan de beurt waren, moesten tellen en 
scheidsrechter zijn. Het werd ook direct 
duidelijk dat vooral onze aller jongste en 
recentste leden de spelregels nog niet 
helemaal door hadden. 
Maar daar gaan we in 
de verdere trainingen 
aan werken. 
Aan het einde kregen 
diegene die de meeste 
punten hadden weten 
te verdienen nog een 
aantal prijzen 
uitgereikt.  
 
 
Dat was met de tweede 
groep beduidend lager! 
Het was maar goed dat 
diegene die er waren 
iemand mee mochten 
nemen, anders hadden 
we net een dubbel 
kunnen spelen! Het 
was toch nog een heel 
leuk gezelschap en er 
is fanatiek gespeeld 
door de teams. Elke 10 
minuten werd er hier 
gewisseld, zodat we 
toch een mooi aantal 
partijen konden spelen. 
De prijzen? Voor de 
winnaars een volle bak 
met spekjes en voor de 
rest een lekkere fles 
met een koude 
energiedrank erin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand met punten: 
Op 1) Bjorn en Papa, Stijn en Luka 
op 2) Jean-Paul en Pierre 
op 3) Sabine en Sophie 
op 4) Brechje en Pien 
Sophie, Sabine, Pien, Brechje,Jean-Paul, 

Pierre, Luka, Stijn, Bjorn 
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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 Pascal de Jager  
Junioren Herman Holm 06-28504379 
 
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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