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De Sjuttel 
37e jaargang, nr. 4 
december 2012 
 
Beste sportvrienden, 
 
Ik probeer ieder jaar weer op tijd de 
december Sjuttel gereed te hebben zodat 
hij nog vóór de feestdagen klaar is en 
verdeeld kan worden. Als ik dit stukje tekst 
schrijf is het ook nog altijd niet zeker of het 
dit jaar wel of niet lukt. Sommige jaren is 
de Sjuttel wel op tijd gereed, maar kan hij 
niet meer op een speelavond worden 
uitgedeeld en krijgen jullie hem dus toch 
nog pas in januari. Ik hoop dat het dit jaar 
lukt. De Sjuttel staat altijd vol met goede 
wensen voor de feestdagen en het nieuwe 
jaar van de bestuursleden en het is wel zo 
leuk als jullie die wel gemeende wensen 
op tijd te lezen krijgen.  
Ook ik wens iedereen hele gezellige 
feestdagen en een gelukkig en sportief 
nieuwjaar. Wees voorzichtig met het 
vuurwerk, laat het vuurwerk maar zien 
tijdens het spelen van een 
badmintonwedstrijdje. 
Hopelijk tot ziens op 2 januari tijdens het 
nieuwjaarstoernooi (zie blz.7). 
Kijk ook even naar de speciale 
ledenwerfactie (zie blz. 8 en 23) 
 
Veel lees plezier. 
 
Hans Engels 
 
Verschijningsdatum  
Volgende  Sjuttel 
maart 2013 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij 
een van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 28 februari 2013 
 
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,  
Pag. 7 Nieuwjaarstoernooi!! 
Pag. 8 Ledenwerfactie 2013 
 Gezocht : handige 

badminton leden 
Pag. 9 Badminton overdag, 
Pag. 11 Midweek Recreanten 

competitie,  
 De penningmeester laat 

weten dat… 
Pag. 13 Technische commissie, 

enkel toernooi  
Pag. 15 De geschiedenis van de 

badminton sport 
Pag. 16-22 Jeugdrubriek, Piet en Piet 

op bezoek  
Pag. 23 Laddercompetitie, Zin in 

een cadeautje, badminton 
online   

Pag. 24 Info 
 
 
De website van badminton Oirschot is 
te bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste Badmintonners, 
 
 
Voor u ligt de laatste Sjuttel van 2012. 
Gisteren hebben we als bestuur voor 
laatste keer dit jaar vergaderd en zoals het 
in de maand december betaamd hebben 
we teruggeblikt op het  afgelopen jaar. 
Een verrassend punt voor mij was dat het 
leden saldo het afgelopen kalenderjaar 
niet gedaald is.  
We zijn stabiel gebleven doordat er net 
zoveel leden bijgekomen zijn als dat er 
weg zijn gegaan. In deze tijd (en vooral 
gekeken naar andere clubs en 
verenigingen) is dat een goede zaak. Het 
bestuur wil dit graag ook volgend jaar 
doortrekken. Hiervoor hebben we voor het 
komende jaar een nieuwe leden actie 
waarvan u als lid van kunt profiteren. 
Verderop in deze Sjuttel meer daarover. 
 
Nog meer goed nieuws. Zojuist is bekend 
geworden dat we als club ruim 800 euro 
hebben opgehaald met de Grote 
Clubactie, en kregen we een symbolische 
cheque overhandigd tijdens een 
bijeenkomst. Het aantal verkochte loten  
(en opbrengst!) in 2012 was daarmee net 
iets hoger dan in 2011. 

 
Natuurlijk hebben we ook vooruit gekeken.  
Een van de vooruitzichten voor 2013 is dat 
de subsidie die NOC/NSF aan de 
Badmintonbond dramatisch gekort wordt. 
Bij NOC /NSF heeft men de focus op de 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro 
gelegd, en ziet men weinig potentieel bij 
de badminton.  Wat dit exact gaat 
betekenen voor de badmintonbond in het 
algemeen en onze club in het bijzonder is 
nog niet duidelijk.  Uiteraard houden wij de 
vinder aan de pols. 
 
We gaan 2013 in ieder geval goed 
beginnen met ( waarschijnlijk ) het 
gezelligste senioren toernooi van het jaar: 
Het Nieuwjaarstoernooi! Ik hoop dat u er 
ook bij bent en dat we na afloop met z’n 
alle wat kunnen drinken op 2013. 
Namens het voltallige bestuur wens ik u 
alvast fijne feestdagen en het allerbeste 
voor 2013! 
 
Ik zie u graag 2 januari tijdens het 
Nieuwjaarstoernooi! 
 
Met sportieve groet, 
 
Sjoerd van Poppel 
Voorzitter  
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Net als voorgaande jaren wordt er op de 
eerste woensdag van het nieuwe jaar het 

Nieuwjaars Toernooi georganiseerd. 
 

Vooraf inschrijven is niet nodig. 
 

Graag tot 2 Januari.  
 

Aanvang 20:00 uur! 
 



Sjuttel December 2012                                                                                                        BCO 
 

8 

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

Ledenwerfactie 2013 
 
HO, HO, HO, wat een skôn clubke hebben 
we toch met z'n allen. Ja, klein maar fijn 
zullen sommigen zeggen. Maar wat is er 
mis met groot en fijn? Nog niet zo heel 
lang geleden telde de badmintonclub nog 
zo'n 180 leden (of meer?)! En ondanks dat 
het ledental weer een paar jaar redelijk 
stabiel is rond de 130, is er nog volop 
ruimte voor meer. De woensdag overdag 
en de jeugd zijn nog het meest stabiel en 
met name bij de jeugd zien we toch al heel 
wat nieuw talent opkomen. En ook de 
vrijdagavond weet zowat elke week weer 
enkele banen te vullen. (Daar kunnen 
overigens alle leden gebruik van maken 
en zonder bijbetaling een tweede avond 
spelen.) De woensdagavond is de laatste 
tijd wel wat (te) rustig, wat ook blijkt uit de 
opkomst die we nu al enkele weken een 
beetje bijhouden. 
Voor de ontwikkeling van de club, meer 
gezelligheid en afwisselend spelplezier 
voor alle leden en gehuurde banen die we 
beter allemaal vol bezet kunnen hebben, 
heeft het bestuur bedacht een 

ledenwerfactie op te zetten. Daar willen 
we jullie hulp bij inroepen waar we graag 
wat tegenover zetten. 
Voor elk lid dat door jouw inzet zich 
aanmeldt en minimaal één heel jaar lid 
blijft, storten we alsdan €10,- op je 
rekening. En hij of zij die zo de meeste 
extra leden aanlevert kan aan het eind van 
het jaar op een extra attentie rekenen. 
Bij de jeugd zorgen we meteen voor boter 
bij de vis: zodra zij iemand aanmelden die 
zich daadwerkelijk inschrijft, krijgt dat 
jeugdlid direct een cadeubon van €5,- als 
beloning. Ook daar wacht de beste 
ledenwerver een leuke extra attentie. 
Dus werk mee aan de groei van onze club 
en motiveer familie, ouders, kinderen, 
broer, zus, neef, nicht, vrienden, buren, 
kennissen, klasgenoten, studiegenoten, 
collega's, stapmaatjes, ... 
 
Hopelijk kunnen we dan snel weer roepen: 

180!! 

 

 
Het bestuur is op zoek naar leden die het leuk vinden een nieuwe eigentijdse versie 

van het label en publicatiebord te maken.  
 

Lijkt je dit leuk om te doen? Meld je dan direct bij één van de bestuursleden.  
 

Mocht je niet handig zijn maar wel vol zitten met tips en ideeën? 
Laat ons dit dan ook weten! 

 
Bestuur Badmintonclub Oirschot 
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Wat gaat de tijd snel voorbij, het is alweer 
bijna 2013 dus is dit alweer de laatste 
sjuttel van dit jaar. 
De sint is met z"n gevolg weer richting 
Spanje, en vele zijn weer bezig om hun 
kamer om te toveren in kerstsfeer. 
 
Veel nieuws over het badminton op zich is 
er niet te melden, behalve dat het vrij 
rustig is, het is jammer vind ik als je lid 
bent van een club en je er zo weinig 
gebruik van maakt, het is een beetje de 
vaste kern die iedere woensdagmorgen 
aanwezig is. 
 
In maart 2013 bestaat de bov 25 jaar. en 
dit willen we met z'n allen vieren. Ria 
Beppie Jan en ik zijn al enkele keren bij 
elkaar geweest om te bespreken hoe wat 
en waar we ons 25 jarig jubileum kunnen 
vieren, maar we zijn eruit. We willen het 
vieren met eigen leden, dus zonder 
partner. De locatie is inmiddels bekent en 
ook al besproken, de uitnodigingen zijn 
gemaakt, wat er verder gaat gebeuren is 
nog een verrassing, We hopen net als 
voorgaande feesten dat jullie er natuurlijk 
allemaal weer bij zijn. 
De kosten van deze dag zijn minimaal, 
omdat we door de jaren heen al een 
aardig centje gespaard hebben. 
 
Even een korte terugblik van 25 jaar 
badminton overdag. 
 
In 1988 zijn we gestart met 8 dames, we 
huurden de Julianahal toen nog op 
dinsdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur en 
betaalden toen 3 gulden voor een uur 
badminton. Op een gegeven moment 
moesten we van de Julianahal naar de  
Kemmer verhuizen en zijn we op de 
Woensdagmorgen gaan spelen. Na enkele 
maanden kwamen er steeds meer  
 
 

 
 
 
leden bij en er kwam zelfs een heer bij. 
Dat gebeurde niet zo vaak, want de heren 
waren gewend overdag te werken. Maar  
 
Jan Rohof die uit dienst kwam en met z'n 
55ste al met pensioen kon, vond het wel 
leuk om bij ons te komen spelen. Jan heeft 
een hele tijd als enige heer gespeeld, was 
ook 
altijd aanwezig, hij paste zich goed aan 
tussen al die dames. Op gegeven moment 
komt Frans de Bresser en zo kwamen er 
steeds meer heren en natuurlijk ook 
dames bij Op een gegeven moment 
hadden we zelfs 50 leden en een 
wachtlijst ,maar dat heeft niet 
lang geduurd. 
 
Van de dames die in 1988 gestart zijn, zijn 
Jet v d Schoot Corrie v Cuyck en Ellie 
Sleddens nog steeds lid. 
 
Elk jaar, meestal ter afsluiting van het 
seizoen was er een fietstocht in plaats van 
badminton. We bleven meestal in de 
omgeving 
zodat we om12.00 uur weer thuis waren 
voor diegenen die de kinderen van school 
moesten halen en de rest ging gezellig 
lunchen. 
Ook werd elk lustrum gevierd, ‘s morgens 
met een toernooi en ‘s avonds meestal 
naar de Merode, want Cees zorgde goed 
voor ons. 
Ook moet ik nog even melden dat Cees 
iedere woensdagmorgen voor half negen 
in de zaal is om alle netten op te zetten. 
 
Verder weet ik nu niets meer te melden, 
behalve dat ik iedereen hele fijne 
kerstdagen en een heel goed en sportief 
toe wens. 
 
Nel Beekmans 
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Midweek Recreanten 
Competitie 
 
De afgelopen weken hebben we een lijstje 
bijgehouden wie er allemaal op de 
woensdagavond komt spelen en dat viel 
een beetje tegen. 
 
Degene die in een team spelen komen 
vaak niet op de reguliere woensdag 
spelen en dat vinden we toch wel heel 
jammer. We zijn met het bestuur aan het 
denken hoe we het plezier weer bij 
iedereen terug kunnen krijgen. Het is voor 
iedereen leuker als er lekker veel mensen 

zijn. 
 
Dus trek jezelf van de bank en kom weer 
gezellig iedere week badmintonnen. 
 
De recreanten teams zijn weer lekker 
begonnen en het lijkt dat ieder team in de 
goede klasse zit. Al blijft het indelen in de 
goede poules blijkbaar toch nog heel 
moeilijk voor de badmintonbond. 
 
Heel veel speelplezier en gezellige 
feestdagen. 
 
Tanja Lieshout 

 
De penningmeester laat 
weten... 
 
 
...dat er met de jaarwisseling weer een 
nieuwe contributieperiode start. Dus in 
januari gaat de club voor het nieuwe jaar 
incasseren; voor de meesten meteen voor 
een heel nieuw kalenderjaar, voor de 
anderen alvast het eerste kwartaal. Om dit 
zo soepel mogelijk te laten verlopen 

vragen we je eventuele wijzigingen 
(bijvoorbeeld van adres of 
rekeningnummer) snel door te geven via 
penningmeester@bcoirschot.nl. 
De nieuwe bedragen voor 2013, zoals 
vastgesteld in de ALV (algemene 
ledenvergadering) nog even toegevoegd 
in de tabel. 
Alvast de beste sportwensen voor 2013. 
 
Frans van Seggelen (Cis) 
Penningmeester badmintonclub Oirschot 

 
 
 
Categorie Contributie Bondsbijdrage Totaal Per	kwartaal* 
Jeugd 70,‐ 25,‐ 95,‐ 24,25 
Overdag 70,‐ 30,‐ 100,‐ 25,50 
Vrijdag 70,‐ 30,‐ 100,‐ 25,50 
Recreant 110,‐ 30,‐ 140,‐ 35,50 
Competitie 130,‐ 30,‐ 160,‐ 40,50 
 * kwartaalbedrag = (jaarbedrag+2,-)/4 
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Technische 
Commissie 
 
Hoi allemaal, 

 
Wat moet ik deze keer weer schrijven voor 
de shuttle. Altijd lastig, maar ja we gaan 
maar gewoon weer aan de slag met pen 
en papier (nou ja, de computer en het 
toetsenbord dan). De competitie is weer in 
volle gang. Iedereen heeft het enorm naar 
z’n zin. En ik ben heel blij dat er geen 1 
team op degradatie staat. Haha, het is 
maar waar je blij van wordt. Kampioenen 
zitten er waarschijnlijk niet in, of het moet 
heel raar lopen. Alhoewel ik laatst op 
facebook las: als we vanaf nu alles met 8-
0 winnen, worden we gewoon kampioen 
(of nie, pepijn).  
 
De damesjeugd gaat heeeeel goed, boven 
verwachting. Alleen jammer dat er 1 team 
in die klasse bij zit, die gewoon alles met 
8-0 winnen en er dus met kop en 
schouders bovenuit steken. Voor de rest 
hebben zij enorm leuke wedstrijden, die 
gelijk aan elkaar zijn.  
 
De jongste jeugd moet er nog een beetje 
inkomen. Tom heeft al verschillende 
wedstrijden gewonnen, en de rest leert 
ook zeker veel bij. Dus volgend jaar zie ik 
hier veel in komen. 
 
Het eerste team speelt leuke wedstrijden 
en lijken met de week beter te worden. 
Jaja, het is echt zo. Alleen kunnen ze dit 
nog niet omzetten naar winst. Maar alles 
komt goed, ook voor het eerste team. 
 
Dan het tweede team, ja wat kan ik daar 
over zeggen. Ze spelen heel leuk, hebben 
het enorm naar hun zin. Hebben een leuke 
app waar het over van alles gaat, behalve 
badminton. En ze winnen geregeld ook 
nog wat wedstrijden. Zij draaien een 
beetje halverwege mee. 
 
En het herenteam. Ja, ik zei het hierboven 
al. Ze hebben nog alle kans om kampioen 
te worden. Als ze vanaf nu alles met 8-0 
winnen. En zo niet, dan is het nog gezellig 
en bouwen ze iedere week een feestje. 
Dus wat zeuren we eigenlijk. Al met al 

hebben we een gezellige club met 
fanatieke spelers. En de winst…… ja, die 
komt vanzelf (of niet) 
 
Ik denk dat ik wel weer genoeg gezeverd 
heb over de competitie. Want eigenlijk is 
er weinig te vertellen en toch heb ik alweer 
veel gezegd. Mochten er nog vragen zijn, 
dan hoor ik het wel. 
 
Iedereen is natuurlijk welkom om ons aan 
te komen moedigen op zondag. Hoe meer, 
hoe gezelliger. Kijk voor de tijden op onze 
site. 
 
Groetjes Laura 
 
 
 

Toernooien: 
 
De toernooien bij onze club lopen niet echt 
gesmeerd. Meestal zijn het 
afvaltoernooien en dit is niet echt voor de 
gezelligheid om mee te doen (vind ik zelf 
dan). Als je 1 wedstrijd verliest, lig je er 
meteen uit. Of je moet 3 uur wachten voor 
de volgende partij. Nee, nee, zo’n toernooi 
is niks voor ons. Maar ik heb ons nu met 
de jeugd opgegeven voor een toernooi. 
Kijken wat we daarvan bakken. Als jullie 
zin hebben in meer toernooien, dan laat 
mij maar even weten. Want volgens mij is 
er weinig animo voor. 
 
Groetjes Laura  
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De geschiedenis van de 
badmintonsport 

Als je de diverse verhalen over de 
geschiedenis van het badmintonspel leest, 
zou je kunnen concluderen dat er geen 
oorsprong van het spel is aan te wijzen. 
Niet vreemd eigenlijk want het spel had 
overal ter wereld eigen variaties. Lagen de 
wortels in China, in India of toch in 
Griekenland of Engeland? En wat is de 
oorsprong? Is dat het spel met de shuttle, 
of spreek je pas van een badmintonachtig 
spel als er een racket gebruikt wordt? 
Een waterdicht antwoordt op de vraag 
waar de oorsprong van het badmintonspel 
ligt, is niet te geven. Je kunt geen datum 
of plaats noemen waar het spel is 
begonnen omdat het zich steeds heeft 
ontwikkeld. Toch doe ik met dit verhaal 
een poging om zicht te krijgen op het 
ontstaan en de ontwikkeling van het 
badmintonspel. 

Het ontstaan 
De meeste geschiedenissen van het 
badmintonspel verhalen over tekeningen 
in een grot in India van 2000 jaar geleden, 
die een spel met een shuttle laten zien. 
Een foto van een van deze tekeningen 
ben ik bij mijn zoektocht nog niet 
tegengekomen, maar heb ook geen reden 
om eraan te twijfelen. Is dit de oorsprong 
van ons spel, of moeten we nog verder 
terug in de tijd? 
Waarschijnlijk werd er al 500 jaar voor 
Christus, gedurende verschillende 
Dynastieën in China een spel gespeeld 
genaamd Ti Jian Zi. En dat betekend 
letterlijk; schop (de) shuttle. Het doel van 
het spel was om een primitieve shuttle 
naar iemand anders te schoppen, en zo 
lang mogelijk in de lucht te houden. Ti Jian 
Zi het eerste spel waarbij bekend is dat 
een soort shuttle werd gebruikt. 

Ti Jian Zi is waarschijnlijk een afgeleide 
van Cuju. Dit was een spel waarbij een bal 
met de voeten naar elkaar toegeschopt 
werd. Omdat bij Cuju een bal gebruikt 
werd, zie ik het niet als de oorsprong van 
ons badmintonspel. Wel zou Cuju als 
spelvorm gedient kunnen hebben voor Ti 
Jian Zi. Zowel Cuju als Ti Jian Zi, is een 
manier voor het ontwikkelen van snelle 

reflexen, van behendigheid en 
concentratie. Deze eigenschappen werden 
gebruikt in de militaire training en in de 
basisopleiding in China. 
Het schoppen tegen een bal was geboren 
om de Chinese militairen te trainen in 
behendigheid en conditie. Cuju werd ook 
als vermaak gespeeld door de burgers. 
Maar omdat de schoppen tegen een bal 
op korte afstand erg snel ging, kwam men 
op het idee om er kippenveren in te 
steken. Hierdoor werd de snelheid uit de 
activiteit gehaald en ging naar elkaar toe 
schoppen van het voorwerp gemakkelijker. 
En zo ontstond er een spel met een soort 
shuttle, de oervorm van ons huidige 
badmintonspel; Ti Jian Zi. 

Ti Jian Zi, zoals het in China als eerste 
werd gespeeld, wordt ook nu nog onder 
verschillende namen gespeeld in diverse 
Aziatische landen. Het is in die landen erg 
populair en wordt met de voeten en 
andere delen van het lichaam gespeeld 
maar niet met de handen. Het spel wordt 
gespeeld op een veld maar vooral ook 
gewoon in de straten. 
In Vietnam wordt het spel â€˜da cauâ€™ 
genoemd. Ook hier wordt het voorwerp, 
dat voorzien is van 4 veren (meestal in 
een kleur), naar elkaar toe geschopt met 
de binnenkant van de voeten zonder het 
de grond te laten raken. Bij mijn bezoek 
aan Vietnam heb ik het zien spelen. Het is 
een erg populair straatspel en de nationale 
sport is van Vietnam. De huidige variant 
van het Ti Jian Zi wordt gespeeld zonder 
gebruik van een racket. De shuttle heb ik 
als souvenir mee naar huis genomen. 
Enkele Mixedleden hebben er even mee 
gespeeld, het spel bleek erg vermoeiend 
te zijn. 
Ti Jian Zi kwam in 1936 naar Europa 
doordat een Chinese atleet het 
demonstreerde op de Zomer Spelen van 
Berlijn. Het begon in Duitsland en andere 
landen populair te worden onder de naam 
'shuttlecock'. Mogelijk heeft Jian Zi zich in 
twee takken ontwikkeld; een tak die we nu 
shuttelcock noemen en het dichtst bij de 
oorsprong ligt, en een tweede tak die zich 
verder heeft ontwikkeld in de variant die 
we nu badminton noemen. En dat zou erg 
curieus zijn.  

(wordt vervolgd)
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Hallo beste leden van 
badmintonclub 
Oirschot, 
 
 
Hier weer een paar stukjes over de 
jeugdafdeling van onze club. 
Als U een keer op vrijdagavond komt 
kijken vanaf half 7 zult U zien dat er een 
aantal nieuwe leden er bij zijn gekomen. 
Het is een lekkere grote club jongens en 
meisjes geworden. 
 
De competities zijn ook al weer begonnen. 
En soms gaan die er zeer spannend aan 
toe. Zoals laatst de meisjes onder 15 jaar 
tegen Waspik. De wedstrijd was zelfs 
online te volgen voor de thuisblijvers……. 
Ook de interne competitie is veranderd. En 
we hebben uiteraard Piet en Piet weer op 
bezoek gehad. 
Helaas zijn de vervolgverhalen deze keer 
niet aangevuld, er wordt te hard getraind 
om te schrijven lijkt het wel! 
Zoals U nu al kunt zien, er is altijd wel iets 
te beleven bij de jeugd. 
 
Groetjes van de Jeugdbegeleiders 
 
Anita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Piet en Piet op bezoek 
 
 

 
 
 
Vrijdag 30 november hadden we een 
speciale pietentraining ingelast. Er werd 
over dakgoten gesprongen, pakjes werden 
in schoorstenen gegooid, er werd over de 
daken gelopen, koprollen of er je leven 
van afhing. De spanning was op de 
gezichtjes te zien. En ja hoor, daar ging de 
deur open! En 2 zwarte pieten kwamen 
binnen gelopen met een grote zak in hun 
hand! De pepernoten vlogen in het rond! 
Trots lieten de kinderen zien wat ze al 
geleerd hadden. De pieten waren jaloers 
op de getoonde kunsten. Wat waren ze 
goed! Maar de jeugdbegeleiders hadden 
dan ook veel werk gestoken in het 
opzetten van materialen en het begeleiden 
van de kinderen………. De pieten waren 
trots op zo’n mooie vereniging. En omdat 
de kinderen zo goed hun best hadden 
gedaan, kregen ze allemaal een heus 
Pietendiploma uitgereikt! En nog een 
kleine versnapering. 
 
Er werd nog even gebadmintond met de 
pieten, maar je kon zien dat zij dat niet zo 
vaak doen…. 
 

Koprollen 
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Koprollen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klimmen 

 
 

Dakgoot springen 
 
 
 
 
 

 
 

Pakjes in schoorsteen gooien 
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Dak lopen 
 

 
 

En het was echt niet 
makkelijk! 

 
 

Soms stonden de dakgoten 
heel ver uit elkaar… 
 

 

 
Pieten in actie 
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Uiteindelijk met de pieten en 
het diploma op de foto! 
 
Ook de 2de jeugdgroep kreeg bezoek van 
de Pieten. Ze mochten zelfs met de pieten 
op de foto als ze op schoot zaten. Gek 
genoeg vonden sommige leden dat 
heeeeeeeeel erg spannend! Zo spannend 
dat er een heleboel leden niet aanwezig 
waren. Maar dat mocht de pret niet 
drukken. We hebben er een gezellige boel 
van gemaakt die avond en de pepernoten 
vlogen vrolijk door de lucht! 
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Het blijft spannend bij Piet op 
schoot….. 
 
 



Sjuttel December 2012                                                                                                        BCO 
 

17 

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

competitie afgeschaft. Voor de eerste 



Sjuttel December 2012                                                                                                        BCO 
 

18 

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

groep jeugd gaan we gewoon door met de 
training. Voor de tweede groep hebben we 
een nieuwe uitdaging gevonden.  
DE LADDERCOMPETITIE!!!!!!! 
 
Het was even wennen de eerste avond, 
maar al gauw wist men wie wie kon 
uitdagen, en vooral het aanpassen op het 
bord!  

We hopen hiermee een nieuwe leuke 
uitdaging te hebben voor de tweede 
groep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zin in een cadeautje? 

 

 
Elk jeugdlid dat ervoor zorgt dat iemand 
anders lid wordt van de club, verdient 
daarmee een cadeaubon van €5,- en je 
kan dat zo vaak doen als je wilt. Aan het 
eind van het jaar hebben we bovendien  
 

 
een extraatje voor diegene die zo in 2013 
de meeste extra leden weet te werven. 
Volwassen leden die door jou lid worden 
van de club tellen natuurlijk ook mee. 
Word jij de beste ledenwerver? 

 
 
Badminton online 
 
Op zaterdag 24 november had het team 
Meisjes onder 15 jaar een wedstrijd tegen 
Waspik. Deze wedstrijd werd in Waalwijk 
gehouden. Sabine had een bericht 
hierover geplaatst op haar facebook 
pagina. Tijdens de wedstrijd werd dit up to 
date gehouden door ondergetekende. Het 
was een zeer spannende wedstrijd. En 

werd ook nog gevolgd door de 
thuisblijvers. En echt, spannend tot op het 
laatste moment. Werd geopperd of we hier 
niet iets meer mee moeten doen. Nou, als 
het zo spannend is als deze wedstrijd valt 
het niet mee om ook nog online de 
standen bij te houden! Maar wie weet dat 
we dit in de toekomst nog wel een keer 
gaan doen en dan via de facebook pagina 
van onze badmintonvereniging…….. 
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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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