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Nieuwe advertentie pagina met de combinatie van Fairsports (1/4 blz) en Joke van de Schoot 

(1/4 blz) en De Meeuw (1/2 blz). 

 

De advertenties van Jeanne Verbeek en Henk Verbeek en Marhac 

vervallen!!!!®  ®ïï®
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De Sjuttel 

38e jaargang, nr. 1 

maart 2013 

 
Beste sportvrienden, 
 
Ook dit jaar is de eerste Sjuttel van het 
nieuwe jaar weer altijd ruim gevuld met 
informatie. Deze keer komt hij iets eerder (al 
in maart!!) en dat komt omdat de ALV die 
ook dit jaar weer in begin april op de agenda 
staat. Deze keer is de ALV op 
woensdagavond 4 april. We beginnen dit 
jaar vroeg op de avond , al om 20:15 uur, en 
proberen het weer extra kort te houden, dus 
in principe niet klanger dan een half uur. 
Vorig jaar is dat goed gelukt en het lijkt dus 
voor herhaling vatbaar. De bedoeling is dat  
U wat later op de avond toch nog even wat 
kunt spelen. De Sjuttel is weer gevuld met 
de agenda, het verslag van vorig jaar en de 
jaarverslagen van alle bestuursleden.  
Deze keer ook weer wat aandacht voor onze 
adverteerders. Er zijn er een paar 
weggevallen en dus is er weer ruimte voor 
nieuwe ondernemers. Als U nog iemand 
kent die wellicht geïnteresseerd is om op 
deze manier de club te ondersteunen horen 
wij dit graag. Het streven blijft om te 
proberen om de Sjuttel kosten neutraal te 
blijven drukken.  
 
Veel lees plezier. 
 
Hans Engels 

 

Verschijningsdatum  

Volgende  Sjuttel 
juni 2013 
 

Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij een 
van de redactieleden inleveren tot: 
 

Voor 9 juni 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. 6 - 7 25 jaar Badminton overdag 
Pag. 8 Agenda ALV, 4 april 2013 
Pag. 9 Notulen ALV 2012 
Pag. 10 - 15 Jaarverslagen bestuursleden

  
Pag. 16 - 17 De geschiedenis van de 

badminton sport 
Pag. 19 - 23 Jeugdrubriek,   
Pag. 24 Info 
 

 

De website van badminton Oirschot is te 
bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste Badmintonners, 
 
Zoals gebruikelijk in de maand Maart een 
bomvolle Sjuttel met jaarverslagen van de 
bestuursleden en commissieleden. Ik 
hoop dat jullie even de tijd nemen om 
deze verslagen door te nemen. Vorig jaar 
is gebleken dat de nieuwe opzet van de 
Algemene Ledenvergadering succesvol 
was. We zijn in staat geweest om in 35 
minuten een complete ALV te doen waar 
we in het verleden vaak zo’n 2 uur voor 
nodig hadden. Omdat de ALV 2012 goed 
bevallen is, hebben we ook dit jaar 
gekozen voor een zelfde opzet. 
Deze opzet kan alleen maar slagen 
wanneer jullie vooraf de stukken in deze 
Sjuttel lezen zodat we tijdens de ALV 
enkel nog maar een rondvraag hoeven te 
doen. Net als vorig jaar ontbreekt in deze 
Sjuttel het financieel jaarverslag en de 
begroting voor 2014. Dit doen we omdat 
de Sjuttel o.a. ook in de kantine van de 
Kemmer ligt en wij onze boekhouding 
liever niet op straat hebben liggen. Cis zal 
de financiële stukken tijdens de ALV 
presenteren. Uiteraard is er ook dan de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 
Hoe is het verder in badmintonland? ….Dit 
jaar zijn we opnieuw gestart met een 
nieuwjaarstoernooi. De opkomst was 
matig . Waarschijnlijk had dit te maken 
met het feit dat het deze keer op 2 Januari 
was. Blijkbaar was dit voor veel mensen 
wel erg kort na oud en nieuw. Aan 
diegene die er niet bij waren kan ik laten 
weten dat het ondanks de wat matige 
opkomst toch erg gezellig was. 
Bij de jeugd hebben we voor de 2

de
 maal 

een carnavals toernooitje gespeeld op de 
vrijdag vooraf aan de Carnaval. Het was 
gezellig en een prima opkomst. Elders in 
deze Sjuttel zullen er ongetwijfeld foto’s  
 
 

 
staan van deze activiteit. 
Blijkbaar hadden onze jeugdleden de 
smaak te pakken voor wat betreft het 
spelen van toernooien, want eind februari 
hebben 10 jeugdleden deelgenomen aan 
een serieus toernooi in Someren. Voor de 
meeste van deze leden ( sommige zijn 
pas een paar maanden lid! ) was dit een 
eerste kennismaking met echte officiële 
wedstrijden. Prijzen werden er helaas niet 
in de wacht gesleept maar de pret was er 
niet minder om. 
Ook een aantal senioren hebben zich 
gewaagd aan een toernooi. Net als 
voorgaande jaren waren we present op 
het nacht toernooi van Zevenbergen. Het 
was een lange vermoeiende nacht ( 12 
wedstrijden per koppel! ) waarna we 
tijdens het ontbijt te horen kregen dat 2

de
 ( 

Linda en Jos ) en 3
de

 ( Laura en 
ondergetekende ) waren geworden. Het 
andere Mix koppel (Bette en Rick S. )   en 
Herendubbel team     ( Rick B. en Joost ) 
vielen helaas niet in de prijzen. 
Op 13 Maart viert de Badminton overdag 
zijn 25 jarig bestaan. De feestcommissie is 
flink in de weer geweest en heeft een 
gezellig programma neergezet. We zullen 
hier ongetwijfeld op terugkomen in de 
volgende Sjuttel! 
Als laatste wil ik iedereen graag bedanken 
die geholpen heeft tijdens de Open 
Sportdag in de Kemmer. Naast het 
promotie/demo  team wisten we ook nog 
een fanatiek Korfbal team op de been te 
krijgen ( zij zijn 3

de
 geworden in hun poule 

) en hebben de dames ( Jose en Laura ) 
het niet onverdienstelijk gedaan tijdens de 
Sport Quiz ( 4

de
 plaats ). 

Graag tot 3 April tijdens de ALV! 
 
Met sportieve groet, 
Sjoerd van Poppel 
Voorzitter 
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Badminton Club Oirschot, die bestaat al wel even 
Vanaf `75 tot nu laat men shuttletjes zweven 
In een andere Sjuttel wordt het duid`lijk beschreven 
Als een nalatenschap aan hen die nu leven 
 
In `88 kwamen de bonzen van BCO blij bijeen 
Een jubelend bruidspaar en het zonnetje scheen 
De sfeer was er losjes en er werd wat geschonken 
Men kwetterde lustig en het paar werd beklonken 
 
Nel Beekmans, ons allen nog altijd genoeglijk bekend 
Was uiteraard bij dit vrolijke feestje al fuivend present 
Je moest goed luisteren om de gesprekken te horen 
Maar aan de tafel van Nel werd een ideetje geboren 
 
Zijn de koeien gemolken, gingen de dames met velen 
Zich verder de ganse dag maar stierlijk vervelen 
De een wenst gezelschap om op bezoek bij te gaan 
De ander wil stiekem eens een balletje slaan 
 
Ze broedden en broedden en het ei dat daar lag 
Bevatte het plan: Badminton voor Overdag 
Het idee vatte vlam en verspreidde als lopend vuurtje door Oirschot 
Alles in vuur en vlam, dat gaf niet, het kon immers toch niet kapot 
 
Beekmans Vrouwen Overdag, ze waren begonnen 
De passende koosnaam werd wat later verzonnen 
Deze naam was dan ook werk`lijk waar - want van vurig strijdende vrouwen 
Moet je je als man dan toch eig`lijk maar - beter ver vandaan zien te houden 
 
De eerste tijd zag men geen man, later wel eens 1, 2 of 3 
Tot de feesten bij Sonnevanck en van Gorp, kent u die? 
Een citaatje deels van hemzelf, Kees van Gorp 
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Dat is een klein mannetje en hij komt uit een dorp 
 
Maar hij is ook zeker bekend in de stad 
En, het is waar, hij weet echt altijd wat 
De kroegbaas van de Merode in Spoordonk 
Waar zijn `Tsju!` toen reeds luid en duid`lijk weerklonk 
 
Elke vijf jaar een feestje en nu ik dit schrijf 
Tel ik vanaf `88 dus een keertje of vijf 
In vijf keer vijf jaar is Nels clubje gegroeid 
En raakten er ook steeds meer heren geboeid 
 
Verstrikt in Nels netten komen week`lijks velen 
Om een fraai potje badminton bij haar te spelen 
Nel zwaait de scepter en bestiert heel de boel 
En zal iedereen plaatsen in een passende poule 
 
Zij maakt het voor een ieder een spannende morgen 
En weet daarbij ook nog de beste sfeer te verzorgen 
Ze regelt het en het is voor allemaal goed te betalen 
En in een toernooitje kan men prachtige prijsjes behalen 
 
Nadat je de pluimveestal hebt uitgemest 
Wordt er een uitmuntend pluimpje gesmasht 
Nel, moeder en hoeder, is altijd van de partij 
En niemand is partij voor jou, met Nel aan je zij! 
 
Vijfentwintig jaren slaat Nel haar slag 
Bij Badmintonclub Oirschot - voor overdag 
Ze levert een sublieme service en gaat vroeg uit de veren 
Daarvoor willen we haar nu een pluim geven en feliciteren 
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Woensdag 3 April 2013 
 

Aanvang: 20:15 uur  

Duur: 30 min  

Locatie: Vergaderruimte Kemmer (kantoor naast de ingang )  

 
 

Agenda: Opening door de voorzitter.  

 Rondvraag.  

 Presentatie penningmeester. ® 

 Aanstellen nieuwe kas commissie.  

 Verkiezing Secretaris en.  

 Afsluiting. 
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Badmintonclub Oirschot, 
Notulen Algemene 
Ledenvergadering 2012  
 

4 April 2012.  

Sporthal de Kemmer. 

Aanvang: 20:15 uur 
 

Naast het voltallige bestuur ( met 
uitzondering van Beppie van Beek  
Secretaris ) zijn er nog 24 leden aanwezig 
bij deze ledenvergadering. 
 

Opening; 
De voorzitter opent de ALV en heet 
iedereen van harte welkom.  Het is de 
eerste ALV “nieuwe stijl”. Sjoerd  geeft de 
nieuwe opzet van de vergadering weer.  
Omdat er in het verleden vaak geklaagd 
werd over het langdradige karakter van de 
bijeenkomst heeft het bestuur een nieuwe 
variant bedacht die de snelheid er  flink 
inhoud.  Het doel is om de vergadering 
binnen 30 minuten af te ronden. Omdat 
alle stukken van de bestuursleden al 
vooraf gepubliceerd worden in de Sjuttel,  
wordt een rondvraag  tijdens de ALV 
voldoende geacht. Omdat niet iedereen de 
kans heeft gehad om zich in te lezen, 
liggen er een aantal Sjuttels met 
jaarverslagen op tafel. De aanwezige 
kunnen ter plekke nog kennis nemen van 
de verslagen. 
 

Notulen van de ALV 2011. 
Er zijn geen op of aanmerkingen op de 
notulen van de ALV 2011. Sjoerd bedankt 
Beppie voor het opmaken van de Notulen. 

 

Jaarverslag Voorzitter. 
Er zijn geen vragen met betrekking tot het 
jaarverslag van de Voorzitter. 

 

Jaarverslag Secretaris. 
Er zijn geen vragen met betrekking tot het 
jaarverslag van de  Secretaris. 

 

Jaarverslag Penningmeester. 
Om voorkomen dat de boekhouding van 
onze vereniging “op straat komt te liggen” 
is er besloten geen jaarverslag van de 
Penningmeester vooraf te publiceren in de 

Sjuttel. Cis voorziet iedereen van de 
jaarrekening 2012  en de begroting  voor 
2013. Vervolgens geeft hij middels een 
mooie presentatie uitleg over de inhoud 
van deze twee stukken. Conclusie aan het 
einde van de presentatie is dat dat we met 
een kleine contributie verhoging voor 2013 
van : de club financieel gezond kunnen 
houden. Het voorstel wordt unaniem door 
de aanwezige aangenomen.  
Vraag voor de Penningmeester: 
Ruud van Herk: Waar vind ik op deze 
financiële overzichten de aanbesteding 
van de clubkleding terug? 
Penningmeester: Deze clubkleding wordt 
niet door de club aangekocht. De kleding 
is verkrijgbaar bij Fairsports en wordt door 
de leden zelf aangeschaft en betaald. 
Ruud van Herk: Waarom moet ik ook 
contributie betalen voor de uren dat ik niet 
kom? 
Penningmeester: Dit is zo bepaald in de  
statuten van onze vereniging.   

 

Kascommissie: 
De kascommissie (bestaande uit Peter 
Vermeer en Reinier van Mourik) hebben 
de jaarlijkse controle uitgevoerd en 
hebben daarbij geen onregelmatigheden 
of bijzonderheden opgemerkt. Hiermee is 
de Penningmeester  decharge verleend. 
Vervolgens wordt er een nieuwe 
kascommissie gekozen. Peter Vermeer en 
Hans Engels melden zich hiervoor aan. Er 
zijn verder geen andere kandidaten. 

 

Jaarverslag Badminton overdag. 
Er zijn geen vragen met betrekking tot het 
jaarverslag van de badminton overdag. 

 

Jaarverslag Technische commissie en 

Competitie. 
Er zijn geen vragen met betrekking tot het 
jaarverslag van de Technische commissie 
en Competitie. 

 

Jaarverslag Jeugd commissie. 
Er zijn geen vragen met betrekking tot het 
jaarverslag van de Jeugd. 

 

Jaarverslag Recreanten commissie. 
Er zijn geen vragen met betrekking tot het 
jaarverslag van de Recreanten commissie. 
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Verkiezing bestuursleden. 
Dit jaar komen de functies van  Voorzitter 
en Technische commissie vacant. Sjoerd 
en Laura hebben aangegeven nog door te 
willen gaan. Er hebben zich verder geen 
andere kandidaten  gemeld daarom 
worden Sjoerd en Laura herverkozen als 
Voorzitter en Technische commissie. 
Sjoerd geeft te kennen dat hij voornemens 
is deze functie volgend jaar op te geven. 

 

Public relations. 
Er zijn geen vragen met betrekking tot het 
jaarverslag van PR. 

 

Afsluiting. 
Sjoerd bedankt alle aanwezige leden voor 
hun komst  en wijst hen erop dat de 
doelstelling ( ALV in 30 min) op twee 
minuten na gehaald is. Bij het verlaten van 
de vergaderruimte krijgen alle aanwezigen 
nog een consumptiebon aangeboden. 
 

Jaarverslagen 

bestuursleden 2012 
 

Jaarverslag Voorzitter. 
In vergelijking tot voorgaande jaren was 
2012 een rustig jaar. Eindelijk duidelijkheid 
voor wat betreft de bondcontributie, geen 
verbouwingsperikelen in en rondom de 
Kemmer… of ander hoofdpijn dossier 
Buiten de gebruikelijke bestuur vraag 
stukken als: hoeveel zaaldelen zullen we 
dit jaar huren? Moet de contributie 
bijgesteld worden? Hoe gaan we nieuwe 
leden werven? Waren er geen grote 
issues die ons parten speelde. 
Het enige waar ik als voorzitter zo mijn 
zorgen over had was de exploitatie van de 
Kemmer. Gelukkig hadden meer 
verenigingen hier een slecht gevoel over 
waardoor men de koppen bijeen heeft 
gestoken. 
In het verleden ( voor de aankoop door de 
Gemeente )werd de Kemmer commercieel 
geëxploiteerd door een uitbater. Voor veel 
verenigingen was dit een doorn in het oog. 
De samenwerking liep erg stroef. Met de 
aankoop van de Kemmer door de 
Gemeente is hier verandering in gekomen. 
De samenwerking met Jan van Rooy ( 
exploitant aangesteld door de gemeente ) 
loopt bijzonder vlotjes. De gemeente is 

echter van plan de exploitatie van het 
Horeca gedeelte en de planning van de 
zaaldelen uit te besteden. Momenteel 
loopt er een soortgelijk project voor de 
buitensporten. Dit alles in het kader van 
bezuinigingen die de Gemeente op deze 
manier wil realiseren. Net als bij de 
buitensport hebben de gebruikers van de 
Kemmer samen met de Gemeente laten 
onderzoeken of het haalbaar is om de 
gebruikers een rol te laten spelen in de 
aanbesteding van de exploitatie. Het 
onderzoek is inmiddels afgerond en de 
resultanten zullen binnenkort 
gepresenteerd worden. Het gaat hier dus 
om de een rol van de gebruikersgroep in 
de aanbesteding en exploitatie. U hoeft 
dus niet bang te zijn dat u plots bardienst 
moet draaien of een keer met de 
schrobmachine door de hal D E en F 
moet. 
Wij houden ook de komende tijd de vinger 
aan de pols zodat er gekozen zal worden 
voor een oplossing die zo goed mogelijk 
aansluit op de wensen van onze 
vereniging. 
Als laatste wil ik iedereen bedanken die 
zich het afgelopen jaar ingezet heeft voor 
onze vereniging. Voor vele zijn de 
bestuursleden die mensen die voor onze 
club de kar trekken. Niets is echter minder 
waar want op de achtergrond zijn er nog 
een groot aantal mensen die niet tijdens 
de ALV aan tafel zitten maar wel een ( 
flinke ) bijdrage leveren aan reilen en 
zeilen binnen onze club. 
Zo hebben we Jos KB die ondertussen de 
Godfather van de vrijdagavond groep 
genoemd mag worden. Hij regelt en 
communiceert alles met betrekking tot het 
spelen op de vrijdag avond. 
Of Joke van de Schoot die samen met 
Laura in de Technische commissie zit. 
Samen organiseren zij de clubtoernooien 
en competitie.  
Vergeet ook Hans Engels ( Sjuttel en PR ) 
en Frank Vorstenbosch ( Webmaster ) niet 
die ook de nodige vrije uurtjes steken in 
de club maar een stuk minder zichtbaar 
zijn als het bestuur. 
Wat denk je van de jeugdcommissie ( 
Bette , Joost, Sandra, Anita ) ?  Niet alleen 
aanwezig  elke vrijdag avond van 18:30 tot 
21:30 uur maar ook tijdens het jeugdkamp 
(Rob en Peter zijn hierbij ook onmisbaar) 
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en alle andere activiteiten die voor onze 
jeugd georganiseerd worden.  
Zo zie je maar er zijn meer mensen 
betrokken bij club dan dat je in eerste 
instantie denkt! 
Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet in 
2012. Hopelijk kan het bestuur in het 
verdere verloop van 2013 wederom een 
beroep op jullie doen. 
 
Sjoerd van Poppel 
Voorzitter 
 

De penningmeester kijkt terug op 2012 

De penningmeester kijkt vooruit naar 

2014 
Direct na ‘Oud en Nieuw’ kan de 
penningmeester aan de slag om een heel 
jaar financiële perikelen van de 
badmintonclub af te sluiten in de 
zogenaamde jaarrekening. Tot op de cent 
nauwkeurig mag hij aantonen dat 
bezittingen en schulden, inkomsten en 
uitgaven over het afgelopen jaar met 
elkaar in balans zijn. Mede op basis 
daarvan doet hij een advies over de 
begroting van het volgende jaar. 
Dit alles wordt dan in het bestuur 
besproken en als zij instemmen komen 
ook de leden aan de beurt. 
Vertegenwoordigd door de kascommissie 
controleren zij de financiële 
verantwoording en geven daar hun 
goedkeuring aan als alles klopt (ˆ_ˆ). 
In de algemene ledenvergadering (ALV) 
doet de penningmeester hiervan verslag 
tegenover de hele club. Daar heb je direct 
invloed op de financiën van de club en op 

je eigen contributie voor komend jaar. Dus 

kom naar de ALV en beslis mee! 
De details van de clubcenten plaatsen we 
niet in het clubblad maar deze zijn ter 
inzage op de ALV. Wel kan ik al aangeven 
dat we in 2013 stabiel zijn gebleven qua 
ledental. Met 14 afmeldingen en 13 
nieuwe leden staat de teller per 1 januari 
2013 op 129 leden. 
Dat zijn 37 leden voor de woensdag 
overdag; 34 jeugdleden; 45 recreanten en 
13 competitiespelers. 
 
Frans van Seggelen (Cis) 
Penningmeester badmintonclub Oirschot 
 

 

Jaarverslag secretaris 
 
Gedurende het kalenderjaar 2012 kwam 
het bestuur van Badmintonclub Oirschot 
vijf keer in een bestuursvergadering bij 
elkaar om de lopende zaken te bespreken. 
 
In april 2012 werd de Algemene 
Ledenvergadering 2011 gehouden waarbij 
Sjoerd van Poppel en Laura van den Aker 
herkiesbaar waren als bestuursleden. 
Laura was bereid om haar bestuursfunctie 
aan te houden en werd herkozen. Sjoerd 
heeft aangegeven te willen zodra een 
vervanger voor hem is gevonden.  
 
De samenstelling van het bestuur is in 
2012 als volgt geweest: 
Sjoerd van Poppel - voorzitter 
Frans van Seggelen - penningmeester 
Beppie van der Beek - secretaris 
José Hems  - jeugdzaken 
Laura van den Aker - technische zaken 
Nellie Beekmans - badminton overdag 
Tanja Lieshout - recreanten zaken 
 
Ledenaantal 
De NBB-ledenlijst liet begin 2012 een 
ledenaantal zien van 129. 
(98 senioren en 31 jeugd). Aan het eind 
van 2012 bleek het aantal jeugdleden 
gestegen tot 37, het aantal senioren was 
gedaald tot 93, het totaal aantal leden 
kwam op dat moment op 130 uit. 
 
Contributies 
De contributies voor 2012 werden voor 
jaarbetalers vastgesteld op: 
€  160,-- voor competitiespelers senioren 
€  140,-- voor recreatie senioren 
€  100,-- voor badminton overdag  
€  100,-- voor recreatie senioren 
vrijdagavond 
€     95,-- voor junioren 
Deze bedragen gelden bij betaling per jaar 
via automatische incasso. Voor 
kwartaalbetalers met machtiging en 
jaarbetalers zonder machtiging geldt een 
iets hoger bedrag. 
 
Beppie van der Beek,  
Secretaris 
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Jaarverslag van de midweek competitie 
 
Dit seizoen weer met 3 recreanten teams 

van start gegaan. Het derde team was 
compleet nieuw omdat het vorige team 
van Jan van Rijen ermee gestopt is. Het 
derde team wordt nu vertegenwoordigd 
door: Joke, Annemarieke, Mieke, Kevin en 
Frank. Zij doen het hartstikke leuk en zijn 
heerlijk fanatiek aan het spelen. En een 
aantal heeft al aangegeven graag door te 
willen gaan en naar boven te willen kijken, 
beter te willen worden en hoger te willen 
spelen. Zo horen we het graag. 
 

Het tweede team van Rene, Marsja, Hans 
& Suzan zitten dit jaar op een beter niveau 
dan vorig jaar en slaan er lekker op los. 
Suzan heeft aangegeven dat zij volgend 
seizoen gaat stoppen, maar ik hoorde al 
van Rene dat zijn dochter (Tanja) het 
waarschijnlijk weer wil gaan proberen. Zij 
heeft vroeger bij de jeugd gespeeld maar 
is toen gestopt. Dat wordt dus bijna een 
Van de Burgt team. 
 

Het eerste team is weer teruggegaan naar 
de Y1-klasse, na een jaar verdienstelijk in 
de X-klasse te hebben gespeeld (4

e
 

geworden van de 8). Door blessures van 3 
van de 4 hebben ze besloten toch maar 
terug te gaan naar de Y-klasse. Hopende 
dat de blessures overgaan en zij lekker 
kunnen spelen.  
 

De vrijdagavond recreanten onder 
aanvoering van Jos Klein Breiteler doen 
het echt kei goed. Steeds meer 
recreanten weten de weg op vrijdagavond 
naar de Kemmer te vinden. Dit vinden wij 
dus een zeer goede ontwikkeling. 
 
Op de woensdagavond zijn er gelukkig 
ook weer wat nieuwe leden bij, die een 
aardig potje kunnen badmintonnen. We 
hopen dat er nog meer leden bijkomen 
zodat alle banen weer goed gevuld 
worden. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek competitie leider 

 

Jaarverslag technische zaken: 
 
Ik begin mijn verhaal met het einde van de 

competitie van vorig jaar. Wij zijn met 1 
team gaan bekeren in de verenklasse. Dit 
viel enorm tegen. We kregen 
tegenstanders helemaal uit gulpen en ook 
nog uit klasses hoger als wij zelf. Dus we 
speelden deze wedstrijden echt voor de 
lol. Maar lol dat we hadden, zeker toen we 
met sjoerd op een gegeven moment op de 
Duitse grens aankwamen. Oeps, rob had 
verkeerd genavigeerd.  
 
In het seizoen 2012-2013 hebben we 
deelgenomen aan de competitie met 3 
senioren en 2 junioren teams. Ik heb veel 
moeten overleggen, en veel moeten 
praten, maar uiteindelijk was iedereen dan 
toch tevreden met het team dat ze 
hadden. Vooral bij de jeugd waren ze heel 
enthousiast. 
 

Team 1:  14 wedstrijden gespeeld  
 30 punten  8

e
 plaats 

Team 2:  14 wedstrijden gespeeld  
 40 punten  6

e
 plaats 

Team heren: 10 wedstrijden gespeeld  
 13 punten  6

e
 plaats 

Meisjes U15: 12 wedstrijden gespeeld  
 49 punten  2

e
 plaats 

Mix U13: 12 wedstrijden gespeeld  
 05 punten  7

e
 plaats 

 
Zoals je ziet ging het niet heel goed bij de 
competitieteams. Het eerste team is 
gedegradeerd op 3 punten. Zij hebben niet 
heel dik verloren, maar hebben geen 1 
wedstrijd gewonnen helaas. Het tweede 
team is heel goed begonnen, maar 
eindigde niet heel goed. Ook mede door 
de blessure van Sandra de Leest. Hopen 
dat zij snel weer kan spelen. Het 
herenteam heeft vooral heel gezellig 
gespeeld, maar toch de laatste wedstrijd 
met 5-3 winst afgesloten. Vol vertrouwen 
op naar volgend jaar.  
 
De Meisjes U15 gingen helemaal super. 
Er was 1 tegenstander te zwaar voor hun, 
maar voor de rest hebben ze alles 
gewonnen. Supertrots zijn zij en wij dus 
ook op hun 2

e
 plaats. Het mixteam U13 

was pas net begonnen, en hebben dus 
toch nog 5 punten gehaald. Ze zijn enorm 
gegroeid in deze competitie, dus ik heb 
volle hoop voor volgend jaar.  
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Dit jaar hebben we voor het eerst getraind 
met Pascal de Jager. Weer terug op de 
woensdagavond. Hij is officieel geen 
badmintontrainer, maar met behulp van 
Frank Jansen (Ook bedankt hiervoor) 
hebben zij een mooi programma in elkaar 
gezet. Met allemaal enthousiaste mensen. 
Hopelijk volgend jaar weer.  
 
Verder hebben we het dubbeltoernooi en 
het mixtoernooi anders ingedeeld als 
anders. Joke en ik hebben namelijk 
samen de koppels gemaakt. Hierdoor krijg 
je dat er meer gelijke koppels ontstaan en 
dus voor iedereen leuk is. Degene die nu 
gewonnen hebben, zijn dus ook 
verassend. Ik heb veel goede reacties 
gehad hierop. Ook wel wat mindere, 
omdat het geen echte 
clubkampioenschappen zijn. Maar ik denk 
dat we deze gaan afschaffen, want dat 
werkt niet bij ons.  
Enkelkampioenen van onze club zijn 
geworden van vorig jaar: Frank Jansen, 
Laura vd Aker, Marsja vd Burgt en Reinier 
van Mourik. 
 
Rest mij nogmaals een verzoek te doen 
aan alle spelers om zoveel mogelijk je 
handen uit de mouwen te steken bij het 
opzetten en afbreken van de netten. Vele 
handen maken licht werk. Ook zorgen we 
er voor dat de telmappen weer in orde zijn 
voor het nieuwe seizoen, zorg er alsjeblieft 
met z’n allen voor dat deze heel blijven.  
 
Iedereen bedankt voor weer een leuk 
competitieseizoen! 
 
Groetjes Laura vd Aker en Joke vd Schoot 
 

Jaarverslag B.V.O.  2012--2013 
 
Het is alweer 25 jaar geleden dat wij met 
een groepje van acht dames zijn 
begonnen met badminton overdag. 
Met Gerard v d Schoot als voorzitter van 
de badmintonclub toen, vond het een 
goed idee, maar we moesten wel 
alles zelf regelen de sporthal huren en ook 
de contributie innen, want we waren toen 
nog geen lid van de club. 
Maar al snel groeide het aantal leden, en 
werd er toch besloten met toestemming 

van de groep om lid te worden van de 
club. De eerste jaren hebben we in de 
julianahal gespeeld op dinsdagmorgen en 
daarna op woensdagmorgen in de 
kemmer 
 
Op dit moment hebben we een mooi 
groepje van veertig leden waarvan tien 
mannen, het is natuurlijk uitzonderlijk 
omdat de meeste mannen overdag 
werken dus jullie begrijpen wel dat de 
meeste niet meer de jongste zijn( maar ze 
spelen nog een heerlijk potje badminton). 
 
We spelen iedere woensdagmorgen van 
9.00 tot 10.30 met uitloop tot 11.00 uur 
behalve in de zomer vakantie. 
Om de zes weken word er een toernooi 
gehouden, altijd met inschrijving, zodat we 
van te voren weten wie er meedoet en we 
s"morgens  
meteen kunnen beginnen. Ook word er 
voor de winnaars voor een prijsje gezorgd, 
en meestal word er nog getrakteerd door 
diegene die die maand jarig zijn geweest. 
 
Voorheen was er nog weleens een 
uitwisseling met een andere club, maar 
omdat ook vele dames partime werken en 
alleen maar op 
woensdag kunnen spelen is het moeilijk 
om mensen bij elkaar te krijgen voor een 
toernooi bij andere clubs. 
Ieder jaar is er een fietstocht ter afsluiting 
van het seizoen, dit jaar zijn we met een 
omweg naar Oisterwijk gefietst waar we bij 
een kampeerboerderij 
koffie met iets lekkers hebben genuttigd 
en toen terug naar Oirschot, waar altijd 
nog een groepje gzellig gaat lunchen. 
 
Ik weet niet of de sjuttel op tijd klaar is, 
maar op 13 maart is het grote feest van 
het 25 jarig bestaan van de badminton 
overdag, We beginnen 
s'morgens met een toernooi, dit duurt tot 
ongeveer 12.00 uur, maar wel met een 
pauze natuurlijk, daarna is iedereen vrij en 
s'avonds worden alle leden die zich 
hebben op gegeven om 19.00 bij de Drie 
Cronen verwacht. 
 
Nel Beekmans 
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Jaarverslag jeugd 

 
een heel goed jaar bij de jeugd, veel 
nieuwe leden, Spoordonk heeft ons 
ontdekt. 
We hebben, zoals al velen jaren, weer een 
succes vol kamp gehad, [april 2012] 
verschillende activiteiten gedaan, onder 
andere onderlinge toernooien [vriendjes 
en vriendinnetjes, papa of mama]. 
Ook leuke dingen voor de goede omgang 
met elkaar bv boerengolf / schaatsen . 
Herman onze trainer gaat ook dit jaar nog 
door, heel fijn  
We zijn al weer volop bezig voor het kamp 
2013, dat zal weer in april plaats vinden. 
al met al een goed jaar en hopelijk nog 
veel jaren met goede opkomst . 
de jeugd heeft de toekomst ook bij onze 
club, we gaan er weer voor. 
 
Josè Hems, namens alle jeugdbegeleiders 
 

Jaarverslag P&R 

 
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd 
om het drukken van de sjuttel te 
bekostigen uit de advertentieopbrengsten. 
Wel zijn er nu twee adverteerders 
uitgevallen, dus moeten we wel weer 
zorgen voor nieuwe adverteerders. Het 
kostte bovendien geen enkele moeite om 
iedere sjuttel weer voldoende te vullen met 
informatie. Kortom dit willen we nog 
gewoon blijven volhouden ook in 2013. Al 
weer enige tijd publiceren we de sjuttels 

ook op onze website. Verdere P&R 
activiteiten zijn beperkt gebleven tot 
speciale badminton gymlessen op de 
lagere scholen in Oirschot. Dankzij de 
inzet van onze gemeente is er voldoende 
materiaal en dankzij onze eigen leden 
(Sjoerd, Rob, Laura en ondergetekende) 
voldoende inzet om de kinderen te laten 
kennis maken met badminton als sport. 
Het heeft zeker al nieuwe jeugd leden 
opgeleverd, maar er kan nog meer bij!! 
 
Hans Engels 
P&R 

 

 

 

 

Zo maar een grapje!! 
 
Een inwoner uit Oirschot en een inwoner 
uit Best staan op de dijk naar de lucht 
boven een weiland te kijken. Het is een 
van die dagen waar je de zon en de maan 
samen overdag kan zien. Zegt de man uit 
Oirschot : " links staat de maan en rechts 
staat de zon". "Welnee" zegt de man uit  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Best, " de maan staat rechts en de zon 
staat links. "Weet je wat" zegt de man uit 
Oirschot, "we zullen het vragen aan dat 
koppel dat daar aankomt". Dus ze vragen 
"meneer, kan u ons meningsverschil even 
helpen beslechten? Wat denkt u, staat de 
zon links of rechts ?" Antwoord de man, 
die een duidelijk Limburgs accent heeft, " 
ik zou het niet weten heren, ik ben niet 
van hier". 
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De geschiedenis van de 

badmintonsport 

De verspreiding van het oerspel 
Tegen het begin van de jaartelling was 
een soort gelijk spel als Ti Jian Zi erg 
populair bij kinderen in Azie, maar ook in 
Griekenland en Engeland. Er was een 
variant ontstaan waarbij niet alleen met de 
voeten maar met de palm van de hand 
tegen een primitieve shuttle werd 
geslagen. Weer later was het spel 
ontwikkeld door gebruik te maken van een 
primitief racket (battledore) en een 
pluimbal (shuttlecock). Hierbij moest men 
gezamenlijk proberen de shuttle zo lang 
mogelijk in de lucht te houden door deze 
naar elkaar toe te spelen door er met een 
soort houten plank tegen aan te slaan. De 

battledore kent 
zijn oorsprong 
als leesplankje 
voor kinderen. 
Er kon een 
alfabet op 
staan, woorden 
of plaatjes. Aan 
deze 
leesplankjes zat 
een soort 
handvat 
waardoor het 
als een racket 
gebruikt kon 

worden. 

Wetenschappers hebben tekeningen 
ontdekt in grotten die bewijzen dat in India 
al een spel gespeeld werd met een 
shuttle. Deze tekeningen worden op 2000 
jaar oud geschat. Ook in overgebleven 
geschriften werd een spel beschreven 
waarbij men een vliegend voorwerp naar 
de tegenstander sloeg. Dit bestond uit een 
gewicht of een vrucht waaraan veren 
bevestigd waren. Het voorwerp werd dan 
met de voeten in de lucht gehouden 
waarbij de shuttle de grond niet mocht 
raken. Het spel met de benen was bij de 
mannen populairder dan bij de vrouwen 
waardoor een mannen- en een 
vrouwenspel ontstond.  
Ken Davidson, een toenmaals bekende 
Amerikaanse badmintonautoriteit kwam tot 
de ontdekking dat een vergelijkbaar spel 

reeds in de 12e eeuw aan het Engels 
koningshuis werd gespeeld. 

Gedurende de 16e eeuw was het spel met 
de shuttle een kinderspel en in de 17e 

eeuw ontwikkelde het zich tot een populair 
spel onder de hogere klasse in Europa. Er 
bestaat een schilderij uit de 17e eeuw van 
Adam Menyoki waaruit blijkt dat het spel 
met een klein racket en een soort shuttle 
werd gespeeld. Men kende de voorloper 
van het badmintonspel verschillende 
namen toe o.a battledore & shuttlecock 
en.jeu volant, wat te vertalen is als een 
spel met vederbal of pluimbal. Hierna vond 
het zijn weg naar het koloniale Amerika. 
Hier zijn twee bekende schilderijen 
gemaakt. Allereerst het schilderij van 
William Williams getiteld "Portrait of 
Master Stephen Crossfield". Het stamt uit 
het begin van de 18e eeuw en laat een 
man zien die een racket en een shuttle 
vasthoudt Het andere schilderij stamt uit 
de late 18e eeuw en laat jonge jongens 
zien die een shuttle in de lucht houden. 
Het schilderij hangt momenteel in 
Williamsburg (U.S.A.). Uit Europese 
vorstendommen zijn enkele prachtige 
schilderijen uit de middeleeuwen 
overgebleven waaruit op te maken valt dat 
men het spel hier ook al kende, al was het 
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nog niet algemeen bekend. In Azië kwam 
de sport verder tot ontwikkeling, zij het dat 
de sport in het algemeen alleen was 
weggelegd voor de heersende klasse. 
Omstreeks 1860 werd in India hetzelfde 
spel gespeeld door volwassenen. 

 

Van poona naar badminton 
De moderne versie van het badminton had 
haar wortels in India. Het spel werd in 
verschillende landen op diverse manieren 
en onder andere namen gespeeld em was 
vooral een kinderspel. De Engelsen deden  

 
in de 19

e
eeuw dienst in India vanwege de 

zevenjarige oorlog tegen de Marathen. 
Daar maakten de militairen kennis met het 
spel dat door kinderen werd gespeeld en  
 
daar Poona heette (1860). Algemeen 
wordt aangenomen dat het spel genoemd 
is naar de stad Poona (officieel Pune, een 
metropool in de Indiase deelstaat 
Maharashtra), zo'n 120 km van Bombay 
(en dus niet 50km zoals dat op veel 
websites staat). De Engelse variant  
 
op het spel werd met een toegevoegd net 
gespeeld. 

Het spel werd door de Engelse officieren 
rond 1870 meegebracht bij terugkomst in 
Engeland. Niet alleen de toevoeging van 
een net maakte het spel echt Engels, 

maar ook de regels van het spel. De 
eerste regels van het spel waren natuurlijk 
ongeschreven, zuiver experimenteel en 
lokaal verschillend, zoals de afmetingen 
van het badmintonveld. De Engelse 
officielen stelde in 1873 de eerste echte 

regels op. Als je klikt op spelregels kun je 
ze zien. De regels zijn in de loop van de 
tijd wel wat gewijzigd, maar in grote lijnen 
dienen ze nog steeds als basis voor ons 
spel, tot op de dag van vandaag. En zo 
ontstond in India een nieuwe (Engelse) 
variant op poona. 
In Engeland was de 8e hertog van 
Beaufort een vervent speler van poona. 
Hij hield vaak tuinfeesten op zijn landgoed 
in Gloucestershire, Badminton genaamd. 
Het spel poona werd daar vaak gespeeld 
en door de introductie van de Engelse 
variant een populair en onderhoudend 
tijdverdrijf onder de Britse elite. Niet alleen 
het spel maar ook het sociale contract was 
erg belangrijk. Het ging niet alleen om de 
puntjes, maar ook om de thee, broodjes 
en cake. Met name tot 1880 was het spel 
in Engeland meer populair als een sociaal 
buitenvermaak dan als een sport. 
In 1860 gaf een Londense 
speelgoedhandelaar uit Londen een 
boekje uit; Badminton Battledore - a new 
game. Dit boekje zou het nieuwe spel een 
impuls hebben gegeven voor een verdere 
groei. Er is geen exemplaar bewaard 
gebleven en ik zie dit dan ook niet als een 
serieus begin van het badmintonspel in 
Europa. 
 
(wordt vervolgd) 

 

http://www.worldbadminton.com/rules/1873_Muree-Simla.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Somerset%2C_8th_Duke_of_Beaufort
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Somerset%2C_8th_Duke_of_Beaufort
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Hallo jonge shuttelaars…. 
 
Het nieuwe jaar is al weer een heel eind 
op weg. We kijken dan ook weer terug op 
een paar zeer geslaagde activiteiten die 
we met de jeugd hebben gedaan. Ook zijn 
de competities weer achter de rug. En wat 
sportiviteit betreft verdienen ze daarbij 
allemaal de grootste beker die er te vinden 
is! 
We zijn momenteel druk bezig met 
voorbereidingen van het jeugdkamp. Het 
belooft weer een dolle boel te worden! 
Ook zijn de eerste inschrijvingen weer 
binnen voor de komende competities. Er 
zitten weer een paar leuke interessante 
teams aan te komen! 
 
Groetjes van de jeugdbegeleiders 
Anita 
 
 

 

 

Op glad ijs!  
 
Ja, dat was het op vrijdag 18 januari! Wij 
gingen met de jeugdleden naar 
schaatsbaan in Eindhoven. En dan te 
weten dat er kinderen bij waren die niet 
konden schaatsen! Maar wat een plezier 
hebben ze toch gehad! En, na afloop 
konden ze allemaal schaatsen! En er 
waren geen pleisters en/of gips nodig. 
Toch altijd weer een hele zorg om onze 
jeugd in goede banen te leiden. De een 
had wat meer blauwe plekken 
waarschijnlijk dan de ander, maar toch. 
Wat hebben we een lol gehad! En wat 
gingen sommige toch hard! De buitenbaan 
was een echte wedstrijdbaan. De tijd viel 
haast niet bij te houden! En diegene die er  
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iets minder snel over deden hadden toch zeker 
niet minder lol!  
Er is en hoefde niemand aan de kant te zitten. En 
zat je even aan de kant uit te rusten, dan was er 
drinken en snoep! Vooral de dropveters waren 
snel op! 
Op de binnenbaan was er een heuse disco. Ook 
daar werden vele rondjes geschaatst op muziek!  
En na afloop konden we alle kids moe maar 
voldaan weer mee naar huis nemen. 
Het was een zeer geslaagde avond. Zeker eentje 
die voor herhaling vatbaar is. 
 

Carnaval bij en met de jeugd! 
8 februari was weer een avond waarbij 
we ons weer eens echt konden uitleven! 
Carnavalsavond bij de badminton. 
Badmintonnen in carnavalskleding.  

En dan niet zomaar 
badmintonnen, nee……… 
Op de moeilijke manier dus. Met 
arm en been aan elkaar 
vastgemaakt slaat het echt niet zo 
makkelijk. Maar daar zijn ze 
ondertussen ook achter! 
En wat te bedenken als je een bril 
op hebt met een heel klein gaatje 
erin waar je doorheen kunt kijken? 
Hilarisch!  En met een tennisracket 
badmintonnen valt helemaal nog 
niet mee. En als het net verkeerd 
hangt is het toch ook anders. Maar 
het moeilijkst is het toch als er in  
 
 
plaats van een net een groot zwart 
zeil hangt. Je kunt niet zien waar je tegenstander staat en je ziet de shuttle ook niet 
aankomen. Maar de slimmeriken onder ons hadden in het kader van “wie niet groot is moet 
slim zijn” een hele slimme manier bedacht om dat te “omzeilen”. 
Ook dit was weer een zeer geslaagde avond. En ja het moet gezegd, wat zagen ze er 
allemaal weer fantastisch uit! 
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Competitie jeugd 
 
 
Het zit er weer op. De wedstrijden zijn 
gespeeld! We zijn weer overal in Brabant 
geweest en vooral ook thuis zijn er vele 
shuttles het net over geslagen! 
We hadden de volgende teams: 
Meisjes U15: Emily, Manon, Lotte, Sanne 
en Sabine 
Junioren mixed U13: Marjan, Amy, Jurek 
en Tom 
 
De jongste leden zijn 7

de
 geworden in hun 

poule. En ook al zitten ze nog niet zo lang 

op badminton, de grootste lol hebben toch 
wel gehad! We hopen ook dat ze het 
komende seizoen net zo veel plezier aan 
hun competitie mogen beleven. 
 
De dames hadden het heel goed gedaan. 
Ze staan natuurlijk ook al wat langer op de 
baan, maar dan moeten ze het nog maar 
waarmaken. Nou, dat hebben ze! Ze zijn 
in hun poule 2

de
 geworden! En ja, dikke 

pret altijd het dames! Hoop ook echt dat 
jullie volgende seizoen doorgaan en dat je 
er maar net zo veel plezier aan mag 
beleven als afgelopen seizoen! En net zo 
goed of beter spelen natuurlijk! 

 

 

Meisjes U15 - Meisjes U15 afdeling 2 

Poulestand van Meisjes U15 - Meisjes U15 afdeling 2  

  Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten 

1 SCHIJNDEL BC  83 11 11 0 0 83 - 5 166 - 13 3737 - 2044 

2 OIRSCHOT BC  49 12 6 2 4 49 - 47 109 - 109 3791 - 3832 

3 VITESSE BC  33 12 2 2 8 33 - 63 80 - 134 3418 - 4066 

4 FST  19 11 1 2 8 19 - 69 49 - 148 2889 - 3893 

 

Verjaardagskalender 

 
April: 
06-04-2000 Marjan van Vroenhoven 
15-04-1995 Mark van Nuenen 
26-04-1995 Rick Beekmans 
 

Mei: 

 

Juni: 
 
16-06-2001 Harm Mattheeuwse 

15-05-2002 Max Rijnen 
23-05-2002 Thijs van de Wal 
29-05-1998 Brechje van Kasteren 
29-05-2002 Ilse Tijs 
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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  

mailto:info@bcoirschot.nl
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