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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). 
 
Zoals al in maart 2013 ingevoerd
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De Sjuttel 
38e jaargang, nr. 2 
juni 2013 
 
Beste sportvrienden, 
 
Een nieuwe voorzitter!! Het bestuur heeft 
ons lange tijd in het onzekere gelaten. Zelfs 
tijdens de recente ALV was er nog niet 
bekend wie Sjoerd zou opvolgen!! Maar de 
gevonden oplossing is lijkt wel een hele 
goede. Voor het eerst in de geschiedenis 
van de club hebben we een vrouwelijke 
voorzitter. We zijn benieuwd of dit goed zal 
uitwerken en we moeten over een paar jaar 
maar eens goed gaan evalueren. Het biedt 
zeker nieuwe kansen en zijn er op alle 
niveaus mensen die beweren dat vrouwen 
het ‘meer voor elkaar krijgen’ dan mannen.  
 
De eerste helft van dit jaar zit er al weer op.  
Traditie getrouw sluiten we af met de 
barbecue, die deze keer bij wijze van 
uitzondering (of is het een nieuwe 
traditie!!??) op vrijdag avond zal 
plaatsvinden en wel op vrijdag 28 juni. Ik 
hoop dat de opkomst groot zal zijn want het 
is altijd een gezellige boel zo aan het eind 
van het seizoen. Zie ook de aankondiging 
verderop in deze Sjuttel. Uiteraard is het dan 
ook weer tijd om vakantieplannen te maken. 
Let ook even op de speelavonden de 
komende periode. We spelen door tot 
woensdag 26 juni. Na de vakantie is onze 
eerste speeldag al weer op woensdag 14 
augustus, zowel voor overdag als ’s 
avonds. Aansluitend begint de jeugd en ook 
de vrijdag avond op 16 augustus. 
 
Veel lees plezier. 
 
Hans Engels 
 
Verschijningsdatum  
Volgende  Sjuttel 
september 2013 
 
Heb je kopij? 
 

Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij een 
van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 31 augustus 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 - 6 Woordje van de (ex-) 

Voorzitter,  
Pag.   6 Zomer barbecue, 28 juni 
Pag.   7 Badminton overdag / 

midweek competitie 
Pag.   8 - 11 25 badminton overdag 
Pag. 12 - 14 toernooi uitslagen   
Pag. 15 - 17 De geschiedenis van de 

badminton sport 
Pag. 18 - 25 Jeugdrubriek,   
Pag. 26 Info 
 
 
De website van badminton Oirschot is te 
bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste Badmintonners, 
 
 
Als nieuwe voorzitter zal ik mezelf even 
voorstellen. Mijn naam is Sylvia van 
Overbeek en ik ben 32 jaar. Ik ben 
werkzaam als invalleerkracht bij 
verschillende scholen. Ik heb een aantal 
jaar een eigen groep gedraaid in 

IJsselstein bij 
Utrecht. Omdat 
ik niet elke dag 
op en neer wilde 
rijden, ben ik 
verhuisd naar 
een klein dorpje 
daarin de buurt, 
Montfoort. Nadat 
ik er een klein 
half jaar woonde 
ben ik mezelf 
gaan oriënteren 
bij verschillende 
sportvereniginge
n. Zo ook 
badmintonvereni

ging Luck Reack. Het badmintonnen vond 
ik gelijk leuk en na wat proeflessen heb ik 
me ingeschreven.  
Na ruim vier jaar daar te hebben gewoond 
en gewerkt, miste ik toch wel iets. Na lang 

nadenken heb ik besloten om mijn baan 
daar op te zeggen en weer terug naar 
Brabant te gaan.  Vorig jaar november ben 
ik weer naar Oirschot verhuisd. Na een 
aantal maanden vond ik het weer tijd 
worden om te gaan sporten. Het 
badmintonnen in Montfoort was altijd leuk 
en gezellig, daarom heb ik gekeken of er 
een badmintonvereniging in Oirschot is. 
Dat is gelukkig het geval en ik heb me 
ingeschreven. Ik speel bijna elke 
woensdag- en vrijdagavond.  
Toen ik hoorde dat Sjoerd ging stoppen 
als voorzitter, dacht ik dat is wel iets voor 
mij. Maar omdat ik nog een opleiding volg 
als managementassistent dacht ik dat het 
misschien teveel zou worden. Maar nadat 
ik een vergadering had bijgewoond en 
gesproken had met Sjoerd, werd het mij 
snel duidelijk dat het heel goed te 
combineren is. Als alles goed gaat ben ik 
in november ook klaar met mijn opleiding. 
Ik heb in ieder geval veel zin in mijn rol als 
voorzitter. Mochten er vragen of 
opmerkingen zijn dan hoor ik ze graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste badmintonners, 
 
Hier is ie dan: de laatste Sjuttel van dit 
seizoen, de laatste Sjuttel voor de 
vakantie, en ook de laatste Sjuttel met een 
stukje van mij in de functie van voorzitter.  
Want…jaja…u heeft er even op moeten  
 

wachten maar we hebben een nieuwe 
Voorzit(s)ter gevonden!  
Aan diegene die het nog niet vernomen 
hebben, wil ik graag laten weten dat Silvia 
van Overbeek mijn taken als voorzitter 
gaat overnemen. Silvia heeft, in de relatief 
korte tijd dat zij lid is van onze club, laten 
zien dat ze erg betrokken is bij de club. 
Daarnaast is zij een trouw lid dat zowel op 
de Woensdagavond en Vrijdagavond 
speelt.  Ik heb  Silvia de afgelopen twee 
jaaar leren kennen als een rustig en 
bedachtzaam persoon. Deze 
eigenschappen  in combinatie met  haar 
betrokkenheid en haar frequente 
aanwezigheid,  zijn in mijn ogen een prima 
basis voor een goed voorzitterschap! Ik 
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ben er dan ook zeker van dat zij de taken 
van de voorzitter prima op zich kan nemen 
en dat een samenwerking met de overige 
bestuursleden vlot zal verlopen.  
Als  laatste wil ik langs deze weg graag 
iedereen waarmee ik de afgelopen 9 jaar 
in het bestuur heb gezeten bedanken  
voor de prettige samenwerking! De 
bestuursvergaderingen waren soms lang, 
maar nooit saai of ongezellig. Daarnaast 
wil ik het huidige bestuur bedanken voor 
het mee zoeken naar een nieuwe 
voorzitter. Tevens wil ik alle leden graag 

bedanken voor het vertrouwen dat ik 
negen jaar lang heb gekregen in mijn 
functie als Secretaris en Voorzitter. 
Een hele fijne zomervakantie en tot in 
Augustus! 
 
Met sportieve groet, 
Sjoerd van Poppel 
(VVVBCO ) 
Voormalig Voorzitter Van Badminton Club 
Oirschot 
 

 
Barbecue-avond Badmintonclub Oirschot 

 
 
 

Locatie: Sporthal de Kemmer 
Datum: vrijdag 28 Juni  

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

Eigen bijdrage : 10 euro. 
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Beste Badmintonners van 
overdag 
 
Dit is alweer de laatste sjuttel Van dit seizoen, 
nog een paar weekjes en dan begint de 
vakantie. 
Onze laatste speeldag is woensdag 26 juni. 
Op woensdag 19 juni is er nog een toernooi. 
 
Op 13 maart hebben we met bijna alle leden 
van overdag het 25 jarig jubileum gevierd, drie 
van de 41 hadden zich afgemeld. 
‘s Morgens zijn we begonnen met een 
toernooi, iedereen speelde vier partijen met 
dezelfde partner, in de pauze kon er volop 
gepuzzeld worden, we hadden een blaadje 
met allerlei voorbeelden en daar moest een 
plaatsnaam bij gezocht worden. 
Iedereen kreeg een stukje papier met zijn 
naam erop, daar moesten de wedstrijdpunten 
op ingevuld worden en daarbij het aantal 
goede antwoorden van de puzzel, maar zoals 
altijd is het moeilijk om eerlijk te spelen, dus 
hebben we alle briefjes met naam in 
een grote emmer gedaan en de prijzen maar 
verloot. 
In de pauze waar Sjoerd ook bij was en 
Isabella de Boer is er door Sylvia Snoeck een 
hele leuke anekdote (ik weet niet hoe ik het 
anders noemen moet) 
voorgelezen, die ze zoals ik gehoord heb de 
avond of nacht ervoor nog in elkaar geflanst 
heeft, Sylvia het was erg mooi( Nogmaals 
bedankt). Het verhaal van Sylvia hebben jullie 
al in de Sjuttel van maart kunnen lezen!! 
Ook heb ik nog van alle leden een leuk 
aandenken gekregen in de vorm van een vaas 
met twee rozen, en ze zijn nog steeds mooi 
(bedankt allemaal) 
Ook de drie leden die 25 jaar lid waren 
hebben een aandenken gekregen. 
Dit wat betreft de morgen 
. 
‘s Avonds zijn we met z’n allen naar de Drie 
Cronen gegaan waar we gebarbecued 
hebben, ook het bestuur was nog even komen 
feliciteren. 
Daarna kon iedereen als ze wilde de 
dansvloer op, want ze kwamen een 
demonstratie line-dance geven, nou je moet 
toch nog wel even oefenen voor 
je het onder de knie hebt, laat mij maar 
badmintonnen. 
 

De jaarlijkse fietstocht is vanwege het slechte 
weer niet doorgegaan, dus zijn we maar 
gewoon gaan badmintonnen en om 12 uur 
met z’n allen zo was afgesproken 
gaan lunchen. 
Op vrijdag 28 juni de laatste speelavond is er 
een barbecue  voor iedereen dus ook voor 
overdag leden er word een eigenbijdrage van 
10 euro gevraagd daarvoor 
krijg je ook nog een paar consumptiebonnen, 
dus geef je op het is altijd erg gezellig. 
 
Verder wens ik iedereen een hele fijne 
zonnige vakantie 
 
Groetjes Nel Beekmans.. 
 
 

De Midweek competitie 
 
Het seizoen loopt ten einde. De midweek 
recreanten spelen hun laatste 
wedstrijden en het eerste team is zelfs 
kampioen geworden. 
 
Na een kleine enquête onder de leden is 
gebleken dat de 3 teams die we 
nu hebben blijven, waarvan het tweede team 
één wijziging heeft, Suzanne 
stopt en Tanja van de Burgt komt het team 
versterken. De andere teams 
hebben ook aangegeven dat ze graag nog 
een jaartje door willen gaan. 
 
Helaas waren er niet genoeg mensen om nog 
een 4e team te vormen. Emile 
had wel in een team gewild maar voor de rest 
hebben zich geen vaste 
spelers gemeld. Toon Welvaerts wil graag 
weer eens invallen komend 
seizoen dus die zetten we ook op het lijstje 
van invallers. Mochten er 
nog meer mensen zijn die willen invallen, ook 
graag dames, laat het mij 
dan even weten. 
 
Ik wens iedereen alvast een fijne 
zomervakantie en ik zou zeggen, rust 
goed uit en laat je evt. Blessures ook 
weggaan zodat we in augustus er 
weer fris tegenaan kunnen. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek recreantenleider
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 Wat een gezellig clubje die ‘overdaggers’, ze krijgen er 

 

niet genoeg van!!! 25 jaar en dat gaat (slaat) maar door. 
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 lijndansen!!!  
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Nadenken,   

 
 

Eten 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ze 
krijgen er 
niet 
genoeg 
van!!
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Toernooiverslagen 
 
Enkeltoernooi: 
 
Bij de heren recreanten was het een 
spannende poule. Het kon alle kanten op, 
maar uiteindelijk zijn de winnaars: 

1. Peer van Lieshout 
2. Rene van de Burgt 

 

 
 
Bij de dames recreanten was het nog 
spannender als bij de heren. Ze waren 
allemaal aan elkaar gewaagd. En natuurlijk 
wilde ze allemaal winnen. Uiteindelijk is 
dit de uitslag geworden: 

1. Marsja van Bijsterveldt vd Burgt 
2. Sabine van Geenen 
3. Tanja vd Burgt 

 

 
 
 
Bij de dames competitie waren er maar 2 
inschrijvingen, zij hebben toen bij de heren 
competitie mee gedaan. Om toch nog een 

beetje wedstrijden te hebben. Hier hebben 
zij beide leuk gespeeld. Toen moesten zij 
nog tegen elkaar spelen voor de prijzen. 
Het was een spannende wedstrijden die 
uiteindelijk in 3 sets werd gewonnen. 

1. Laura vd Aker 
2. Bette Tholen 

 
 

 
 
Bij de heren competitie deden er 6 mee, en 
de 2 dames dan. Er waren 2 uitblinkers en 
de rest heeft heel leuk gespeeld. Dit is dus 
de uitslag geworden: 

1. Frank Jansen 
2. Sander Mattheeuwsen 

 

 
 
Dubbeltoernooi: 
 
Het dubbeltoernooi was zowel bij de 
mannen als bij de vrouwen super goed in 
elkaar gezet. Er waren heel veel 3 setters, 
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waardoor het toernooi ook tot 11 uur 
duurde, maar dat vonden de meeste niet zo 
erg. Het duurt altijd even voor dat de 
koppels zijn gemaakt, omdat we proberen 
er goed over na te denken, maar dan heb je 
ook wat. We hadden 1 man over, dus er is 
1 koppel die met z’n drieen hebben 
gespeeld. Maar dat vonden ze niet erg. De 
uitslag was als volgt: 
Mannen: 

1. Frank Jansen en Joost Huijgen 
2. Peer van Lieshout, Frans van 

Seggelen en Ben Aarts 
3. Rene van de Burgt en Jos Klein 

Breteler 
 

 
 
Vrouwen: 

1. Sandra der Kinderen en Elly Jansen 
2. Sabine van Geenen en Tanja vd 

Burgt 
3. Marsja vd Burgt en Mieke 

Mattheeuwsen 
 

 
 
 

Mixtoernooi: 
 
Ook bij het mixtoernooi hebben we 
geprobeerd om het weer zo goed mogelijk 
in te delen. Dit is altijd lastig, omdat de 
heren meestal toch het overwicht hebben in 
de wedstrijden. Toch over het algemeen 
waren het wel leuke wedstrijden. Dit was 
de uitslag: 

1. Frank Jansen en Mieke 
Matheeuwsen 

2. Tanja vd Burgt en Sander 
Mattheeuwsen 

3. Tanja Lieshout en Frans van 
Seggelen 

 

 
 
 
 
 
Vriendentoernooi: 
Dit was de eerste keer dat we een 
vriendentoernooi deden bij de senioren, we 
wisten dus totaal niet wat we konden 
verwachten. Er waren in totaal 10 mensen 
die iemand mee hadden genomen. Dat was 
voor de eerste keer best veel vonden wij. 
Iedereen heeft hele leuke wedstrijden 
gehad, en ik hoop natuurlijk dat er van de 
mensen die meegekomen zijn iemand blijft 
hangen. Dat zou mooi zijn. Ze hebben in 
ieder geval een tegoedbon meegekregen 
om 3 x gratis mee te doen. Hieronder de 3 
winnaars van de avond. We hadden 3 
poules gemaakt, maar na 3 wedstrijden 
vonden de nieuwelingen het wel mooi 
geweest, en waren er al enkele bij die 
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spierpijn hadden, vandaar dus 3 winnaars. 
Laura vd Aker en Janneke 
Reinier van Mourik en Paul 
Mieke Mattheeuwsen en Laura 
 

 

Zoek de vrienden!! 
 

Als het over geld gaat… 
Beste badmintonners. Tijdens de 
algemene ledenvergadering is 
besloten dat de contributie voor 2014 
niet verandert maar dat wel de bijdrage 
voor alle betalingen anders dan 
jaarlijkse incasso, de opslag wordt 
verhoogd van 2 naar 4 euro. Koop je 
voor die 4 euro liever twee drankjes? 
Stuur dan een mail naar de 
penningmeester om aan te geven dat 
je vanaf januari 2014 per jaar wilt 
betalen in plaats van per kwartaal. 
 
Sportieve groet, 
Frans van Seggelen 
Penningmeester Badmintonclub 
Oirschot 
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De geschiedenis van de 
badmintonsport 
 
(een vervolg verhaal) 
 

Badminton House 
 

 

 

 

 

 

Zoals gezegd was de 8e hertog van 
Beaufort, Henry Somerset, een fanatieke 
speler van het spel uit India. Er zijn 
ingegraveerde battledores met records 
van rallyâ€™s; 1830 Lady Somerset 2117 
keer overgeslagen, 1845 Lady Henrietta 
Somerset en Beth Mitchell 2018 keer. Ook 
staat beschreven (1874) dat wanneer de 
Hertog van Beaufort legerpersoneel te  

gast had zij in de Noord-Hall, na een net 
was opgezet in de hal, zij met gebruik van 
battledores en shuttles een vroege 
gespeeld vorm van badminton speelde. 
De hertog woonde in zijn landhuis, 
Badminton House genaamd, op het 
landgoed Badminton in graafschap 
Gloucestershire in het zuidwesten van 
Engeland. Het landgoed Badminton, ook 
Great Badminton genoemd, was het 
middelpunt van een rijke heerlijkheid der 
Hertogen van Beaufort. Badminton House 
is een indrukwekkend Palladiaanse 
herenhuis. Het werd gebouwd voor de 
eerste hertog van Beaufort in 1682. De 
familie Somerset was een adellijke familie 
waarvan de stamboom begint in 1629. Het 
oorspronkelijke landhuis had een centrale 
blok en vleugels aan elke kant. De rest 
van het huis, inclusief fronton en koepels, 
is in de vroege 18e eeuw aangebouwd. 
Het landhuis stond, vooral in de 

zeventiende eeuw, over heel Engeland 
bekend om zijn keuken, de wijnkelders, 
zijn kennels en de (paarden)stallen.  

  

Ook tegenwoordig staat het bekend om de 
beroemde paardenconcoursen, de 
Badminton Horse Trials. Een drie-daags 
evenement dat voor het eerst gehouden 
werd in 1949 om de Britse jockey's te 
trainen. Het evenement stond toen zelfs 
bekend als "the most important horse 
event in Britain". Badminton House is nu 
het familiehuis van de 11e Hertog van 
Beaufort. Hij is President van de Horse 
Trail en was zelf ook een zeer succesvol 
jockey. 
In 1975 is Great Badminton uitgeroepen 
tot beschermd gebied vanwege de 
karakteristiek huizen in het dorp, de 
natuurlijke omgeving en het Badminton 
House. 
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 advertentie Emiel Niekerk!!
 
bouwadviesburo van niekerk 
 

buro voor bouwkundige opname, 
bouwbegeleiding, ontwerp en tekenwerk 
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Het spel was in die tijd een party-sport 
onder de Engerlse eliten. De gasten 
spraken al snel van ‘the Badminton game’ 
(het spel op het landgoed Badminton), en 
later werd het gewoon badminton 
genoemd. De overlevering verhaalt dat de 
hertog de dinerkamer van Badminton 
House gebruikte als speelruimte toen het 
op een keer begon te regenen toen hij aan 
het spelen was. De buitensport badminton 
werd een binnensport. Ik heb lang moeten 
zoeken om het 'bewijs' te vinden dat er 
ook echt in een dinerkamer badminton 
werd gespeeld. Uiteindelijk heb ik enkel 
foto's gevonden waarop te zien is dat het 
spel inderdaad binnen in de huiskamer 
van een landhuis wordt gespeeld. Ook is 
duidelijk te zien dat er een touw is 
gespannen als voorloper op een net. Dat 
het door notabelen werd gespeeld is te 
zien aan de kleding die de dames en 
heren aan hebben. Erg leuke foto's die het 
prille begin van ons badmintonspel als 
binnensport laten zien. De dinerkamers in 
de Engelse landhuizen waren groot en 
konden vaak verkleind worden door 
houden vouwdeuren die de kamers in 
tweeën deelde. Daardoor had je aan de 
zijkanten van de kamer dan wel de 
opgevouwen deuren in de weg staan. Het 
speelveld voor het badminton had toen 
dus de vorm van een zandloper. Op geen 
enkele website over de geschiedenis van 
het badminton ben ik een tekening van 
zo’n speelveld tegengekomen. 

 

Maar ook hier heeft lang zoeken toch 
resultaat gehad. Ik heb een tekening 
gevonden van een speelveld met een 
insnoering, erg grappig. 
in 1877 werd de Bath Badminton Club 
opgericht en fungeerde als eerste 
'overkoepelende organisatie' voor het 
badminton. In 1893 werd de Badminton 
Association of England opgericht en 
vervangt daarmee de Bath Badminton 
Club, waarna de eerste Engelse 
kampioenschappen georganiseerd werden 
in 1899.  

 
 
 
(wordt vervolgd) 

 



Sjuttel Juni 2013                                                                                                                   BCO 
 

18 

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

  
 
Sportieve jeugdleden, 
 
Hierbij al weer de laatste shuttle van dit 
badmintonjaar! Het afgelopen jaar is weer 
om gevlogen.  
Aan het einde van dit jaar gaan we met de 
jeugd een BBQ houden. Altijd zeer 
gezellig! 
Ook hebben we dit jaar de 
laddercompetitie ingevoerd. Nog niet vaak 
gespeeld, maar wel uitdagend voor 
iedereen. 
Zo ook de enkelkampioenschappen 
gehad, alsmede het ouder-kind toernooi. 
En ik zou t nog bijna vergeten…..het 
jeugdkamp! 
 
 
De enkelkampioenschappen 
 
Het was bij de eerste jeugd een drukke 
boel! Er werd hard gestreden om de 
eerste, tweede en derde plaats bij de 
jongens en de meisjes. 
Bij de Meisjes is Nomi eerste geworden, 
Dagmar tweede en Ilse is op een hele 
mooie derde plaats geëindigd. 

 
Bij de jongens was het ook heel erg 
spannend. De shuttles werden met kracht 
naar de andere kant geslagen. Er viel 
menig zweetdruppeltje. 
Maar uiteindelijk mocht Thijs op de eerste 
plaats gaan staan op het ereschavot. Teun 
op de tweede plaats en Wilbur op de 
derde plaats. 

Goed gespeeld allemaal. Ze hadden er 
hard voor geknokt. 
 
 
Bij de tweede groep werd er ook hard  
 

 
gewerkt. De dames waren helaas niet 
allemaal aanwezig, maar de strijd was er 
niet minder om. Uiteindelijk is Sabine op 
de eerste plaats geëindigd. Sanne op de 
tweede en Ilse op de derde plaats. 
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Bij de jongens werd er ook stevig 
doorgespeeld. Giel ging er met de eerste 
prijs vandoor. Stijn kwam op een mooie 
tweede plaats te staan en Joris op de 
derde plaats. Ook hier geldt, mooi 
gespeeld allemaal! 
Het blijft altijd weer een mooie wedstrijd 
om naar te kijken! 

 
Het jeugdkamp 
 
Dit jaar wegens bezuinigingen bij de club 
waren we te gast bij het 
daklozenopvangcentrum Johannahoeve in 
Bergeijk. Het thema….juist… zwervers. 
Iedereen werd opgewacht door onze 
clubzwervers Corné en Sjoerd. Ze zagen 
er zo echt uit dat ze aan straat al veel 
bekijks hadden van mensen die voorbij 
reden! 
Bij aankomst regende het zo hard, maar 
de rest van het kamp hebben we stralend 

weer gehad! Dus de dropping, 
fotospeurtocht, cluedo, stratego en het 
geluidenspel als ook het zeskamp, werden 
buiten in een stralende zon gespeeld. 

Maar ook de activiteiten binnen zoals de 
quiz op vrijdag- en zaterdagavond werd 
zeer fanatiek gespeeld. Voor een van de 
kleinste onder de leden was 
zaterdagavond zeer vermoeiend, maar dat 
mocht de pret niet drukken voor de rest. 
De groepen hebben allemaal even 
enthousiast meegedaan, jong en oud. En 
het is altijd weer leuk om aan dit kamp 
deel te nemen.  
 

 
Aan al deze super leuke activiteiten is wel 
een wedstrijd aan verbonden. De groep 
van de Dronken Mutsen had uiteindelijk de 
meeste punten in de wacht gesleept. Zij 
gingen met de felbegeerde prijs van een 
rol koekjes naar huis. 
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Nomi kreeg de gouden knapzak omdat zij 
het meest als zwerver verkleed was. En 
Jens Beekmans kreeg een gouden 
knapzak omdat hij zich t meest als 
zwerver gedragen had, voordat hij al op 
kamp was…… 
Alle kids kregen uiteindelijk een knapzakje 
meer naar huis. En bedankt voor jullie 
sportieve inzet!
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Laddercompetitie 
 
 
Dit seizoen zijn we begonnen met de 
laddercompetitie bij de tweede groep. 
Maar helaas is het er nog niet zo vaak van 
gekomen om daadwerkelijk te ladderen, 
zoals wij dat zeggen. Jammer, want het is 
wel leuk, omdat nu iedereen tegen elkaar 
kan en moet spelen. Hopen dat het na de 
zomervakantie meer plaats gaat vinden. 
 
Ouder-kindtoernooi 
 
Ook het ouder-kind toernooi is iets wat 
elke keer weer een leuke drukke bezigheid 
is. 
Ook dit jaar was er veel een 
goede bezetting van ouders en 
kind(eren). 
Er werd hard gestreden in de 
verschillende poelen. 
Uiteindelijk na een spannende 
finale is dit de uitslag. 
1ste plaats winaar   Jens en zijn 
moeder 
2de plaats sportiviteitsprijs       
Harm  en zijn moeder 
3de plaats aanmoedigingsprijs    
Nomi   en haar moeder 
 
 
 

 

 
 
In de tweede groep werd er ook hard  
gevochten voor de eer. Het was zeer 
spannend. Ook de aanleg van vaders, 
broers en ooms en moeders is zeer leuk 
om te zien….zouden we eigenlijk vaker 
moeten doen…. 
De uitslag was na een zeer spannende 
finale als volgt. 
1ste plaats  Stijn en zijn vader 
2de plaats sportiviteitsprijs    Lotte die haar 
oom via facebook geregeld had. 
 
3de plaats aanmoedigingsprijs  Laura en 
haar vader die een zeer verrassend spel 

speelden. 
Zeker ook om 
naar te kijken. 
 
 
Verder alle 
vaders, 
moeders, 
broers, en 
ooms bedankt 
voor het 
meedoen en 
jullie 
enthousiasme. 
En ook de 
ouders die voor 
anderen 
ingevallen 
hebben.  
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Verjaardagskalender 
 
Juni: 
16-06-2000 Stijn Kamphuis 
16-06-2001 Harm Mattheeuwse 
 
Juli: 
04-07-1998 Joris van de Boom 
05-07-2002 Bart Schijvens 
21-07-1995 Pepijn van Kessel 
10-07-2005 Senn Bosman 
 

 
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 
13-09-2004 Nienke van de Wal 

 
BBQ 
Dit jaar gaan we weer afsluiten met een mooie bbq. Kunnen we deze avond nog even 
gezellig met zijn allen bijkletsen en het afgelopen jaar overkijken. 
Wij wensen jullie een mooie zomervakantie en hopen jullie daarna weer uitgerust terug te 
zien in de Kemmer. 
 
Prettige vakantie! 



Sjuttel Juni 2013                                                                                                                   BCO 
 

26 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
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  
Sylvia van Overbeek 
 
 
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  Nel 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               Corné van de Akker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: www.bcoirschot.nl 
E-mail: info@bcoirschot.nl  
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