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De Sjuttel 

38e jaargang, nr. 3 

september 2013 

 
Beste sportvrienden, 
 
Dat was me het zomertje wel (tot nu toe!!). 
Een vieze natte mei maand, een koude juni 
maand. Een bloed hete juli maand. 
Augustus suddert er achter aan. En dan al 
medio augustus weer beginnen met 
badmintonnen.  
Daarom deze keer maar geprobeerd om de 
nieuwe Sjuttel al begin september klaar te 
krijgen. Maar dan moet je ook weer kopij 
krijgen. Alle bestuursleden, inclusief onze 
nieuwe voorzitter, hebben hun best gedaan, 
maar toch heb ik het gevoel dat alle 
bijdragen wat korter zijn dan anders. 
Daarom heb ik hier en daar maar wat 
informatie toegevoegd deze keer.  
In de vorige Sjuttels was het verhaal over de 
badminton geschiedenis al een vervolg 
verhaal, en dus heb ik deze keer het slot 
daarvan toegevoegd. Toch wel interessant 
om te lezen dat de naam badminton in feite 
afkomstig is van het kasteel in Engeland 
waar een variant voor het eerst gespeeld 
werd. Ook leuk om te weten dat er 
speelvarianten waren waarbij de spelers op 
hun plaats moesten blijven staan of waarbij 
er wel 5 spelers aan iedere kant van het net 
staan. Moesten we maar eens tijdens een 
toernooitje uitproberen. 
 
Een nieuw seizoen!! Nieuwe kansen en veel 
lees plezier. 
 
. 
Hans Engels 

 

Verschijningsdatum  

Volgende  Sjuttel 

 

december 2013 

 

Heb je kopij? 

 

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

 

Voor 30 november 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 Badminton overdag / 

midweek competitie 
Pag. 7 De Technische commissie 
Pag. 9 - 11 De geschiedenis van de 

badminton sport 
Pag. 13 Badminton internet plezier 
Pag. 14 - 19 Jeugdrubriek,   
Pag. 17 Verjaardagskalender jeugd 
Pag. 20 Info 
 

 

De website van badminton Oirschot is te 
bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste leden, 
 
Vrijdag 29 juni was de jaarlijkse afsluiting 
van het vorige badmintonseizoen. Met een 
BBQ en een drankje werd het seizoen 
gezellig afgesloten. Het nieuwe 
badmintonseizoen is woensdag 14 
augustus weer van start gegaan. Na zes 
weken niet gespeeld te hebben, moet je er 
weer even inkomen. Spieren die zes 
weken rust hebben gehad, zijn weer 
voelbaar in je lichaam. Ik heb dit jaar 
gelukkig weinig last gehad van spierpijn. 
In de vakantie heb ik veel gefietst en 
gewandeld. Tijdens mijn vakantie in Zuid 
Duitsland heb ik veel gewandeld in de 
bergen en een dag gemountainbiked. 
Omhoog gaan dat was afzien moest een  
 
 
 

 
 
paar keer afstappen en ben omhoog 
gelopen. De afdaling daarin tegen is 
heerlijk. Het was wel opletten dat je niet te 
snel naar beneden ging. 
De trainingen zijn gestart onder leiding 
van Frank Jansen. Hij geeft om de week 
training van 20.00 uur tot 21.00 uur aan de 
competitiespelers en daarna tot 22.00 uur 
aan de recreanten.  
We hebben dit seizoen 1 competitieteam, 
3 recreantenteams en 4 jeugdteams. We 
wensen alle teams een sportief en 
succesvol seizoen toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Er is weer flink gebarbecued deze zomer!! 
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Beste Badmintonners van 

overdag 
 
Veel weet ik nog niet te schrijven, we zijn nog 
maar net begonnen met badminton. 
Maar na een koud en nat voorjaar hebben  
we toch nog een hele mooie en vooral ook  
een warme zomer gehad. 
ook voor diegene die om de een of andere  
reden in ons land zijn gebleven hebben  
ook heerlijk kunnen genieten van het mooie  
weer. 
De eerste speeldag was het nog vrij rustig, 
 maar nog niet alle scholen waren al  
begonnen, en ik denk dat ze nog even van 
het mooie weer wilde genieten. 
De fietstocht van afgelopen seizoen heeft  
helaas niet door kunnen gaan vanwege het 
slechte weer, wel zijn we met allen die zich 
opgegeven hadden voor de fietstocht wezen 
lunchen bij het nieuwe restaurant Mariana,  
wat mij en ik hoop iedereen goed bevallen  
was. Of we de fietstocht dit seizoen nog  
houden ligt eraan of er voldoende animo  
voor is. 
Twee leden hebben zich helaas afgemeld  
n.l. Anita Neggers en Gonnie van de Loo   
wat de reden is  heb ik nog niet gehoord. 
We kunnen dus best weer enkele leden 
gebruiken, als jullie iemand weten breng 
 ze gerust een keer mee om het te proberen 
en de sfeer te proeven het is er best gezellig. 
Verder wens ik iedereen een heel sportief  
seizoen. 
En Bea jouw wens ik heel veel kracht om door 
deze rot tijd heen te komen, hou je taai,  
we hopen dat alles weer goed komt. 

De Midweek competitie 

 
De zonnige zomer zit er weer op en 
iedereen wil het luie zweet wel weer 
wegspelen en dit seizoen hebben 
we een trainer geregeld, Frank Jansen, 
die voor zowel de competitiespelers als 
de recreanten training gaat geven. Dit 
n.a.v. de vraag tijdens de ALV van dit 
jaar dat er best wat recreanten ook nog 
wel wat willen bijleren. De 
competitiespelers spelen van 20.00 - 
21.00 uur en de recreanten van 21.00 - 
22.00 uur. Laura heeft de data 
rondgemaild en de vraag om aan te 
melden. 
  
De midweekcompetitie wordt weer 
ingedeeld en zal hoogstwaarschijnlijk 
begin september weer starten. De 
teams hebben er weer zin in en we 
zullen zien waar iedereen dit jaar 
eindigt. Zet hem op en laat ons trots zijn 
op onze vereniging. 
  
Laten we er met z'n allen een gezellig 
jaar van maken en hopen dat er nog wat 
nieuwe leden bijkomen zodat we weer 
een volle zaal met enthousiastelingen 
hebben op de woensdag en vrijdag. Dus 
weet je nog iemand die ook gezellig wil 
badmintonnen laat ze vooral een aantal 
keer komen meedoen. 
  
Tanja Lieshout 
Midweek recreantenleider 
 

 
Groetjes Nel Beekmans 
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Hoi allemaal, 
 
De vakantie is weer voorbij en we gaan 
weer beginnen met badminton. Op 
woensdag 21 augustus zijn we weer 
gestart met de trainingen, dit jaar van 
Frank Jansen. Pascal kreeg een andere 
aanbieding waar zijn hart meer bij lag. Wij 
zijn zeer blij dat Frank ons komt trainen. 
Hij kan ons toch veel leren denk ik. Op 
het moment dat ik dit schrijf hebben we 
nog geen training gehad, dus ik kan er 
nog niks van zeggen. Op zondag 15 
september start de competitie weer. Ook 
hier ben ik zelf al helemaal klaar voor. We 
starten met 1 senioren team en 4 jeugd 
teams. Er waren verschillende senioren 
die niet iedere week wilde spelen vandaar 
dat we nu met 5 heren en 3 dames zitten. 
Maar we gaan iedere week maar met 3 
heren. Ik denk dat dit een goede / leuke 
oplossing is voor iedereen. De jeugd 
heeft ook weer een leuke indeling en ik 
denk dat zij zeker een leuke competitie 
tegemoet gaan. Hieronder de indeling: 
 

Team 1: (3
e
 klasse) 

Laura vd Aker 
Bette Tholen 
Brechje van Kollenburg 
Peter Vermeer 
Rick Smetsers 
Rick Beekmans 
Sjoerd van Poppel 
Sander Mattheeuwsen 
 
U17:  Emily    

Sabine   
Brechje   
Joris     
Jurek  

  
U15:  Sanne   

Lotte    
Teun    
Harm  

  
U13-1: Laura    

Yanou   
Rens    
Tom   

 
U13-2: Ilse T.   

Jens    
Nomi   
Ties    
Amy 

 
Ik heb weer het volste vertrouwen in 
komend seizoen. Misschien zit er dit jaar 
wel een kampioen bij, wie zal het zeggen.  
 

Groetjes Laur

We hebben dit jaar ook nieuwe telmappen gemaakt. Ze zijn allen 

geplastificeerd. We hebben er veel werk in zitten, dus ik hoop dat 

iedereen er met zorg mee om gaat. En ze dus niet op de grond 

gooien, je mag elkaar hier best over aanspreken, zodat we met z’n 

allen zorgen voor mooie mappen!! 
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De geschiedenis van 
de badmintonsport 
 
(het slot van een vervolg verhaal) 
 

De verschillen tussen het spelen van het 
spel waren in het begin erg groot. In 
sommige streken werd badminton slechts 
gespeeld door twee personen die de 
shuttle heen en weer sloegen, terwijl ze op 
dezelfde plaats moesten blijven staan. Dit 
is wel de oudste vorm, elders speelde men 
het spel met drie of vijf personen aan elke 
kant van het net. Dit laatste was zelfs rond 
1910 nog het geval. Al vrij snel nadat uit 
de verschillende voorlopers het 
badmintonspel was geboren, werden in 
Engeland clubs opgericht. Een van de 
eerste, zo niet de eerste club in Engeland 
was de Military Club of Folkestone in 
1875. Ook in Amerika kwamen clubs tot 
stand. De eerste club in Amerika werd 
opgericht in 1878 en was the Badminton 
Club of the City of new York en vormde de 
grondslag voor een snelle groei. 
BC Drop Shot is de oudste 
badmintonvereniging van Nederland, 
opgericht op 1 oktober 1947. De club is 
meerdere keren landskampioen geweest 
en heeft veel talenten voortgebracht. 

De verdere ontwikkeling 
In 1877 verschenen er spelregels in 
boekvorm van de hand van Kolonel H.O. 
Selby in Karachi. Ondanks het feit dat er 
spelregels bestonden, werd het spel toch 
op uiteenlopende wijzen beoefend. In 
sommige streken werd het spel door twee 
personen gespeeld, die de shuttle heen en 
weer sloegen en verplicht waren op 
dezelfde plaats te blijven staan. Elders 
speelde men met 3 of 5 man aan elke 
kant van het net. Zelfs was dit rond 1910 
nog het geval. Sindsdien zijn de 
spelregels herhaaldelijk gewijzigd en 
aangepast, vooral nadat het badminton 
zich ontwikkelde tot een specifieke 
zaalsport.  
De eerste bond was de Engelse bond, de 
"Badminton Association of England" werd 
in 1893 door kolonel Dolby opgericht. 
Deze Bond is tot op heden de meest 
invloedrijkse gebleven. Zij heeft 

onschatbare diensten aan de 
badmintonsport bewezen Hierna volgden 
al snel de bonden van Ierland (1899), 
Schotland (1911) en Wales (1928). De 
populariteit sloeg hierna over naar andere 
landen. 
In 1934 werd de Internationale Badminton 
Federatie (I.B.F.) opgericht en zetelt in 
Kuala Lumpur. De eerste leden van het 
I.B.F waren Engeland, Wales, Ierland, 
Schotland, Denemarken, Nederland, 
Canada, Nieuw Zeeland en Frankrijk. 
India volgde in 1936. De federatie moest 
toezicht houden op de spelregels en de 
naleving daarvan. Bovendien organiseert 
zij wedstrijden op internationaal niveau en 
maakte contact met landen die nog niet 
aangesloten waren. Zoals bij vele takken 
van sport, was ook de IBF belast met 
politieke problemen. Door de groei van de 
IBF en de populariteit, was ook China 
geïnteresseerd. Echter China stelde als 
voorwaarde dat het lid Taiwan geschrapt 
zou worden. Dit gaf wrijvingen en enkele 
Oosterse landen hadden daarom hun 
eigen federatie opgercht; de Wereld 
Badminton 

Federatie.  

Het zal niet iedereen bekend zijn dat 
Amerika ook een grootheid is geweest in 
het badminton. Tussen 1949 en 1967 
heeft de USA 23 keer de World 
Championships gewonnen. De IBF heet 
sinds 2006 Badminton World Federation 
(BWF).Inmiddels zijn er zo’n 165 landen 
aangesloten bij de BWF. De BWF. 
verzorgt een aantal grote internationale 
toernooien, te weten.: 
- Olympische Spelen in samenwerking 
met het IOC 
- Wereldkampioenschappen badminton 
- Wereldkampioenschappen badminton 
voor junioren 
- Thomas Cup (the World Men's Team 
Championship) 
- Uber Cup (World Womenâ€™s Team 
Championship) 
- Sudirman Cup (the World Mixed Team 
Champion ship) 
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 advertentie Emiel Niekerk!!
 
bouwadviesburo van niekerk 
 

buro voor bouwkundige opname, 
bouwbegeleiding, ontwerp en tekenwerk 
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Eerst maakten 
de Denen en 
de Zweden 
een einde aan 
het traditionele 
overwicht van 
de Engelsen. 
Maar tegen het 

einde van de jaren veertig vonden de 
Scandinaviërs gelijkwaardige 
tegenstanders in de spelers van Thailand 
en Maleisië. Daarna ontwikkelden zich in 
Azië twee nieuwe grote 
badmintonmogendheden: Indonesië en 
Japan. Het waren geen te onderschatten 
tegenstanders. Midden jaren zestig kwam 
China naar voren en won op toernooien 
simpel van de Scandinaviërs. In 1967 
werd de Europese Badminton Unie 
(E.B.U.) opgericht. 
 
Ook Nederland volgde. Op 15 november 
1931 werd in Noordwijk de Nederlandse 
Badminton Bond opgericht onder meer 
door mr. D.U. Stikker (de latere minister 
van buitenlandse zaken). Tot en met 1938 
leidde de Nederlandse Badminton Bond 
een redelijk bestaan, maar van een echte 
groei was geen sprake. Het ligt voor de 
hand dat door de oorlogshandelingen en 
alle daarmee gaande gebeurtenissen de 
NBB zijn activiteiten noodgedwongen 
moest staken. In oktober 1951 namen 
enthousiaste badmintonliefhebbers de 
organisatie weer krachtig ter hand en 
daarmee begint een bloeiende periode 
voor het badminton in Nederland. 
Omstreeks 1953 brachten 
speelgoedhandelaren en fabrikanten 
goedkoop materiaal op de markt. Doordat 
men zich gemakkelijk voor een paar 
centen rackets en shuttles kon 
aanschaffen ging badminton 'de straat op'. 
De sport werd enorm populair en men zag 
het in straten en op pleinen, aan het 
strand en op campingterreinen met groot 
enthousiasme beoefend worden. De groei 
die de Nederlandse Badminton Bond sinds 
dat jaar meemaakte, kent geen 
vergelijking met andere sporten. De NBB 
werd de snelst groeiende sportbond van 
Nederland. Vanaf 1990 is het ledenaantal 

teruggelope
n. Op 30 
januari 
2010 werd 
door de 
Bondsverga
dering 
tijdens het NK Badminton een nieuwe 
naam aangenomen en de NBB ging vanaf 
toen Badminton Nederland heten. Een 
dag later werd in Topsportcentrum Almere 
het nieuwe logo gepresenteerd. 
Badminton Nederland organiseert een 
aantal toernooien in Nederland: 
- Nederlandse Kampioenschappen 
- Nederlandse Jeugd- en 
Veteranenkampioenschappen 
- Dutch Open 
- Satellitefinales (finales van het 
Nederlandse toernooicircuit) 
- BN Cup (bekertoernooi voor clubteams) 
 

1986 was het jaar dat bij de internationale 
sportbonden de vrouwen in opstand 
kamen, omdat zij hun singles ook tot 15 
punten wilden spelen. Een damesenkel 
ging toen nog tot 11 punten.  
Badminton is in het licht van de 
Olympische Spelen een nieuwe sport. Na 
demonstratiewedstrijden in MÃ¼nchen 
1972 (en nog een keer in 1988) is de sport 
sinds de Olympische Spelen in Barcelona 
(Spanje) in 1992 een officiÃ«le 
Olympische sport. De eerste enkelspel 
medailles werden uitgereikt aan de 
IndonesiÃ«rs Allen Budi Kusuma (heren) 
en Susi Susanti (dames). Ze werden bij 
thuiskomst als echte volkshelden 
behandeld. Bij de Olympische Spelen in 
Seoel (Korea) was het badminton de 
eerste sport die uitverkocht was. Hier 
behaalde Mia Audina, toen nog 16 jaar, 
een zilveren medaille voor IndonesiÃ«. 
Inmiddels komt ze voor ons land uit. 
Tijdens de Olympische Spelen in Athene 
(2004) heeft Mia Audina een zilveren 
medaille behaald bij het dames-enkelspel. 
Slechts 5 landen wonnen een gouden 
medaille op de Olympische Spelen sinds 
de introductie van 1992; China, Indonesië, 
Zuid-Korea, Engeland en Denemarken.

http://home.planet.nl/~badmintoncluboirschot


Sjuttel September 2013                                                                                                        BCO 
 

12 

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

http://home.planet.nl/~badmintoncluboirschot


Sjuttel September 2013                                                                                                        BCO 
 

13 

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

 
Hoe moet badminton gespeeld worden. Kijk maar eens op het volgende adres voor een 
uitermate goede en ongelooflijk lange rally tijdens een badmintonwedstrijd: 

 
http://www.lachjekrom.com/filmpjes/filmpjes-1213-Badminton.php 

 
Weten jullie hoeveel soorten slagen er wel niet mogelijk zijn bij badminton? Kijk maar eens 
op: 

 

http://www.badminton-information.com/badminton-videos.html 

 
Je ziet er voorbeelden van de backhand smash, de backhand clear, de jumping smash, de 
sliced smash, de backhand defense, de backhand flick, de forehand push, de net shot en de 
net block. Als ik nog even verder zoek vind ik er ongetwijfeld nog wel meer. Bijvoorbeeld 
raar dat er geen drops te zien zijn. 

 
Uiteraard is er op YouTube ook van alles te vinden over badminton. Ik zocht ernaar en vond 
bij toeval de volgende site: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=evwqSd9hg2w 
 
Ik vond er allerlei instructie filmpjes over voetenwerk, de grip en slagen technieken. De 
teksten zijn wel in het Engels, maar de beelden spreken voor zich. 
 
Uiteraard heeft onze Nationale Badminton Bond ook zijn eigen website met een heleboel 
actuele informatie. Ga maar eens naar: 
 
http://www.badminton.nl/ 
 
je leest er alles over de ‘snelste racket sport’ in de wereld, de nationale competitie, de  
badminton regels en wat de NBB zoal doet voor de spelers en de verenigingen. 
 
En natuurlijk vergeet ik ook onze eigen website niet: 
 
http://www.bcoirschot.nl/ 
 
Daar vind U natuurlijk alles over onze eigen club. De meeste van de foto’s en evenementen 
beschreven in de Sjuttel staan ook op de site, maar dan natuurlijk met nog veel meer 
fotomateriaal. onder het hoofdje 'De Sjuttel digitaal’ vind U ook de Sjuttels van de afgelopen 
jaren. Hebt U op- of aanmerkingen laat het dan even weten aan onze webmaster, Frank 
Vorstenbosch.  

http://home.planet.nl/~badmintoncluboirschot
http://www.lachjekrom.com/filmpjes/filmpjes-1213-Badminton.php
http://www.badminton-information.com/badminton-videos.html
http://www.youtube.com/watch?v=evwqSd9hg2w
http://www.badminton.nl/
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Sportieve jeugdleden, 
 
als jullie dit lezen zit de vakantie er al weer 
op en zijn we weer volop aan het sporten, 
hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie 
gehad, en kunnen we er weer tegen aan. 
Volop trainen, toernooitjes enz. 
onze bbq voor de vakantie was een hele 
gezellige avond, dit keer gehouden bij de 
voetbalvelden van de bocht. Fijn dat we 
daar gebruik van mochten maken.  
Mijn complimenten voor jullie ''jeugd'', een 
fijne avond vol plezier en vertier. 

Ik hoop op een goede opkomst dit 
sportjaar en veel speel plezier, 
en als iemand dit leest en denkt wat 
gezellig daar bij de jeugd, we komen nog 
steeds begeleiders te kort, dus wat houdt 
je tegen!!!!!!!!!! 
 
namens de jeugdbegeleiders, Josè 
 
 

 

 
Voor de vakantie hadden we de afsluiting 
van de interne competitie. Er waren niet 
veel kinderen, maar we hadden toch een 
leuke competitie onderling. Uiteindelijk 
hadden we dan met een spannende 
eindscore toch een winnaar. Zie de foto. 

 
Zij mogen nu allemaal ‘omstebeurt’ de 
grote beker mee naar huis nemen. Of alle 
ouders hier blij mee zijn, weet ik ook niet, 
ers hier blij mee zijn, weet ik ook niet, 
haha. 
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Bij de tweede groep hadden we de 
laddercompetitie. Zij speelde onderling 
enkelpartijen. Gewoon jongens en meisjes 
door elkaar, omdat de sterkte een beetje 
overeenkomt. De beste van de tweede 

groep is op dit moment: Sabine Robben. 
Op de tweede en hele knappe plaats is 

Laura Vonk. Zij is nog niet zo lang lid, 
maar toch speelt ze al supergoed. Op de 
derde plaats hebben we Manon Neggers. 
Zij heeft niet alle wedstrijden meegedaan, 
maar toch een hele knappe 3

e
 plaats 

gehaald. Dit is in de laatste wedstrijd pas 
besloten. 
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Verjaardags kalender 
 
September: 
13-09-2004 Nienke van de Wal 
29-09-1996 Emily van Oers 
 
Oktober: 
03-10-2002 Wilbur van Lierop 
30-10-2002 Ilse Leeneman 
 
November: 
01-11-2000 Sanne Neggers 

16-11-2003 Bjorn Kamphuis 
20-11-2004 Sanne van der Heijden 
24-11-2002 Rens van Beers 
 
December: 
03-12-2000 Amy Baeten 
04-12-2000 Jurek van Nunen 
19-12-2001 Teun van Brunschot 
22-12-2002 Yanou Lips 
30-12-1997 Sabine Robben 
31-12-2002 Tom Vonk 

Sanne 
en 
Senn.  
 
Lekker 
spellen 
aan het 
doen 
bij de 
Bocht 
80. 
 
 
 
 

 
 

BBQ ‘in de Bocht’ 
 
de BBQ was bij FC de bocht, we hadden 
even gewacht tot iedereen er was en toen 
de BBQ aangemaakt. We hebben even 
gevoetbald, voor het idee dat we gezond 
bezig waren. 
het was een gezelige avond, we hebben 
veel plezier gemaakt en veel 
gelaaaaachen. 
 
De 2 eiïge-tweeling  Sabine en Brechje 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
hallo ik ben Harm, ik was op de BBQ van 
de badminton, dat was harstikke leuk, 
eerst ging ik wat eten en drinken, ik heb 
nog gezellig gespeeld, er was ook muziek, 
het was echt gezellig, ik heb ook veel 
gevoetbald we waren natuurlijk bij de  
bocht 80, daar waren een paar velden en 
heel veel ballen, het was dus heel gezellig. 
 
groetjes Harm 
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de vakantie 
 
ik ben in Spanje geweest, Barcalona, het 
stadion Campnou was heel leuk, de kerk 
sagrada familia was van binnen heel mooi, 
veel criminele. We zijn ook naar het beste 
waterwold geweest met meer dan 50 

glijbanen, er waren stijlen glijbanen. op 
mijn verjaardag naar een ander pretpark 
geweest en heb veel gezwommen. 
 
Bart 
 

 
4 dames Op de 
foto van links 
naar rechts: 
Ilse Tijs, Laura 
Vonk, Yanou 
Lips en Amy 
Baeten. 
4 meiden die bij 
badminton ook 
altijd samen 
spelen en ook 
bij de BBQ bij 
de bocht 80 
waren ze 
onafscheidelijk.

.
 

 

 

 

 

Aan de bar: 

 

Bas, 

Nienke en 

Nine. 

Lekker aan 

het eten. 
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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  
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 
 
Secretariaat  Badm overdag 

Beppie van Beek-Osnabrugge  Nel Beekmans 

De Kastanjehof   Raffendonkstraat 2 
5688 CW Oirschot 5688 DK Oirschot 
Tel.nr 0499 – 841444 0499 – 573178 
 
Competitiezaken Recr.comp 
Laura van de Aker Tanja Lieshout 
Joke van de Schoot  
  
Redactie 
Hans Engels 0499 – 574129 
j.engels11@gmail.com 
 
Trainers 
Senioren Frank Jansen  
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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