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De Sjuttel 
38e jaargang, nr. 4 
december 2013 
 
Beste sportvrienden, 
 
De crisis is bijna voorbij. Sinterklaas is weer 
naar huis. Badmintonnen blijft een leuke 
sport, hoewel het soms toch wel lastig is. Het 
bestuur draait gewoon door en achter de 
schermen wordt er hard gewerkt door de 
vrijwilligers. Er is een nieuwe versie van het 
speelbord onderweg. Misschien is het er al 
als deze Sjuttel verschijnt. De labels krijgen 
een nieuwe look met (hopelijk herkenbare 
pasfoto’s). Uiteraard luiden we ook het 
komende jaar weer in met een gezelligheids 
toernooi op de eerste speelavond in het 
nieuwe jaar. Dit jaar wat laat want het is pas 
op 8 januari (zie blz.7)!! Er zijn echter ook 
een aantal speelavonden die uitvallen (zie 
ook blz.6)!! 
 
Allemaal positieve berichten, maar toch blijft 
het ledenbestand een probleem. Heel 
langzaam maar zeker wordt de club kleiner 
en moet het bestuur gaan nadenken over 
nieuwe maatregelen. Het clubblad is er nog 
steeds, maar we zijn wel afhankelijk van de 
adverteerders. Die zorgen ervoor dat het 
betaalbaar blijft. Een minder positief bericht 
betreft het wegvallen van de advertentie voor 
het Antiekwinkeltje. Elly en Con houden het 
voorgezien en gaan alleen nog als 
hobbyisten verder. Toch heel hartelijk 
bedankt voor de jarenlange steun via hun 
advertentie. Ik hoop dat die ook wat heeft 
opgeleverd. 
We hebben dus hard nieuwe adverteerders 
nodig!! De eerste hebben we al gevonden, 
met dank aan Marian Beekmans (zie de 
binnenkaft op blz.2) 
 
Veel lees plezier. 
 
Hans Engels 
 
 
 
 
Verschijningsdatum  

Volgende  Sjuttel 
maart 2014 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij een 
van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 28 februari  2014 
 
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 Nieuwjaarstoernooi 
Pag. 7 Badminton overdag en de 

midweekcompetitie 
Pag. 9 De Penningmeester 
Pag. 10 De technische commissie  
Pag. 12 - 13 De geschiedenis van de 

badminton sport 
Pag. 15 - 20 Jeugdrubriek,   
Pag. 20 Info 
 
 
De website van badminton Oirschot is te 
bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste Badmintonners, 
  
We zijn bezig om een nieuwe kast te 
maken. Het afhangsysteem met je naam 
op een sleutelhanger wordt vervangen 
door een foto. Tanja is de laatste 
maanden bezig geweest om van iedereen 
een foto te maken.  De nieuwe kast zal 
ook kunnen worden afgesloten, zodat de 
shuttles beter bewaard kunnen worden. 
De laatste spelers verzoeken wij dan ook 
de shuttles in de afgesloten ruimte te 
leggen en de kast af te sluiten.  
De feestdagen staan weer voor de deur. 
Gezellig met de familie aan het kerstdiner 

en een week later knallend het nieuwe jaar 
in. Zoals elk jaar beginnen we het nieuwe 
jaar met een Nieuwjaarstoernooi. Dit jaar 
zal dat zijn op woensdag 8 januari. Daar 
middel van kaarten trekken worden er 
partijen gemaakt.  Na 20 minuten spelen 
zullen de winnaars twee  loten  krijgen en 
de verliezers krijgen één lot. Daarna speel 
je weer  met anderen. De lootjes moeten 
goed bewaard worden, want na afloop 
gaan we gezellig wat drinken en worden 
lootjes getrokken en maak je kans op 
leuke prijzen.  
Ik wens iedereen:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter 

 
 
 
Speelavonden in  de komende weken 
Vrijdagavond 20 en 27 december en 3 januari is 
er geen badminton voor de jeugd. De senioren 
spelen  wel gewoon op alle 3 die dagen!!.  

 
Woensdagochtend /- avond op 25 
december en 1 januari  is er geen 
badminton voor de senioren.

Fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar. 
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NIEUWJAARS-TOERNOOI 
2014 

 
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 8 Januari.  
Aanvang 20:30 uur! 
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Beste Badmintonners van 
overdag 
 
Voor u ligt alweer de laatste sjuttel van  
2013. 
 
Het aantal leden is weer iets afgenomen. 
 Bart Leenders heeft ons verlaten vanwege 
verhuizing 
van Boxtel naar Arnhem, Hij vertelden ons  
bij zijn afscheid dat hij altijd met heel veel  
plezier bij 
onze club gespeeld had, maar dat hij van- 
wege zijn enig kleinkind graag bij haar in  
de buurt wilde wonen. 
 
Op dit moment hebben we nog 38 leden op  
de woensdagmorgen, het is niet altijd te mer- 
ken, want meestal zijn er maar zes banen  
bezet, dat is jammer, maar er zijn op dit mo- 
ment ook wel enkele zieken en geblesseerde. 
Ik wens hun dan ook van harte beterschap, en hoop 
dat ze snel weer kunnen komen spelen. 
 
We spelen iedere woensdagmorgen van 9.00-tot 
10.30 uur, maar de fanatieken onder ons  
beginnen alom 8.30 uur en dat kunnen ze  
dankzij Cees want die zorgt iedere week  
weer dat  de netten op tijd op staan Cees  
bedankt. 
 
Het laatste toernooi van dit jaar is op 18 de- 
cember. Ik hoop op een grote opkomst, zodat 
we er een gezellige morgen van kunnen maken 
en tevens de laatste van dit jaar. 
 
Woensdag 8 januari beginnen we weer, en  
dan is er die avond een nieuwjaars toernooi  
waar ook wij van overdag aan mee kunnen  
doen, het zou heel leuk zijn als we met een  
grote groep mee doen, het gaat omde gezel-
ligheid.(dus allemaal tot 8 januari) 
 
Verder wens ik iedereen een gezond en  
sportief 2014. 
 
 Groetjes Nel Beekmans 
 
 
 

 
 
 
De Midweek competitie 
 
Voor de recreanten: 
 
De competitie is weer begonnen en iedereen heeft 
al weer een aantal 
wedstrijden gespeeld. De kop is er weer af. 
Annemarieke is ook weer 
heelhuids teruggekeerd van haar lange vakantie 
naar Australië en 
Nieuw-Zeeland en zo is het derde team ook weer 
compleet. 
 
De trainingen van Frank Jansen worden door 
degene die meedoen als zeer 
nuttig ervaren, we zijn nooit te oud om te leren, 
blijkt wel weer. 
 
Zo te horen heeft iedereen het naar de zin in hun 
klasse en gaan we nog 
lekker wat potjes spelen. 
 
Fijne kerst alvast allemaal. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek recreantenleidster
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€€€€€   ---    
Wat verandert in 
2014?   ---    
€€€€€ 
 
 
Niet alles verandert in 2014 maar wel wat. 
De contributie blijft hetzelfde, dus dat is 
mooi. Wel veranderen twee dingen met 
betrekking tot de betaling. 

1) Banken hebben een nieuw euro-
incassosysteem ingevoerd en daarom 
zijn alle banknummers veranderd. In 
plaats van 9 cijfers (ING zelfs korter) 
zijn vanaf 2014 alle banknummers 18 
karakters lang. Ze beginnen met een 
landcode, dan een bankcode en tot 
slot het vertrouwde rekeningnummer. 
Zo verandert het banknummer van 
onze badmintonclub van 138808201 
naar NL98RABO0138808201. 
Voor deze verandering hoeven jullie 
verder niets te doen. De 
penningmeester zorgt dat alle 
rekeningnummers in de administratie 
zijn aangepast. 

 

2) Veel leden, met name Jeugd, maken 
gebruik van kwartaalbetaling. Dit is in 
het verleden ooit mogelijk gemaakt en 
veel leden doen dat nog steeds zo. 
Toch hebben we al jaren het beleid 
om, zeker volwassenen, per jaar te 
laten betalen. Voor alle nieuwe leden 
is dat al lang zo, voor ‘oude’ leden 
geldt vaak nog het kwartaalsysteem 
omdat dit nooit is veranderd. Toch 
vergt dit kwartaal betalen beduidend 
meer administratief werk zodat we dit 
willen ontmoedigen. 
In de algemene ledenvergadering 
(ALV) van april 2013 is vastgesteld dat 
de toeslag voor kwartaalbetaling 
verandert van €2 naar €4 per jaar. Dus 
als je per kwartaal betaalt, betaal je elk 
kwartaal een euro extra. 
ACTIE: Wil je dit niet, vul dan het 
wijzigingsformulier in dat je per email 
ontvangt, waarmee je aangeeft dat je 
voortaan de incasso per jaar wilt.  
Incasso per jaar is steeds in januari 
voor een heel kalenderjaar. 

 
In de hoop dat alles zo duidelijk is, wens ik 
iedereen een sportief 2014 !! 
 
Heb je vragen, aarzel niet die te stellen via 
email (penningmeester@bcoirschot.nl) of 
spreek me aan op woensdagavond in de 
sporthal. 
 
 
 
Frans van Seggelen (Cis) 
Penningmeester badmintonclub Oirschot 

 



Sjuttel December 2013                                                                                                        BCO 
 

10 

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

Technische 
Commissie  
 
 
Hoi allemaal 
 
De competitie is weer in volle gang. We 
zitten halverwege het seizoen en alles 
loopt goed.  
 
Het eerste (en enigste) seniorenteam 
speelt leuk mee. Ze spelen veel 
wedstrijden gelijk en hebben er ook al 2 
gewonnen. Ze staan op het moment dat ik 
dit schrijf op een mooie 3e plaats. Het is 
verder een heel gezellig team met 3 
dames en 5 heren.  
Jeugdteam U17 heeft zware partijen, en 
heeft de grootste moeite om wedstrijden te 
winnen. Maar als ik dan naar het team kijk 
hebben zij wel enorm plezier, en zeg nou 
zelf wat is het belangrijkste bij onze club. 
Jeugdteam U15 is veel te hoog 
ingedeeld. De jongens in dit team worden 
steeds beter en worden zeker mee 
omhoog getrokken door de dames. Ik zie 
veel groei in dit team, zij komen er 
allemaal wel. 
Jeugdteam U13-1 is superfanatiek. Zij 
trekken elkaar omhoog en lopen met z’n 
vieren een goede warming-up. Echt een 
top-team om te zien en ook halen ze 
regelmatig wat punten. Ze doen het echt 
goed. 
Jeugdteam U13-2 gaat goed vooruit. Ze 
doen enorm hun best en regelmatig 
worden er partijtjes gewonnen. Je ziet dan 
dat ze ook echt trots zijn op hun eigen en 
dat mag ook. Want dat zijn wij ook. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Of er dit jaar kampioenen inzitten, valt nog 
te bezien. Ik denk dat dat net iets te hoog 
gegrepen is. Maar plezier staat voorop en 
dat gaat zeker goedkomen. 
 
We hebben binnenkort een nieuwe 
senioren kast met nieuwe indelingen. Ook 
komen hier overal foto’s op te staan. Er 
komt een slotje op de kast, de laatste die 
in de zaal is mag dat het cijferslot erop 
doen. Zodat we altijd bij de shuttles 
kunnen. Er komen dan ook nieuwe 
shuttles in de kast te staan. Hopelijk zorgt 
iedereen er dan voor dat we ze ook goed 
houden en dat we ze niet kwijt raken. 
 

Verder wil ik nog even 
mededelen dat het niet te 
bedoeling is dat er 
woensdagavond labeltjes 
weggehangen worden van 
anderen. Iedereen zit alleen 
aan zijn eigen labeltje. Wil je 
graag met iemand anders 
spelen, vraag dat dan even. 
Zo voorkomen we dat 
mensen het gevoel krijgen 
dat er niet met hun gespeeld 
wil worden. We willen toch 
wel gezelligheid houden bij 
onze club… nietwaar?? 
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De geschiedenis van de 
badmintonsport 
 
(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. 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 
invloedrijke 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 opgericht; 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, t 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 
  Championship)  
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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 
teruggelopen. Op 30 januari 2010 werd 
door de Bondsvergadering tijdens het NK 
Badminton een nieuwe naam angenomen 
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) 
Nederland kent nog meer bonden, zoals 
de B.B.F. (Bossche Badminton Federatie), 
H.B.B. (Helmondse Badminton Bond) en 
de R.B.B. (Recreatieve Badmintonbond 
Breda). Ook wordt er veel in de 
zogenaamde wilde verenigingen gespeeld 
die niet aangesloten zijn bij een 
overkoepelend orgaan. 

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 München 1972 
(en nog een keer in 1988) is de sport sinds 
de Olympische Spelen in Barcelona 
(Spanje) in 1992 een officiële Olympische 
sport. De eerste enkelspel medailles 
werden uitgereikt aan de Indonesiërs 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 Indonesië. 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. 

(wordt vervolgd) 
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Sportieve jeugdleden, 
 
 
Hoi allemaal, 
 
We hebben alweer een aantal dingen 
gedaan met de jeugd. We hebben het 
vriendjestoernooi gehad. Dit was weer 
enorm geslaagd. De kinderen waren 
allemaal enthousiast en ook de kinderen 
die ze meegenomen hadden vonden het 
enorm leuk. Er zijn geen nieuwe leden op 
af gekomen, maar een leuke avond is ook 
leuk. Verder hebben we 6 december een 
sinterklaasavond gehad. Het was anders 
als andere jaren, dus even wennen voor 
iedereen. De eerste groep had allemaal 
iets lekkers meegenomen en we gingen 
hiermee een quiz doen. Het duurde net 
iets te lang voor de allerkleinste, maar het 
was wel heel gezellig. De tweede groep 

ging dobbelen. Iedereen kocht 2 
cadeautjes van 3 euro. Het was een 
geslaagde avond. Wij als begeleiders zijn 
blij met de kinderen die we op badminton 
hebben zitten, we hebben een leuke 
groep. Er komen ook weer allemaal leuke 
dingen aan, zoals kamp en enkeltoernooi. 
Maar daarin de volgende keer meer. Kijk 
nu maar naar de foto’s van de 
sinterklaasavond en het vriendjestoernooi. 
 
Verder willen we nog even wat nieuwe 
leden welkom heten: 
ILSE VD HEIJDEN 
BRAM VD KNAAP 
Wij zijn blij dat jullie bij onze club zijn 
gekomen. 
 
Groetjes van de jeugdbegeleiding, Laura 

 
 

Verjaardagskalender

Januari: 
 
10-01-1999  Manon Neggers 
28-01-2000 Laura Vonk 
 
Februari: 
 

 
Maart: 
 
11-03-2002 Ties Mommersteeg 
15-03-2000  Maik vd Sande 
 
April: 

15-02-2004 Nine van der Schoot 
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Teun aan het 
tekenen. Wilbur, 
Bart, Ilse en Bram 
er omheen om te 
raden wat hij 
tekent. Wat moet 
dit nu weer 
voorstellen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilse aan 
het 
tekenen. 
De rest  
maar 
weer 
raden 
wat ze 
tekent. 
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Harm, 
Nine en 
Ties 
gaan de 
sushi zo 
snel 
mogelijk 
opeten, 
kijken 
wie er 
wint.

 
 
 
 

Amy, 
Laura, 
Yanou, 
Nomi met 
cadeaus 
voor zich 
om te 
dobbelen. 
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Foto’s van het vriendjes en vriendinnetjes 
toernooi 
  

 
 
 
 
 
 
de 
winnaars 
van de 
eerste 
groep. 
 
 

 
 
 
 
de 
winnaars 
van de 
tweede 
groep. 
 
 
.  
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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 
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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