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Nieuwe advertentie pagina met een ruimte voor nog een in te vullen adevrtentie (1/4 blz “ 

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN”), en Joke van de Schoot (1/4 blz,) en 

Beekmans (1/2 blz). 

 

De advertentie van Beekmans is in het december nummer al gebruikt 

De advertentie van Fair Sports stond hier maar mag een ½ blz worden en is verplaatst naar de 

kaft achterkant.

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

39
ste

  jaargang, nr. 1 

maart 2014 

 
Beste sportvrienden, 
 
Al weer de 39

ste
 jaargang van de Sjuttel. We 

blijven hem op papier uitbrengen zolang als 
dit mogelijk is. De truc is dat de advertentie 
opbrengsten de druk kosten moeten 
opheffen, zodat de Sjuttel in feite niet op 
onze begroting drukt. Dit lukt aardig. Ook nu 
hebben we weer wat advertenties erbij (Fair 
Sports wart groter, Studio Schoot nieuw, 
Roche nieuw). Het helpt als U onze 
adverteerders erop attent maakt dat hun 
advertentie gezien is en wellicht geholpen 
heeft 
Dit keer weer de ALV Sjuttel dus behoorlijk 
gevuld met de jaarverslagen van de 
bestuursleden en het verslag van de ALV 
van vorig jaar. Zoals ieder jaar is de ALV op 
de eerste woensdag in april, dus deze keer 
op 2 april. We doen het tegenwoordig heel 
efficiënt aan het begin van de 
woensdagavond, zodat we geen speeltijd 
hoeven te verliezen. Komt allen, dus ook de 
leden van overdag, vrijdag en ouders van de 
jeugd, even luisteren en breng Uw ideeën 
voor verbetering mee!! 
 
Veel lees plezier. 
 
Hans Engels 

 

Verschijningsdatum  

Volgende  Sjuttel 
juni 2014 
 

Heb je kopij? 

 

 

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

Voor 28 mei  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, 

ALV aankondiging 
Pag. 6 Notulen ALV 2013 
Pag. 7 - 12 Jaarverslagen  
Pag. 13 De technische commissie  
Pag. 15 - 17 De geschiedenis van de 

badminton sport 
Pag. 18 - 23 Jeugdrubriek,   
Pag. 24 Info 
 

 

De website van badminton Oirschot is te 
bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://home.planet.nl/~badmintoncluboirschot
http://www.bcoirschot.nl/
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Beste Badmintonners,   
 
Deze Sjuttel staat in het teken van de 
algemene leden vergadering. Deze zal 
gehouden worden op woensdagavond 2 
april om 20.15 uur.  In de Sjuttel staan alle 
jaarstukken. U kunt deze jaarstukken voor 
de vergadering doorlezen. Hebt u vragen 
dan kunt u ze tijdens de vergadering 
stellen. Tevens zal de penningmeester 

een presentatie geven over de financiële 
zaken.  
We hopen u allen woensdag 2 april te zien 
bij de ALV.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter

 
 

 

 

 

Algemene Leden Vergadering  
Woensdag: 2 april 2014 
Aanvang: 20:15 uur  

Duur: 40 min  

Locatie: Vergaderruimte Kemmer ( kantoor naast de ingang )  

 

Agenda:  

 Opening door de voorzitter 

 Presentatie penningmeester 

 Aanstellen nieuwe kas commissie 

 Rondvraag 

 Afsluiting 

http://home.planet.nl/~badmintoncluboirschot
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Aanwezig: het voltallige bestuur 
 
Aanwezige spelers: 17 leden 
 
Datum: 3 april 2013 
 

Notulen vorige vergadering: 
Geen bijzonderheden 
 

Verslagen van de 

Voorzitter/Secretaris/Recreanten/Comp

etitie/BOV/Jeugd 
Geen bijzonderheden. 
 

Technische Commissie 
Er wordt geklaagd over de slechte 
shuttles. 
Antwoord van Laura:  
“wij zijn al in overleg getreden met de 
leverancier. Mochten we met hem niet tot  
overeenstemming komen dan gaan we op 
zoek naar een ander.” 
 

PR 
Twee adverteerders hebben opgezegd. 
We zoeken nog nieuwe bedrijven / 
instellingen die voor minimaal 25 euro per 
jaar in onze Shuttle willen staan.  
Marian Beekmans heeft aangegeven dat 
zij ons waarschijnlijk een adverteerder kan 
bezorgen..  
 
Het 7

de
 lustrum is op 14 maart 2015. 

 

Verslag penningmeester en 

Kascommissie/Begroting 2012 
Het jaar 2012 is met een positief saldo a 
1.836,21 euro afgesloten. 

 
De kascommissie, zijnde Reinier van 
Mourik en Sabine van Geenen, heeft het 
financieel overzicht steekproefsgewijs 
gecontroleerd en voor akkoord 
ondertekend.  
Suggestie van de kascommissie:  
controleer regelmatig de rekeningen die 
de gemeente stuurt. 
De prijzen van de zaalhuur 2013/2014 zijn 
nog niet bekend. In de maand mei stuurt 

de gemeente een lijst toe waar je op in 
kunt vullen wanneer je welke zaal wilt 
huren. Daarin worden de prijzen voor het 
nieuwe seizoen genoemd. 
De contributie voor 2014 blijft gelijk aan 
die van 2013.  
De inboedelverzekering is komen te 
vervallen omdat we eigenlijk nooit schade 
te claimen hebben en zouden we schade 
claimen, dan komt het te vergoeden 
bedrag waarschijnlijk nooit boven ons 
eigen risico uit.  
 
De kosten van de bond zijn gekoppeld aan 
het aantal leden en aan het aantal teams 
dat competitie speelt. Deze bedragen 
worden vervolgens nog verhoogd met een 
basisbijdrage. 
 
Voorstel van de penningmeester: 
Opslag voor contante- en kwartaalbetaling 
verhogen van 2 euro naar 4 euro.  
Alle aanwezigen gaan met dit voorstel 
akkoord.  
 
 

Aanstellen nieuwe kascommmissie: 
Emiel van Niekerk 
Frank Janssen 

 
 

Bestuursverkiezing 
Beppie is herkozen tot secretaresse. 
Sjoerd trad vanavond voor het laatst op 
als voorzitter. Wij zijn naarstig op zoek 
naar een geschikte kandidaat.  
 
 

Rondvraag 
Annemarieke: komt er weer een 
recreantentraining op de woensdagavond? 
Antwoord van Laura: “Ja, dat is mogelijk. 
Er zal een intekenlijst rond gemaild 
worden”. 
 
Emiel: de woensdagavond wordt steeds 
slechter bezocht. Wat kunnen we er aan 
doen? 
Deze terugloop is inderdaad een bron van 
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zorg. Er zijn behoorlijk veel blessures, dat 
is één van de oorzaken, maar ook komen 
nieuwe leden 1 of 2 keer en blijven 
vervolgens weg.  
Binnenkort organiseert het bestuur op de 
woensdag een vriendenavond.  
Wellicht brengt dat nieuw leven in de 
brouwerij.  
Het voorstel wordt gedaan om één van de 
betere spelers training te laten geven aan  
nieuwkomers. 
Benadrukt wordt nogmaals dat 
ledenwerving niet alleen de 
verantwoordelijkheid is van het bestuur, 
maar van alle leden. Het is belangrijk dat 
we allemaal actief blijven proberen om 

met zowel nieuwe als bestaande leden het 
‘clubgevoel’ te delen.  
 
Peter: Wat doen we aan die witte, 
gestreepte wanden? 
Antwoord van Sjoerd: ‘Het zijn 
geluidwerende wanden. De gemeente 
durft op deze wanden geen verf aan te 
brengen uit angst dat het geluiddempende 
effect zal verminderen. 
Wij zijn hierover nog steeds in gesprek 
met de ‘Kemmer’”. 
Suggestie van Emiel: plaats tl-buizen die 
minder fel branden, dat zal het probleem 
al een beetje oplossen. 

  

Jaarverslag van de voorzitter 
 
Aan het einde van vorig seizoen heb ik de 
taak als voorzitter overgenomen van 
Sjoerd.  
Binnen het bestuur heeft iedereen zijn 
eigen taak. Bij de bestuursvergaderingen 
informeren wij elkaar wat er gedaan is en 
maken we samen nieuwe plannen.  
 
We merken dat het ledenaantal achteruit 
loopt, zowel bij de jeugdleden als bij de 
senioren. Niet alleen onze club heeft hier 
mee te maken ook bij andere verenigingen 
merken ze dat het ledenaantal terugloopt. 
Als bestuur bedenken we manieren om 
het ledenaantal weer te laten groeien. Om 
jeugdleden te werven, hebben we Hans 
Engels hij verzorgd badmintonclinics op de 
basisscholen. Vorig jaar is hier een aantal 
leden mee geworven. Bedankt, Hans! 
In het voorjaar zal er weer een 
vriendentoernooi worden georganiseerd. 
Hier zijn vorig jaar ook een paar leden 
mee geworven. Dus ga in je vrienden- 
kennissenkring het badminton promoten 
en neem mensen mee naar het 
vriendentoernooi.  
Heb je zelf nog ideeën om het ledenaantal 
te vergroten laat ons het weten. Wij als 
bestuur doen ons best, maar kunnen altijd 
goede ideeën gebruiken.  
 
Dit jaar is er een aantal jeugdbegeleiders 
gestopt. Laura heeft een mail naar 

iedereen gestuurd met de vraag wie op 
vrijdagavond de jeugd wil begeleiden. 
René, Bregje, Sabine (jeugd) en Esther 
Leeneman (zus van Ilse) hebben zich 
spontaan aangemeld. Bedankt! Heb je ook 
interesse om jeugdbegeleider te worden, 
meld je aan bij Laura. Wij kunnen altijd 
nieuwe jeugdbegeleiders gebruiken. Je 
hoeft ook niet elke week aanwezig te zijn, 
maar kun je maandelijks dat zo fijn zijn.  
 
Dit jaar zijn de trainingen voor de senioren 
gegeven door Frank Jansen. Wij gaan met 
Frank de trainingen nog evalueren en 
willen hem weer vragen om volgend jaar 
de trainingen te geven. Ik spreek voor 
mezelf dat ik veel geleerd heb tijdens de 
trainingen, maar ik ben zeker niet de 
enigen. Hij gaf ze op een leuke en 
afwisselende manier training. Dus wil je 
net als mij beter worden, geef je volgend 
jaar dan op voor de trainingen. Naast dat 
je van de trainer dingen leert, leer je ook 
van elkaar en je helpt elkaar.   
 
De voortgang van de exploitatie van de 
Kemmer.  
Er zijn meerdere partijen die 
geïnteresseerd zijn. Zij moeten een 
ondernemingsplan opstellen en de 
gemeente zal uiteindelijk de geschiktste 
kandidaat kiezen. In januari moest dit al 
rond zijn, maar door belastingtechnisch 
oponthoud is het uitgesteld tot april.  
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Wij werken met een nieuw 
incassosysteem. De penningmeester heeft 
jullie hier via de mail over geïnformeerd.  
 
De leden pas is dit jaar digitaal verstuurd. 
Als het goed is heeft iedereen via de mail 
zijn pas gekregen. Mocht je geen pas 
hebben gekregen, meld dit bij ons. Je kunt 
ook zelf een mail sturen naar de 
badmintonbond.  
 
Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd groot of klein.  
 
Met een sportieve groet, 
Sylvia van Overbeek  
Voorzitter  
 

Jaarverslag secretaris 
 
Gedurende het kalenderjaar 2013 kwam 
het bestuur van Badmintonclub Oirschot 
vijf keer in een bestuursvergadering bij 
elkaar om de lopende zaken te bespreken. 
 
In april 2013 werd de Algemene 
Ledenvergadering 2012 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 stoppen zodra 
een vervanger voor hem is gevonden. Wij 
waren blij dat half mei Sylvia van 
Overbeek bereid was gevonden om de 
voorzitterstaken op haar te nemen.  
 
De samenstelling van het bestuur is in 
2013 als volgt geweest: 
Sjoerd van Poppel - voorzitter 
  (t/m mei 2013) 
Syvia van Overbeek - voorzitter 
  (vanaf mei 2013)  
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 2014 een 
ledenaantal zien van 118. 
(87 senioren en 31 jeugd). In de loop van 
2013 hebben 25 leden zich afgemeld. 

In totaal zijn 14 nieuwe leden gestart. 
 
Contributies 
 
De contributies voor 2013 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 leden die 
contant, per kwartaal met machtiging of 
per jaar zonder machtiging betalen geldt 
een iets hoger bedrag. 
 

Jaarverslag  Badminton Overdag, 

 
Het aantal leden is dit seizoen vrij stabiel 
gebleven, twee leden hebben zich 
afgemeld, maar er zijn ook weer twee 
nieuwe bij gekomen, zodat we nog steeds 
op het aantal van 36 zitten. 
We spelen iedere woensdagmorgen van 
9.00 tot 10.30 uur met uitloop tot 11.00. Er 
worden altijd dubbel en mix partijen 
gespeeld, een heel enkele keer een enkel 
spel. 
Ook dit seizoen zijn er weer verschillende 
toernooien georganiseerd, en zo als altijd 
dubbel en mix, dit gebeurd altijd met een 
inschrijfformulier zodat ik de indeling van 
tevoren kan maken, zodat we meteen om 
9.00 uur kunnen beginnen. 
Bij elk toernooi horen natuurlijk prijsjes, 
soms voor de winnaars en soms via loting. 
En ook is er na elk toernooi koffie met 
gebak, dan trakteren diegene die in die 
periode jarig zijn geweest.  
Afgelopen jaar heeft de jaarlijkse fietstocht 
niet door kunnen gaan vanwege het 
slechte weer, wel zijn we met z,n allen 
gaan lunchen, wat ook heel gezellig was.  
Het is een hele tijd geleden dat er andere 
clubs bij ons zijn geweest maar op 19 
maart komt Middelbeers weer op bezoek, 
dit was gepland op  5 maart maar dan 
konden er maar een paar zodoende Is dit 
verschoven naar 19 maart. 
Nel Beekmans 
 
Groetjes Nel Beekmans.. 
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Jaarverslag de Midweek competitie 
 
Ook dit seizoen weer met 3 recreanten 
teams van start gegaan. Helaas zijn er wat 
blessures zo hier en daar waardoor er wat 
mensen uitgewisseld moeten worden, 
maar tot nog toe gaat dat goed. Het eerste 
team heeft zelfs iemand van de 
woensdagochtend erbij betrokken 
Angelique Louwers-Van Cuijk om Sabine 
van Geenen te vervangen die langdurig is 
uitgeschakeld door een gescheurde 
patellapees. Angelique speelt zeer 
verdienstelijk en ze (wij) zijn hier erg blij 
mee. 
 
De teams zijn goed bezig, op het moment 
van dit schrijven staan alle 3 de teams op 
de 2

e
 plaats al is dit nog wel een beetje 

koffiedik kijken omdat niet alle teams 
evenveel wedstrijden hebben gespeeld 
maar zo te horen aan de teams spelen ze 
leuke wedstrijden. Het tweede team wil 
wat hoger spelen volgend jaar en die 
zouden 4

e
 klasse kunnen gaan spelen.  

 
In april gaan we kijken wie er volgend 
seizoen weer wil doorspelen of misschien 
kan er nog een team bijkomen, dat zou 
helemaal goed zijn. 
 

De vrijdagavond recreanten onder 
aanvoering van Jos Klein Breiteler gaan 
nog steeds als een speer. Een vaste 
groep mensen komen op vrijdagavond 
hun partijtjes spelen en hebben plezier en 
daar gaat het allemaal om. 
 

Op de woensdagavond zouden er nog 
wel wat mensen bij mogen komen want 
niet alle banen zijn vol. Waarom niet alle 
recreanten iedere week komen is niet 
geheel duidelijk al spelen er wel de nodige 
blessures. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek recreantenleidster 
 

Jaarverslag van de penningmeester 

 
Hoe staat de club er financieel voor? 
Als je dat wilt weten, kom je natuurlijk naar 
de algemene ledenvergadering (ALV) op 
woensdag 2 april om 20u00 in de sporthal 
(meteen bij de ingang links). 

Want in deze tijden van crisis moeten we 
wel alert blijven op de inkomsten en 
uitgaven van de club. Dat bepaalt namelijk 
mede de hoogte van onze contributie. En 
zeg nou zelf: wie wil daarvan nou niet 
precies weten hoe dat zit? 
Intussen is de jaarrekening en balans 
opgemaakt. Namens de leden hebben 
twee van jullie die cijfers gecontroleerd en 
hun bevindingen hoor je ook tijdens de 
ALV. 
Wil jij zelf nog meer invloed? Meld je dan 
voor de kascommissie die volgend jaar 
maart in het diepst van onze financiële 
administratie kan kijken. 
De details van die administratie plaatsen 
we niet in het clubblad maar deze zijn ter 
inzage op de ALV. Wel kan ik alvast 
verklappen dat we een beetje slecht 
nieuws hebben …… maar ook goed 
nieuws! 
2 April meer hierover  
 
Frans van Seggelen (Cis) 
Penningmeester badmintonclub Oirschot 
 

 

Jaarverslag Technische commissie 

 
In het seizoen 2013-2014 hebben we 
deelgenomen aan de competitie met maar 
1 seniorenteam en maar liefst 4 
juniorenteams. Zij hebben wel allen met 
veel plezier gespeeld. 
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Team 1:  12 wedstrijden gespeeld  
42 punten  6

e
 plaats 

Mix U17:  12 wedstrijden gespeeld  
08 punten  7

e
 plaats 

Mix U15: 12 wedstrijden gespeeld  
04 punten  7

e
 plaats 

Mix U13-1: 14 wedstrijden gespeeld  
39 punten  6

e
 plaats 

Mix U13-2: 12 wedstrijden gespeeld  
10 punten  7

e
 plaats 

 
Het eerste (en enigste) seniorenteam van 
Oirschot speelde afgelopen jaar met 8 
personen in 1 team. Maar liefst 5 heren en 
3 dames. Sjoerd ging iedere week mee als 
man en dan sander / rick en peter / rick 
speelde om de week mee. Dit werkte 
volgens mij voor iedereen goed. Zo waren 
we toch maar met 6 personen iedere 
week. Wij hebben lekker gespeeld in de 3

e
 

klasse, maar wisten toch niet veel te 
winnen helaas. 
 
Het mix U17 team had het dit jaar heel 
zwaar. We hebben geprobeerd een zo 
goed mogelijk team bij elkaar te zetten, 
maar dat viel niet mee. Jurek was eigenlijk 
te jong voor dit team, maar hij vond het 
wel heel gezellig. De rest van het team 
paste er goed, maar hadden het vooral 
gezellig. 
 
Mix U15 is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik 
had 2 dames die in deze klasse moesten 
spelen. Ik had dus weinig keus en heb hier 
2 jongens bij gezet, dit was een moeilijke 
keuze. Ik vind dat ze allemaal veel geleerd 
hebben dit seizoen, dat is duidelijk te zien. 
Helaas niet in de punten, maar dat komt 
zeker goed volgend jaar. 
 
Ik ben heel tevreden met het U13-1 team. 
Zij hebben goed gespeeld dit seizoen en 
ook flink wat punten weten te halen. Ze 
hebben geregeld wedstrijden gewonnen 
en zijn daarom ook op een keurige 6

e
 

plaats geëindigd.  
 
Het mix U13-2 team heeft keurig 
gespeeld. Zij waren echt een team en 
hebben zich prima staande weten te 
houden. Er zaten natuurlijk wel wat 
sterkere tegenstanders bij, maar daar leer 
je ook alleen maar van. 
 

Verder staan er nog wat toernooien 
gepland. 
12 en 19 maart : Enkeltoernooien 
16 april:  Vriendentoernooi 
14 mei:  Mixtoernooi 
11 juni:  Dubbeltoernooi 
 
DOE ALLEN WEER MEE!!  
 
Afgelopen jaar hebben we training gehad 
van Frank Jansen. We moesten afscheid 
nemen van Pascal. Hij kon ergens anders 
aan de slag. Frank is helaas een druk 
bezet man, dus we kregen maar om de 
week training. Van 20.00-21.00 de 
competitiespelers. Van 21.00-22.00 de 
recreanten. Beide trainingen zijn niet echt 
goedbezocht. We gaan nog onderzoeken 
hoe we dit volgend seizoen gaan doen. 
Wel zijn we zeer tevreden over de 
trainingen van Frank.  
 
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 
Technische Commissie  

 
Jaarverslag van de jeugd 

 
alweer een jaar met vol sport en 
activiteiten. 
We hebben het jaar 2013/2014 ondanks 
problemen met begeleiding, en ook wel 
wat afmeldingen vooral van de 2de groep, 
met tevredenheid terug gekeken. 
Er waren weer de bekende toernooien, 
zoals vriendjes en vriendinnetjes, 
ouder/kind. 
ook natuurlijk de competitie onderling, 
maar niet te vergeten onze jeugd teams. 
Zij hebben het prima gedaan. 
Ook is Laura met kinderen, die daar zin in 
hadden, een paar keer op toernooien 
geweest bij anderen clubs. We hebben 
ook zeker niet te vergeten het bekende 
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kamp gehad, dat was weer zeer succes 
vol en gelukkig weer zonder problemen. 
We doen ook als club mee met de scholen 
sport [DOE IT ] we hebben daar gelukkig 
een hele goede vrijwilliger voor, maar die 
zou graag een maatje hebben dus bij deze 
zijn er leden of ouders van onze 
jeugdleden. DOE IT, EN KOM ONZE 
HANS STEUNEN, 3 SCHOOLDAGEN IN 
HET SPORTJAAR. 
misschien hebben sommige onder jullie 
[ouders of begeleiders] mijn gezicht weinig 
of niet gezien dit seizoen, dit was in 
verband met mijn gezondheid. Hopelijk 
ben ik er de komende tijd weer wat vaker, 
maar mochten er vragen of anderen 
dingen zijn laat maar van u horen. Ook, bij 
deze, ouders van onze jeugd, de ALV is 
ook voor jullie, daar kunnen ook jullie in 
naam van de kids dingen naar voren 
brengen, die veranderd 
kunnen worden of zeker zo 
moeten blijven. 
hopelijk is dit voldoende info 
om met tevredenheid terug 
te kijken op een goed 
sportjaar. 
groetjes en hopelijk tot 2 
april op onze alv. 
  
Josè Hems, jeugdcommissie. 

 
Jaarverslag van P&R 

 
Voor de Publieke Relaties 
was het een rustig jaar. De 
Sjuttel is weer 4 keer 
verschenen, zoals de laatste 
jaren gebruikelijk. Aan kopie 
geen gebrek. Met name voor 
de jeugd is er altijd wel wat 
te beleven en vaak levert dat 
voldoende foto’s op . Het 
vervolg verhaal over de 
geschiedenis van de 
badmintonsport is in dit 
eerste nummer van 2014 
afgesloten. Heeft een, beetje 
teleurstellend, weinig reacties opgeleverd. 
De advertenties zijn nog redelijk op peil. 
Op het laatste moment zijn we er in 
geslaagd om alle ruimte weer te vullen. Dit 
was nodig omdat de hele blz.  van het 
Antiekwinkeltje weg viel. Wat de kosten 

betreft spelen dus nog ongeveer quitte. 
Wat mij betreft blijven we daarom dus 
voorlopig de Sjuttel nog op papier 
uitbrengen. Wel is het zo dat we de laatste 
jaren de Sjuttel ook al op de website 
publiceren, enerzijds ter informatie, maar 
anderzijds ook als archief. Zo zijn 
gemakkelijk de oude jaargangen terug te 
vinden. Oude jaargangen is wellicht nog 
een issue, want ik vond bij mij op zolder 
de oude jaargangen van de Sjuttel (vanaf 
het eerste begin in 1970 tot enkele jaren 
geleden) nog in mappen terug. Is er een 
handige manier om die te archiveren? 
 
Hans Engels, P&R 
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Hoi allemaal 
 
Deze keer geen uitgebreid verhaal vanuit 
de technische Commissie. De resultaten 
van het afgelopen seizoen staan allen 
vermeld in het jaarverslag van de 
technische Commissie (dat voor in deze 
Sjuttel is geplaatst samen met alle andere 
jaarverslagen van de bestuursleden). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
We gaan nu weer de periode in van de 
interne toernooien. Altijd gezellig en die 
toernooien leveren ook altijd weer 
spannende wedstrijden op. Het enkel 
toernooi is al gestart op woensdag 12 
maart en zal worden afgerond op 
woensdag 19 maart. 
 
Verder staan er nog de volgende 
toernooien gepland: 

DOE ALLEN WEER MEE!!  
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(een vervolg verhaal) 
 

Badminton versus tennis 

Heeft badminton iets met tennis te maken? 

Het lijkt een logische vraag, want beide 

sporten worden met een racket gespeeld en 

bij badminton noemen we de shuttle ook 

wel “bal”. De waarheid is echter anders. 

In de 11e eeuw werd in Frankrijk een 

balspel gespeeld, dat vrijwel zeker als de 

directe voorloper van het moderne tennis 

kan worden beschouwd: het Jeu de Paume. 

Het wordt overigens heden ten dage nog 

steeds in diverse varianten gespeeld. Dit 

kaatsspel, waarbij een met haar gevulde bal 

met de palm van de hand geslagen werd, 

was aanvankelijk bij de geestelijkheid zeer 

geliefd, maar werd al spoedig het favoriete 

spel in adellijke kringen. Badminton en 

tennis hebben dus een andere voorvader/ 

Badminton: een zeer intensieve topsport 

Wetenschappelijke studies hebben 

uitgewezen dat tijdens een 

badmintonwedstrijd van drie sets, die 

gemiddeld zo'n 45 minuten duurt, de 

shuttle 20 minuten in spel is. Binnen deze 

tijdspanne verandert de speler ten minste 

350 maal van richting en slaat hij de shuttle 

ongeveer 400 keer, waarvan 150 keer met 

een volledige armzwaai. In dubbelspel 

wordt de shuttle vaak 40 tot 50 maal 

geslagen binnen de 20 seconden, dat is 2,5 

maal per seconde of één slag om de 0,4 

seconden! De snelheid van de shuttle 

tijdens een smash hebben we al vermeld, 

maar bedenk hierbij dat tijdens een rally 

meerdere keren gesmasht wordt. 

We kunnen ook een Wimbledon finale 

vergelijken met een finale van het WK 

badminton. DeWimbledon finale duurde 

198 minuten, de badmintonfinale 76 

minuten. De tijd dat de bal en de shuttle 

effectief in spel waren bedroeg 18 

respectievelijk 37 minuten. De intensiteit 

van het spel was bij de tenniswedstrijd dus 

9% en bij de badmintonwedstrijd bijna 

49%! 

De tennisspeler sloeg de bal in totaal 1004 

keer, de badmintonner 1972 keer. De 

tennisser liep ruim 3 kilometer, terwijl de 

badmintonner ruim 6 kilometer aflegde. De 

badmintonspeler liep dus dubbel zo ver in 

de helft van de tijd en haalde bovendien het 

dubbele aantal slagen. Om op professioneel 

niveau te badmintonnen moet men dan ook 

in topconditie zijn. In een typische twee-

setter match, kan een speler gemakkelijk 

anderhalve kilometer lopen. 

Badminton variaties 

Aangepast badminton 

Aangepast badminton is een onderdeel van 

Badminton Nederland voor mensen met 

een lichamelijke beperking. Er worden in 

Nederland drie (georganiseerde) vormen 

van aangepast badminton gespeeld: rollers, 

staanders en zitters. Het aangepast 

badminton wordt gespeeld volgens de 

spelregels van het reguliere badminton met  

af en toe een kleine aanpassing. 

 

Ball badminton 

Ball Badminton wordt gespeeld met een 

gele wollen bal op een veld met vaste 

afmetingen. Dit spel werd al gespeeld in 

1856 door de Koninklijke familie in 

Tanjore, district van Tamil Naidu, India. 

Ball Badminton wordt in principe buiten 

gespeeld, ’s avonds vaak met 

schijnwerpers en met meerdere spelers aan 

elke kant van het net. Waarschijnlijk is het 

spel een rechtstreekse afstammeling van 

Poona en kan ondanks slecht weer buiten 

toch gespeeld worden. 

 

Speedminton 

Bij deze moderne variant van badminton, 

overgewaaid uit Duitsland, gaat het 

allemaal sneller en spectaculairder. Het is 

een sport die het beste combineert uit 

tennis, badminton en squash. Hierbij kan 

de shuttle een snelheid van 290km/u halen. 

In Nederland begint deze variant in 2009 

voet aan de grond te krijgen. 
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De advertentie van Optiek onder de Linden 

komt te vervallen en wordt vervangen door 

de advertentie van Roche (1/4 blz 

horizontaal).  

 

De advertentie van Roche is op 7 maart per 

e-mail direct naar jou gestuurd.  
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Het spel wordt buiten gespeeld zonder net 

en met een speciale shuttle die niet uit 

balans raakt en als raketjes op hun doel af 

vliegen. 

Blackminton 

Blackminton is het spelen van badminton 

in een donkere hal, welke verlicht wordt 

door blacklight. De shuttles zijn 

fluoriderend, alsmede de netten, de kleding 

en de banen. Door de fluoriderende 

kleding, materialen en schmink ontstaat 

een spectaculaire en magische vorm van 

badminton. In november 2010 vond in 

Eibergen het eerste Blackminton 

evenement van Nederland plaats. 

Badminton games online 

Natuurlijk mag de meest moderne variant 

op het badmintonspel niet ontbreken; het 

online badminton spelen op je pc. Je wordt 

er niet moe van en buiten een muisarm heb 

je geen kans op blessures. De kans op 

sociale kontakten is echter erg klein. 

Tot slot 

Het spel met de veren bal is in de loop van 

de eeuwen geëvalueerd tot een sport voor 

jong en oud en verspreid over de gehele 

wereld. In een soort stamboom is mooi te 

zien hoe het spel zich ontwikkeld heeft. 

De gezondheid bevorderende effecten van 

badminton zijn zonder twijfel groot. Maar 

het beste bewijs dat badminton tot een 

vergevorderde leeftijd gespeeld kan 

worden is in China te zien. Daar spelen 

opa’s en oma’s badminton en vliegen als 

herten over de baan. Badminton is er een 

van de populairste sporten op de wereld. 
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Sportieve jeugdleden, 
 
 
We hebben kortgeleden carnaval gehad 
op badminton. Alle 2 de groepen waren 
van 18.30-20.00 geweest. De kinderen 
waren goed verkleed. We hadden allerlei 
grappige dingen opgezet. 
Baan 1: heel breed net. 
Baan 2: dwars net. 
Baan 3: hoog net. 
Baan 4: met bril op badmintonnen 
waardoor je weinig ziet. 
Baan 5: spelen met hele zware grote 
shuttle. 
Baan 6: spelen met een zeil over het net. 
 
Ondertussen hadden we lekker drinken en 

spekjes bij. Alle kinderen hadden het 
enorm naar hun zin. 
 
Verder zijn we al weer in volle 
voorbereiding voor het kamp. Deze is op 
11-12-13 april alweer. Er zijn al 
verschillende inschrijvingen binnen, we 
hebben der weer zin in.  
 
Ik heb foto’s erbij gedaan van carnaval. 
Dus kijk maar snel… 
 
Groetjes de jeugdcommissie. 
 
 
 
Groetjes van de jeugdbegeleiding, Laura 

 
 

Verjaardagskalender

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

Mei: 

 
15-05-2002 Max Rijnen 
27-05-2003 Bas Kuijpers 
 
 

 
 
29-05-1998 Brechje van Kasteren 
29-05-2002 Ilse Tijs 
 

Juni: 

 
16-06-2001 Harm Mattheeuwse 
16-06-2000 Stijn Kamphuis 
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Tijdens 
carnaval  
kun je 
met de 
sjuttels 
alle 
kanten 
uit!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

We  
werden  

even  
afgeleid 
door de 

fotograaf 
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Ik zie 
het 
alle-
maal 
niet zo 
duide-
lijk, 
maar 
weet 
wel 
hoe ik 
mijn 
racket 
moet 
vast-
hou-
den. 
 
 
 

 
 
 
Zo 
dus!!
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Hoe gekker hoe beter!!                                                         
    

Hoe kan 
ik nu 
zonder 
sjuttel 
spelen!!  
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Badmintonclub Oirschot is in maart 1975 opgericht 
en telt op dit moment ruim 120 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 
Tel.nr. 06-13815383 
 

Secretaris  
Beppie van der 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 2014 
 

Categorie Clubcontributie 

 Per jaar Per kwartaal 

senioren 
competitie 

€ 160 € 41 

recreanten 
woensdagavond 

€ 140 € 36 

recreanten 
vrijdagavond 

€ 100 € 26 

recreanten 
woensdagochtend 

€ 100 € 26 

jeugd € 95 € 24,75 

 

 De contributie is voor alle leden inclusief 
de bondsbijdrage. 

 Bij kwartaalbetaling betaal je netto €4,- 
per jaar extra. 

 De incasso voor jaarbetaling vindt plaats 
eind januari voor heel het kalenderjaar. 

 Kwartaalbetaling vindt plaats in vier 
afzonderlijke incasso’s per eind januari, 
eind april, eind augustus (één maand 
later ivm vakanties) en eind oktober. 

Rabobank: NL98RABO0138808201 

 BIC: RABONL2U 

IncassantID: NL98ZZZ402580490000
KvK-nummer: 40258049 

 
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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Advertentie van het Antiekwinkeltje komt te vervallen 
 
 
Advertentie voor Fair Sports ½ blz. 
 
 
 
Advertentie Studio Schoot ½ blz.
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