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blz). 
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De Sjuttel 
39ste  jaargang, nr. 2 
Juni  2014 
 
Beste sportvrienden, 
 
Toch is badminton nog steeds een mooie 
sport. De afgelopen maanden zijn er weer 
vele toernooien (vrienden, enkel, dubbel en 
mix) geweest en dus moeten alle winnaars 
genoemd en getoond worden. Maar wat is er 
mooier om zelf ook eens in de prijzen te 
vallen. Helaas ben ik de laatste tijd wat vaker 
afwezig, maar met name tijdens het heren 
dubbel toernooi mocht dat niets uitmaken. 
Zoek de uitslag en U begrijpt waarom ik 
plezier blijf houden in het spelletje. Het was ‘ 
beren’  spannend en de laatste twee puntjes 
uit de  laatste partij bepaalden wie er zich 
kampioen mocht noemen.  
Uiteraard is er ook bij de jeugd weer om de 
prijzen gestreden en zijn ze op kamp 
geweest en dat levert  altijd aardige kiekjes 
op. Kortom voldoende om weer een Sjuttel 
te vullen. 
 
Veel lees plezier. 
 
Hans Engels 
 
 
 
Verschijningsdatum  
Volgende  Sjuttel 
september 2014 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij een 
van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 28 augustus  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. 7 Aankondiging BBQ + 

surprise start 
Pag. 8 De midweek competitie, 

Badminton Overdag, De 
penningmeester 

Pag. 9 De technische Commissie 
Pag. 10 - 16 Toernooi uitslagen en foto’s  
Pag. 17 Nieuwe leden!!?? 
Pag. 19  Jeugdrubriek, 
Pag. 20 - 26 toernooien en kamp foto’s 

  
Pag. 24 Info 
 
 
De website van badminton Oirschot is te 
bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste Badmintonners,   
 
 
Dit is alweer de laatste Sjuttel van het 
seizoen. Het seizoen sluiten we weer 
traditioneel af met een barbecue.  Deze 
zal plaatsen vinden op woensdag 9 juli.  
Dit jaar hebben we een extra activiteit 
toegevoegd. We hopen als bestuur op een 
grote opkomst.  
 
Dit seizoen hoorde we dat Herman de 
jeugdtrainer wil stoppen met het geven 
van trainingen en ook Frank kan op 
woensdag geen training meer geven. Als 
bestuur zijn we opzoek gegaan naar een 
nieuwe trainer(s). Gelukkig hebben er een 
aantal personen gehoor gegeven aan 
onze oproep. We zijn in gesprek met deze 
personen en kunnen al melden dat we 
volgend seizoen starten met twee nieuwe 
trainers.  
 
Er zullen geen trainingskosten voor de 
competitiespelers zijn. Wel vinden wij als 
bestuur dat als je competitie speelt je 
aanwezig bent tijdens de trainingen. Je 

speelt in teamverband en tijdens de 
trainingen kan je als team effectief trainen.  
De recreantenspelers kunnen ook 
deelnemen aan de trainingen, wel vragen 
wij aan hen een trainingsbijdrage. Deze 
bijdrage zal vooraf betaald moeten 
worden. Het bedrag is nu nog niet bekend, 
dit zal via een mail bekend worden 
gemaakt en ook hoe je je kunt opgeven 
voor de trainingen.  
 
Mocht je tijdens de zomer willen blijven 
badmintonnen. Een aantal clubs in de 
omgeving verzorgen zomerbadminton. 
Voor een gering bedrag kan je tijdens de 
zomer blijven badmintonnen. Woensdag 
27 augustus begint ons nieuwe seizoen 
weer en zie ik jullie weer graag terug. 
Volgend seizoen zullen we ons 40 jarige 
jubileum vieren. Meer daarover in de 
eerste Sjuttel van het volgende seizoen.  
 
Ik wens iedereen een fijne zomer, 
 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter.  
 
 

  
 

Laatste speeldag  Seizoen  
 
2013/2014 
Woensdagochtend  9 juli 2014 
Woensdagavond  9 juli 2014 
Vrijdag Jeugd  11 juli 2014 
Vrijdag Senioren  11 juli 2014 
 

 
Eerste speeldag Seizoen  
 
2013/2014 
Woensdagochtend  27 augustus 2014 
Woensdagavond 27 augustus 2014 
Vrijdag Jeugd  29 augustus 2014 
Vrijdag Senioren 29 augustus 2014
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Woensdag 9 juli  
Badminton Club Oirschot 

Surprise-Barbecue. 
Dit jaar niet alleen de BBQ, maar ook een sportieve activiteit vooraf. 

 
Verzamelen om 18.00 uur op de Markt bij de bakker in Oirschot, met 

wandelschoenen en gekleed op een buiten activiteit, daarna, hopelijk 
hongerig gemaakt, naar de sporthal 

 
Om 20.00 uur zal de BBQ klaarstaan in de Kemmer. 

 

Opgeven voor 2 juli bij Nel of Sylvia 
 

via e-mail Sylviavanoverbeek@hotmail.com of 
wpmbeekmans@hetnet.nl 

 

Eigen bijdrage 10 Euro p.p. 
Graag tot 9 juli! 

Het bestuur
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De Midweek 
competitie:  
 
De recreanten hebben de laatste 
wedstrijden gehad, dus de 
midweekcompetitie zit er weer op. 
 
Het tweede team is KAMPIOEN 
Geworden dus gefeliciteerd. 
Het eerste team is 4e geworden en het 
derde team is 3e geworden dus we hebben 
allemaal goed ons best gedaan en heerlijk 
gespeeld. 

 
Er zullen 3 spelers van het 3e team naar 
de zondags competitie gaan, maar 
waarschijnlijk kunnen we weer een nieuw 
3e team krijgen. 
 
We hopen na de zomervakantie ook weer 
wat nieuwe mensen te krijgen, dus een 
oproep aan iedereen, ken je iemand die 
het wel leuk vind om te proberen, neem ze 
gezellig mee en kijk of we misschien weer 
wat nieuwe leden kunnen krijgen. 
 
Fijne vakantie allemaal 
 
Tanja Lieshout 
Midweek competitie leider 
 
 

Badminton Overdag: 
 
Hallo Badmintonners van overdag, 
 
Het eind van het seizoen 2013/2014 is 
alweer in zicht, nog een paar weken en de 
schoolvakantie 
begint weer, zo ook bij ons want 9 juli is 
voor ons de laatste speeldag en we 
beginnen weer op woensdag 
27 augustus. 
 
Het afgelopen seizoen is de opkomst wel 
heel erg laag geweest. Wat de oorzaak is 
weet ik niet, wel weet ik 
dat er veel zieken en blessures geweest 
zijn. Ik hoop dan dat die na de vakantie 
allemaal voorbij zijn, 
daarom wens ik iedereen van harte 
beterschap en hoop ik dat ze er na de 
vakantie  weer allemaal bij zijn. 

Op 1mei hebben Wim en ik onze gouden 
bruiloft gevierd, waar vele van jullie bij 
aanwezig waren. Het is voor ons dan ook 
een hele fijne dag geweest en ik wil jullie 
bedanken dat jullie er waren en voor het 
cadeau. 
 
Op 9 juli, de laatste speelavond, is er weer 
een barbecue waar iedereen dus ook van 
overdag aan kan deelnemen. Jullie krijgen 
daarover nog bericht via de mail, dus 
schrijf je in hoe meer zielen hoe meer 
vreugde 
 
Verder wens ik iedereen een hele fijne 
vakantie toe en tot 27 augustus. 
 
Groetjes 
Nel Beekmans 
 
 

De Penningmeester: 
 
Contributie: 
 
Eind augustus is voor de kwartaalbetalers 
weer de incasso. Dat is de derde 
kwartaalbetaling voor 2014 en de eerste 
voor het nieuwe badmintonseizoen 2014 - 
2015. 
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Technische 
Commissie  
 
Verslag competitieleidster: 
 
Het is weer bijna zomervakantie en de 
temperaturen nemen enorm toe. Zowel 
buiten de zaal als in de zaal. De opkomst 
is daarom ook best laag, maar degene die 
er zijn willen ook een fanatieke pot spelen. 
Dat is dan wel weer leuk. 
 
De competitieteams voor volgend seizoen 
zijn inmiddels bekend. Ik ben nog een 
beetje in onderhandeling met de 
badmintonbond om te kijken of we de 
jeugd beter in kunnen delen, dus hier kan 
ik nog niks over zeggen. Dat komt de 
volgende keer.  
 
Verder zijn we druk in gesprek met een 
nieuwe trainer. Frank heeft aangegeven te 
willen stoppen, omdat hij andere dingen te 
doen krijgt. We proberen om een trainer 
aan te stellen die langer blijft als een jaar, 
want dit 
werkt zo 
niet. Ook 
voor de 
jeugd 
hebben we 
afscheid 
genomen 
van 
Herman als 
trainer. Hier 
hebben we 
inmiddels 
een nieuwe 
trainster, 
genaamd: 
Dittie. Hier 
meer over 
als we het 
nieuwe 
seizoen 
bezig zijn. 
 
We hebben 
afgelopen seizoen veel toernooien 
gespeeld. We zijn in zevenbergen 
geweest, in Best, in Tilburg, in Eindhoven. 
Iedere keer in andere samenstellingen. Dit 
is heel goed voor de clubspirit. De 

toernooien zijn erg gezellig en laatst in 
Eindhoven hebben we zelfs prijzen binnen 
weten te slepen. Kijk ook hiervoor de 
foto’s. 
 
Verder hebben we weer allerlei toernooien 
gehad. Enkeltoernooi in maart, 
vriendentoernooi in april, mixtoernooi in 
mei en op het moment dat ik dit schrijf is 
het dubbeltoernooi in aantocht. Hier kan ik 
dus nog niks over zeggen. Van de andere 
toernooien zie je de foto’s. 
 
Enkeltoernooi: 
Het waren alle spannende partijen. Er zijn 
veel 3 setters gespeeld en de wedstrijden 
zijn verdeeld over 2 avonden. Vooral in de 
dames recreanten poule was de 
aanmelding enorm.  
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Dames competitie: 
1e Laura vd Aker 
2e Bette Tholen 
3e Tanja Lieshout 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heren Competitie: 
1e Frank Jansen 
2e Sander Mattheeuwse 
3e Sjoerd van Poppel 
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Heren Recreanten: 
1e Cis van Seggelen 
2e Kevin Konings 
3e Toon Welvaarts 
 
 
 
 
Mixtoernooi: 
We hadden leuke 
koppels gemaakt, en 
op een uitzondering 
na had iedereen leuke 
partijen. De avond 
duurde best lang door 
de gelijkwaardige 
partijen, dat was wel 
heel leuk. Uiteindelijk 
is dit de uitslag 
geworden. 
 
1e Frank Jansen en Sylvia van Overbeek 
2e Sander Mattheeuwse en Sandra de Leest 
3e Sjoerd van Poppel en Mieke 
    Mattheeuwse 
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Vriendentoernooi:  
 
 
 
Was een onderling 
gezellig toernooi, 
met ook dit jaar 
weer een 
geweldige 
opkomst. Dit 
toernooi houden we 
er zeker in. Bekijk 
de foto’s maar eens 
hoe druk het was. 
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Dubbeltoernooi: 
 
Het is wel heel 
erg spannend 
gemaakt tijdens 
het 
dubbeltoernooi. 
De heren 
speelden vrijwel 
allemaal gelijk in 
sets en dus was 
die ene 2 sets 
overwinning van 
Cis en Hans 
voldoende voor 
de eindzege. 
Ook bij de 
vrouwen waren 
de verschillen 
minimaal, maar 
Marsja en Sandra 
waren toch 
moeilijk te 
stuiten. 
 
 
 
 
 
 
HEREN: 
 
1e hans engels en  
cis van seggelen 
 
2e frank vorstenbosch en  
sjoerd van poppel 
 
3e rick beekmans en 
sander mattheeuwse 
 
 
DAMES: 
 
1e marsja vd burgt en 
sandra de leest 
 
2e tanja lieshout en  
mieke mattheeuwse 
 
3e janneke van gerven en  
laura vd aker  
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Toernooien in de regio: 
 

De nacht van Zevenbergen 
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Het toernooi in Best.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verder wens ik iedereen een 
hele fijne vakantie, niet te 
gek! En vooral met veel zin 
weer terug na de vakantie. 
 
Groetjes,  Laura vd Aker 
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advertentie Emiel Niekerk!!
 
bouwadviesburo van niekerk 
 

buro voor bouwkundige opname, 
bouwbegeleiding, ontwerp en tekenwerk 
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Mogelijk nieuwe leden!!??  
 
Van harte gefeliciteerd    
 

Chris Vonk, 11 april 2014, 
zoon van Myriam en Dick 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jasper kosters, 17 feb, 2014, 
zoon van Jos en Linda 
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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). Zie het maart nummer!! 
 



Sjuttel juni 2014                                                                                                                    BCO 
 

20 

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

 

 
Sportieve jeugdleden, 
 
alweer bijna aan het einde van het 
seizoen,2013/2014,  
onze laatste speelavond is 4 juli, onze jaar 
afsluiting is dit jaar niet op de laatste 
speelavond, zo als we gewend zijn, maar 
een week eerder namelijk 27 juni, 
noteer hem vast ,want het wordt zeker 
weer een gezellige avond, Ook nemen wij 
op deze avond nog officieel afscheid van 
onze trainer Herman. 
Gelukkig hebben wij voor het nieuwe 
seizoen, een andere trainster [heel fijn] 
als ik terug kijk op het afgelopen jaar, is 
het een goed jaar geweest ,sportief maar 
ook de activiteiten er omheen, vooral het 
kamp is weer zeer goed verlopen [vooral 
mijn dank aan de vrijwillige begeleiders 
voor hun inzet] en natuurlijk aan onze 
sportieve kids, en hun gezelligheid. 

als laatste is er nog een ouder kind 
toernooi geweest op 6 juni met een hele 
goede opkomst. 
Dit is het laatste stukje van mij, het 
volgend seizoen ben ik geen jeugd 
begeleidster meer helaas, wegens 
gezondheid reden stop ik er mee, mijn 
plek als bestuurslid zal tot de volgende 
ALV, waar genomen worden door een van 
de jeugd begeleiders.  
 
Ik wens jullie nog heel veel sportieve jaren 
bij onze club, en hopelijk tot 27 juni, dan 
kom ik ook nog even afscheid nemen. 
Ik wens jullie ook een hele fijne en zonnige 
vakantie toe en dan weer sport plezier. 
  
groetjes Josè Hems 
 
Groetjes van de jeugdbegeleiding, Laura 

 
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 
27-07-2002  Nomi van Summeren 

 
Augustus: 
17-08-2002 Jens Beekmans 
24-08-1999 Lotte vd Loo 
 
September: 
29-09-1996 Emily van Oers 
13-09-2004 Nienke van de  
30-09-2001 Bram Knaap 
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Toernooi in Someren.  
Ilse en Bas hadden 2e prijs. Laura en Tom hadden 1e prijs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouder-kind toernooi 
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Ouder-kind toernooi 
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1e ilse, 2e nienke, 3e sanne  

 

1e Tom, 2e Wilbur, 3e Bart
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1e sabine,  
2e laura, 
3e Emily        
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1e Joris 
2e Jurek 
3e Giel 
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Het kamp!! 
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Het kamp!! 
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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 Emile van de Zanden  
Junioren Dittie Nouwens 
 
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 voor Fair Sports ½ blz. 
 
 
 
Advertentie Studio Schoot ½ blz.

www.studioschoot.nl 
Moorland 4, 5688 GA Oirschot 
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