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Beste sportvrienden, 
 
Daar is ie dan weer. Maar let op want het is 
wel een speciaal nummer. Het is namelijk de 
laatste keer dat de badmintonvereniging 
Oirschot haar clubblad op papier uitbrengt!! 
Het bestuur heeft gekozen voor de 
papierloze benadering en vond het zonde 
van al die exemplaren die regelmatig in de 
sporthal blijven liggen. Aangezien de 
opkomst niet altijd even hoog en sterk 
wisselend is kan het inderdaad gebeuren dat 
er geadresseerde exemplaren niet worden 
opgepikt. Ook moeten we ons afvragen of 
we niet met de moderne tijd mee moeten 
gaan en dus meer gebruik moeten maken 
van onze website. We zullen dus beginnen 
met het uitbrengen van de Sjuttel nog wel in 
de zelfde vorm maar alleen niet meer op 
papier. Dat geeft een aantal extra 
mogelijkheden voor onze adverteerders en 
‘dwingt’  onze leden om ook eens wat vaker 
op de website te gaan kijken.  
Na een jaar gaan we evalueren en 
overleggen of het ook niet verstandig is om 
de nieuwsmededelingen alleen via de 
website te doen en niet meer in de vorm van 
het clubblad.  
Overigens een goed moment voor mijzelf 
om ook eens te gaan zoeken naar een 
opvolger die deze nieuwe periode 
enthousiast wil oppakken en het verzamelen 
van de info voor de club van mij wil 
overnemen. Laat maar eens horen of je er 
zin in hebt. 
Voor deze keer in ieder geval nog veel 
leesplezier en natuurlijk ook van mij het 
allerbeste voor het nieuwe jaar. 
 
 
Hans Engels 

 

 

Verschijningsdatum  

Volgende  Sjuttel 
maart 2015 
 

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

Voor 28 februari  2015 
 

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 nieuwjaar 

toernooi. 
Pag. 9  De midweek competitie, 

Badminton Overdag, 
Pag. 10 De technische Commissie  
Pag. 11 Jeugdrubriek  
Pag. 19 Het KBL toernooi  
Pag. 20 Info 
 

 

De website van badminton Oirschot is te 
bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste Badmintonners, 
  

Het jaar 2014 is bijna ten 
einde. Binnenkort vieren we weer Kerst en 
Oud en Nieuw. Wat gaat de tijd toch 
snel... 
In 2015 bestaan we al weer 40 jaar.  Onze 
badmintonvereniging werd op 13 maart 
1975 opgericht door enkele mensen vanuit 
de buurtvereniging “De Drossaard”. Zij 
waren kennelijk zo verliefd op het spelletje 
dat men besloot om in georganiseerd 
verband verder te gaan. Er werd een 
voorlopig bestuur voorgesteld dat bestond 
uit de volgende personen: Ria van 
Eekelen, Liesbeth de Nooy, Marian van 
Poppel, Alke Schapink, Floris de Groot en 
Harrie Jansen.  

  
Natuurlijk moet dit jubileum gevierd 
worden en wel op zaterdag 21 maart.  
We starten met een lunch gevolgd door 
een jubileumtoernooi en afsluitend een 
feestelijke avond.   
  
Traditiegetrouw is er een 
Nieuwjaarstoernooi. Dit toernooi wordt 
gehouden op woensdag 7 januari. 
  
Ik wens jullie alvast fijne Kerstdagen en 
een gelukkig en sportief 2015. 
 
Sylvia van Overbeek 
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NIEUWJAARS-TOERNOOI 

2015 
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 7 Januari. Aanvang 20:30 

uur! 
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De Midweek 
competitie:  
 
De  trainingen op de woensdagavond 
worden zeer goed bezocht wat natuurlijk 
hartstikke goed is. De leden willen graag 
wat leren, dat is positief. Er is hier helaas 
ook een minpuntje aan, de badmintonners 
die gewoon vrij willen spelen hebben niet 
veel vrije spelers meer om mee te spelen.  
 
Wij hopen dat alle leden weer gewoon 
naar de Kemmer komen zodat de zaal 
weer lekker vol is en dat iedereen het 
weer naar de zin heeft. Dus ik wil graag 
een oproep doen aan alle leden, kom 
gezellig weer badmintonnen.  
 
De midweek competitie is weer gestart en 
de meeste hebben er al 4 of 5 wedstrijden 
gehad en doen goed mee met de 
bovenste 3, kei goed. Ik hoor dat de 
competitie goed verloopt en dat ze goed 
hun best moeten doen en zichzelf soms 
moeten overtreffen. Het gaat er hier om 
dat het sportief leuk is en natuurlijk vooral 
ook na het wedstrijdje gezellig samen een 
pintje pakken met een lekkere snack erbij.  
 
Ik ben benieuwd hoe de tweede helft van 
het seizoen gaat verlopen. Veel succes 
iedereen.  
 
Tot in de Kemmer. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 

 

Badminton Overdag: 
 
Beste badmintonners van overdag, 
 
Nel heeft me laten weten dat ze deze keer 
niets speciaals te melden had (dat hele 
verhaal / gedicht in de vorige aflevering 
was ook wel even genoeg!!), maar ze 
wenst uiteraard iedereen een goed en 
gezond 2015. 
 
Hans Engels 
 

 
 

 

 

De speeltijden 
 
Voor de jeugd vallen er een aantal 
vrijdagavonden uit, te 
weten,vrijdagavond 19, 26 december 
en 2 januari. Voor de senioren en 
overdag vervallen de woensdagen van 
24 en 31 december. 
 

Sjuffelavonden de 

rest van het seizoen 

2015 houden we er 

in op de eerste 

woensdag 

speelavond iedere 

maand!! 
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Technische 
Commissie  

 
Hoi allemaal, 
 
 
Hierbij een verslag van de 
competitieleidster. We zitten inmiddels 
halverwege de competitie en iedereen is 
best goed bezig al zeg ik het zelf.  
 
Oirschot 1: Heeft een moeilijke start 
gehad met een geheel nieuw team. Zij 
weten redelijk wat te winnen, en staan op 
een mooie 5e plaats waarvan zij zelf 
denken dat ze nog wel moeten kunnen 
stijgen naar een 4e of 3e plaats. 
Oirschot 2: Zijn heel voortvarend 
begonnen aan de competitie met 3 
winstpartijen. Iedereen dacht al dat ze 
kampioen zou worden, maar helaas was 

het tegendeel 
waar. Daarna 
kregen ze 
blessures van 
Frank 
Vorstenbosch. 
Inmiddels speelt 
hij weer volop 
mee en zijn ze 
weer aan het 
winnen 
geslagen. Of ze 
kampioen 
worden is nog 
even de vraag. 
Oirschot 3: Is 
een geheel 
nieuw team. 
Sander 
Mattheeuwse 
trekt de jeugd 

mee omhoog. Zij spelen 5e klasse en 
doen het helemaal niet slecht. Ze winnen 
geregeld een partijtje hier en daar en 
hebben het vooral naar hun zin. 
 
Jeugd U13-1: Dit team speelt de sterren 
van de hemel en weet alle partijen te 
winnen. Wie had vorig jaar kunnen 
denken dat zij zo goed waren. Naar alle 

waarschijnlijkheid worden zij kampioen, 
maar hier komen we op terug, want dit zou 
natuurlijk een feestje waard zijn. 
Jeugd U13-2: Zij spelen ook uitstekend. 
Alle partijen wordt hard voor geknokt, 
sommige in winst omgezet, andere net in 
verlies. Maar ze spelen zeker heel goed. 
 
Wie had kunnen denken dat onze jeugd 
zo goed zou spelen. Dit komt natuurlijk 
door de goede jeugdbegeleiders  en met 
name door de jeugd zelf. Zij doen zelf hun 
best om het beste eruit te halen en dat 
resulteert in een goede competitie. 
 
Yanou, Laura, Ties, Wilbur, Tom, Harm, 
Jens, Nomi en Ilse wij zijn super trots op 

jullie 
allemaal 
dat jullie 
het zo 
goed 
doen. 
 
Verder 
hebben we 
een 
nieuwe 
trainer, 
genaamd 
Emiel vd 
Zanden. 
We krijgen 
3 weken 

per maand training van hem. Je ziet dat 
sommige spelers er echt op vooruit gaan. 
Dat is wel heel mooi om te zien. 
Verder wens ik iedereen een fijne 
jaarwisseling en tot volgend jaar maar 
weer in een digitale shuttle. 
 
Gr Laura 

Competitieleidster bc oirschot
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Hoi, Sportieve jeugdleden, 
 
  
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen 
in de Sjuttel, is José Hems gestopt als 
jeugdbegeleider en bestuurslid 
jeugdzaken. Ik neem haar taak als 
bestuurslid jeugdzaken over. Dus tijd om 
me even voor te stellen voor degene die 
me nog niet kennen. Ik ben Bregje van 
Kollenburg en woon sinds 4 jaar in 
Middelbeers. Sinds 2 jaar ben ik lid bij BC 
Oirschot. Badmintonnen was nog geheel 
nieuw voor mij (buiten camping badminton 
natuurlijk). Ik was meteen enthousiast 
over het badminton spelletje! En heb me 
na 1 keer meedoen meteen ingeschreven 
bij de club. Sinds ruim een jaar ben 
ik ook jeugdbegeleider. Dit vind ik erg leuk 
om te doen. Het is een leuke, 

enthousiaste en sportieve groep jongens 
en meisjes bij elkaar. Voor mij was alles 
ook nog nieuw en ik kwam er al snel 
achter dat er door de rest van de 
jeugdbegeleiding allerlei leuke activiteiten 
worden georganiseerd! Geweldig hoe dit 
allemaal wordt opgezet door hun en dit vol 
enthousiasme word ontvangen door de 
kinderen. En hier gaan we natuurlijk 
gewoon mee verder. Maar er staat nog 
iets extra op de planning. De club bestaat 
in maart 40 jaar! Dit moet gevierd worden 
natuurlijk. We gaan een dagje op pad met 
alle jongens en meisjes. De rest blijft 
voorlopig nog een verrassing, nog even 
geduld dus. 
  
Sportieve groetjes  
Bregje 

 

 

Verjaardagskalender

 
December: 
 
02-12-2000 Jurek van Nunen 
19-12-2001 Teun van Brunschot 
22-12-2002 Yanou Lips 
30-12-1997 Sabine Robben 
31-12-2002 Tom Vonk 
 
Januari: 
 

27-01-2007 Ilse van der Heijden 
28-01-2000 Vonk 
 
Februari: 
 
15-02-2004 Nine van der Schoot 
 
Maart: 
 
11-03-2002 Ties Mommersteeg 
15-03-2000  Maik vd Sande
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Op vrijdagavond 28 november was het 
geen badmintontraining maar een 
pietentraining! 
De badmintonrackets gingen aan de kant 
en iedereen ging vol enthousiasme aan de 
slag met alle oefeningen. 

Janne, Liza, Inez, Ilse en Nine slaagden er 
allemaal in om de pieten oefeningen met 
een dikke 10 af te ronden!!! 
Ze kregen daarom allemaal hun Pieten-
diploma.

 
 

Nine aan het oefenen 

voor het daklopen. 

 
 
 

De lenigheidsoefening van 

Inez. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilse 

springt zonder 

moeite over alle 

daken. 
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 Janne in 

actie bij de 

moeilijkste 

oefening: 

cadeautjes 

gooien in de 

schoorsteen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dat viel niet mee om de cadeautjes 

in de schoorsteen te gooien.  

Wat hebben de meiden hier lang op 

geoefend. Maar na veel oefenen 

is het ze allemaal gelukt. 

Lize in actie om de cadeautjes in 

de schoorsteen te gooien. 
 
 
 
 
 

Gezellig met z'n alle op een rij 

(Janne, Liza, Inez, 

Ilse en Nine) 
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Na al dat harde trainen tijd voor een pauze. En daar horen 

natuurlijk pepernoten en ranja bij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de tweede groep van de jeugd had geen training op vrijdagavond 28 november. 
We hebben een dobbelspel gedaan. 
Iedereen had goed zijn best gedaan om 2 leuke/grappige/mooie cadeautjes mee te nemen. 
En sommige waren ook erg creatief geweest met inpakken. 
Het was meteen al een strijd om het leukste cadeautje te bemachtigen. 
Na de eerste ronde mocht iedereen 1 cadeautje uitzoeken wat voor zich lag. 
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Daarna weer snel verder met ronde 2 om de strijd voor het tweede cadeautje! 

Iedereen zat helemaal in het dobbelspel en de avond vloog voorbij. 

Het was een zeer geslaagde avond! 
 
 

Lotte dobbelt het 

favoriete 

dobbelcadeau 

van de avond: 

WC papier.  

 
 

 

 

 

 

Ties met het 

originele 

dobbelcadeau 

de snor voor op 

een fiets 

(=snorfiets). 
  

 

 

 

 

 

Wilbur mag als 

eerste een 

dobbelcadeau 

uitpakken. 
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Toernooien/activiteiten 

– Oirschots-KBL toernooi – 

Wat:   Badminton team toernooi 

Waar:   Sporthal de Kemmer. Bloemendaal 5, Oirschot 

Wanneer:   zondag 1 maart 2015 van 9:00 tot 18.00 

Wie:   Team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren. 

Poulesysteem:   2 gemengde dubbels, 1 heren dubbel en 1 dames dubbel 

Kosten:   40euro per team 

  

GEGARANDEERD HELE DAG SPELEN!!!! 

Heb je zin in een gezellige dag vol badminton?! 

Schrijf je dan in voor 1 januari 2015. 

We kunnen 18 teams plaatsen deze dag, volgorde van inschrijving is bepalend. Zorg 

dat je snel inschrijft, want VOL = VOL. 

KBL-toernooi 2015-Inschrijfformulier 

http://home.planet.nl/~badmintoncluboirschot
http://www.bcoirschot.nl/wp-content/uploads/2014/09/KBL-toernooi_2015-Inschrijfformulier.pdf
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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 
Bregje van Kollenburg 
Tel.nr. 013-8442056 
robenbregje@live.nl 
 

Badminton Overdag 
Nel Beekmans 
Tel.nr 0499 – 573178 
wpmbeekmans@hetnet.nl 
 

 
 
 
 
 
 

Contributie 2015 
 

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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