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De Sjuttel 

39
ste

  jaargang, nr. 3 

September  2014 

 
Beste sportvrienden, 
 
 
Ik zit zelf nog even in Frankrijk (het heeft zo 
zijn voordelen als je gepensioneerd bent!!), 
maar begrijp dat ‘ jullie’  al weer tijdje aan 
het badmintonnen zijn. Een vroege start in 
augustus, maar goed om de conditie weer 
op te vijzelen. Het echte werk gaat al weer  
snel beginnen zowel voor de 
competitiespelers als voor de recreanten 
midweek competitie.  
Ik hoor van het bestuur dat ze de Sjuttel 
voortaan alleen nog maar elektronisch willen 
gaan uitbrengen. Scheelt papier (lang leven 
de natuur) en gaat meer met de tijd mee. 
Publicatie op de website wordt dan de  
aangewezen weg. We moeten nog even 
nagaan wat dit betekent voor de 
adverteerders en de drukker, dus dit 
september exemplaar maar de ook de 
december editie zijn nog ‘gewoon’  op 
papier. Als er nog ideeën zijn om een 
digitale Sjuttel nog informatiever te maken 
horen we dit graag. 
 
Veel lees plezier. 
 
Hans Engels 

 

 

Verschijningsdatum  

Volgende  Sjuttel 
december 2014 
 

Heb je kopij? 

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

Voor 28 november  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 De midweek competitie, 

Badminton Overdag, 
Pag. 9 De penningmeester 
Pag. 10 De technische Commissie   
Pag. 13 Zo maar wat grappen  
Pag. 15 Jeugdrubriek,   
Pag. 21 Info 
 

 

De website van badminton Oirschot is te 
bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste Badmintonners,   
 

 
Het nieuwe seizoen is rustig van start 
gegaan, omdat er nog een aantal leden op 
vakantie was. We hopen dat als iedereen 
weer terug is van vakantie we op negen 
banen moeten spelen. Hoe meer leden er 
komen badmintonnen des te gezelliger. Je 
hebt meer afwisseling in de partijen en 
natuurlijk kan je tussendoor/aan de bar 
gezellig bijkletsen. Natuurlijk moet je het 
sporten wekelijks bijhouden om je conditie 
en techniek te verbeteren. Iedereen is 
welkom bij de training om deze doelen te 
realiseren.  
De nieuwe trainers zijn begonnen, via 
deze weg wil ik ze nogmaals hartelijk 
welkom heten bij onze club. De eerste 
seniorentraining was een succes. Na 
afloop van de training zag ik veel rode 
gezichten. Iedereen had lekker getraind 
en na afloop van de training werd er door 
de meesten 
nog verder 
geoefend. 
Hopelijk kan 
Emile 
(trainer 
woensdaga
vond) de 
competitiete
ams naar 
een hoger 
niveau 
krijgen. 
Recreanten 

trainen ook mee, ik denk dat het voor hen 
belangrijk is om de basis goed aan te 
leren en inzicht krijgen in het tactisch spel.  
 
In maart 2015 bestaat onze club alweer 40 
jaar en dit gaan we vieren. Blokkeer 
zaterdag 21 maart in je agenda. De 
gehele dag zullen er feestactiviteiten 
plaatsvinden. Jullie worden op de hoogte 
gehouden, over wat de invulling van die 
dag zal zijn.  
Ik heb weer zin in het nieuwe seizoen! Tot 
slot wens ik alle competitieteams veel 
succes en speelplezier.  
 
Sportieve groet, 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter 
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De Midweek 
competitie:  
 
De zomer zit er weer op en iedereen heeft 
kunnen genieten van veel vrije tijd, maar 
nu is het seizoen gelukkig weer begonnen 
en kunnen we de extra vakantie kilo's er 
weer af trainen. 
 
Voor de recreanten zijn de 
Midweekcompetitie weer ingepland en kan 
er weer tussen oktober en eind april lekker 
gespeeld worden tegen teams in de regio. 
 
Dit seizoen is er ook een nieuwe trainer 
die ons nog wat extra kneepjes van het 
vak kan gaan leren. 
 
Ik zou zeggen tegen iedereen kom 
allemaal weer gezellig iedere week een 
sjutteltje slaan zodat het weer lekker druk 
wordt in de zaal. 
 
Tot in de Kemmer. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 

 

Badminton Overdag: 
 
Beste badmintonners van overdag, 
 
Het nieuwe seizoen is weer van start 
gegaan. Na een mooie en warme maand 
juli was het in 
augustus het tegenovergestelde veel 
water en weinig zon. Maar we zitten nu 
alweer in september 
met redelijk weer, iedereen is weer aan 
het werk of naar school of aan het 
badmintonnen of wat dan ook. 
 
De eerste speeldag konden we nog geen 
gebruik maken van de hal waar wij 
normaal spelen, hier moest 
nog een vloer en nieuwe belijning op, 
maar Jan had met de Kempenhorst 
geregeld dat die voor een keer 
in de tennishal sporten, zodat wij in de 
andere hal konden badmintonnen, 
 

In juni zijn we op excursie bij een 
viskwekerij waar we met een omweggetje 
naar toe waren gefietst 
daar aangekomen werden we verwelkomd 
met koffie en een appelflap. Hoe het 
verder is verlopen 
lees je elders in de sjuttel. 
 
Ze hadden er weer zin in, want de eerste 
twee woensdagen was het al behoorlijk 
druk, nu nog hopen dat 
het zo blijft voorlopig. 
 
Nu we alweer ruim een maand aan het 
badmintonnen zijn is het ook weer tijd voor 
een toernooi, op 
woensdag 8 oktober is het zover ik hoop 
dat jullie er allemaal weer bij zijn. 
 
 
Verder wens ik iedereen weer een heel 
sportief seizoen toe. 
 
Groeten 
Nel Beekmans. 

 

 

25 juni 2014: 

Fietsuitje van 

de 

Woensdagocht

endgroep 

Het was een zonnige woensdagmorgen 
Rackets, shuttles bleven toen opgeborgen 
Want op die 25 juni jongstleden 
Werd BCO's jaarlijkse fietstocht gereden 
 
Het gezellige uitje van de ochtendclub 
Gelukkig met zon, zonder regen of drup 
Nog een extra rondje, anders was men te 
vroeg 
Met steun van de accu, voor een deel van 
de ploeg 
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Fraai door de Kempen, langs de Meierij 
Fietsten ze totdat Nel Beekmans zei 
Dat ze bij het doel waren gearriveerd 
Dus werden de fietsen aldaar geparkeerd 

 
Men bleek beland bij een viskwekerij 
Die De Stroom heette, naar de Beerze 
daarbij 
Met een hapje, een drankje en 
natuureducatie 
En 'Bed en Breakfast', pardon 
'Groepsaccomodatie'  
 
Elly Sleddens en Corry van Gerven 
Konden zich enig aanzien verwerven 
Zij en de eigenaars zijn bekend met elkaar 
Want 's donderdags stopt hun wandeltocht 
daar 
 
Waar de Beerze kabbelend het landschap 
omarmt 
Zijn de leden babbelend met koffie 
verwarmd 
Vervolgens werden ze deelgenoot 
gemaakt 
Van hoe een varkenshouder tot visboer 
geraakt 
 
Het kwam neer op duizenden regels en 
wetten 
Die van der Schoots werk stelselmatig 
beletten 
Een stortvloed aan papierwerk; hij ging 
haast kopje onder 
Maar aan het eind van de storm, voltrok 
zich een wonder: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Een meevaller kwam naar boven 
gedreven 
Van der Schoot zou van de meerval gaan 
leven 
Hij kocht er een paar en plots waren er 
velen 
En had hij ook een hoop kennis te delen 
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Hij liet de natuur zijn land onderwijl kraken 
Waardoor er nu talloze kikkertjes kwaken 
De kunststofkikker, als ‘opblaaspop’ aan 
een hengel gebonden 
Werd door de mannetjeskikkers echt 
woest aantrek'lijk gevonden 
 
De meervallen blijven binnen in bakken 
Ze ademen door als je ze op zou pakken 
Wel met natte handen, anders beschadigt 
de huid 
En let op, ze steken hun vinnen soms uit 
 
En dan rest er nog iets dat men ook nog 
zou leren:  
Hoe meerval smaakt als je hem mag 
consumeren 
Wanneer men tot slot die heeft kunnen 
verteren 
Kan men ook nog milieubewust groen 
toiletteren 
 
Na dit prachtige uitje rest nog alle BCO-
mensen 
Een heerlijke zonovergoten zomer te 
wensen! 
 
 
 
 

SPSK 
 

 
 

 
 
 
De Penningmeester: 
 
Geef de wijzigingen door ! 

Als iets in jouw lidmaatschap van de club 

verandert, laat het dan tijdig weten via een 

mailtje aan penningmeester@bcoirschot.nl.  

Denk daarbij aan een ander adres, 

mailadres, bankrekeningnummer (IBAN), 

telefoonnummer. En ook als het helaas een 

afmelding betreft, stuur tijdig een mailtje 

zodat het geen misverstand geeft bij de 

volgende betaling. 

Maar de belangrijkste verandering is 

natuurlijk extra nieuwe leden. Kijk om je 

heen, vraag je broer, zus, pa, ma, vriend, 

vriendin, collega,… of ze willen komen 

ontdekken hoe fijn de badmintonsport en 

ons clubke zijn.  

 

 

Frans van 

Seggelen (Cis) 

 

 

Penningmeester 

badmintonclub 

Oirschot 
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Technische 
Commissie  

 
Hoi allemaal, 
 
De zomervakantie is weer om en we zijn 
alweer wat weken bezig met spelen. De 
competitieteams zijn nu zeker en de bond 
heeft ze bevestigd. 
 
1

e
 team (2

e
 klasse) 

Jos kosters 
Kevin konings 
Laura vd aker 
Bette tholen 
 
2

e
 team (4

e
 klasse) 

Sjoerd van poppel 
Frank vorstenbosch 
Bregje van kollenburg 
Annemarieke becx 
 
3

e
 team (5

e
 klasse) 

Sander mattheeuwsen 
Joris vd boom 
Lotte vd loo 
Sabine robben 
 
Jeugd U13-1 

Tom Vonk 
Wilbur van Lierop 
Ties Mommersteeg 
Yanou Lips 
Laura Vonk 
 
Jeugd U13-2 
Jens Beekmans 
Harm Mattheeuwsen 
Nomi van Summeren 
Ilse Tijs 
 
Zoals jullie zien hebben we dit jaar 5 
competitieteams, waarvan 3 senioren. Ik 
ben hier helemaal blij mee. Aangezien we 
er vorig jaar maar 1 hadden. 
We hebben een nieuwe trainer, genaamd 
Emile vd Zanden. Op het moment dat ik 
dit schrijf hebben we 1 training van hem 
gehad. Ik heb zelf in deze training goed 
gezweet en zoals ik de berichten hoor 
heeft iedereen het naar zijn zin gehad. 
Verder hebben we dit seizoen weer van 
alles gepland, maar ik ga niet op de zaken 
vooruit lopen. Dat horen jullie allemaal in 
de volgende shuttle. 
 
Groetjes Laura vd aker 
Verslag competitieleidster: 
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Heeft U onze website al eens bekeken?? 

 

Skip to content 

 
Gemakkelijk te vinden op het webadres: 
 
http://www.bcoirschot.nl/ 
 
U vindt er de hierboven aangegeven informatie. Ook alle 
vorige uitgaven van de Sjuttel zijn er te vinden. 
Overigens kunnen de uitslagen en standen van de 
competitie ook gemakkelijk gevonden worden op het 
web. Het adres hiervoor is: 
 
http://www.badminton.nl/uitslagen/regiocompetitie 
 
Ook de uitslagen van de midweek competitie Zijn 
makkelijk te vinden op internet en wel via: 
 
http://badmintonnederland.toernooi.nl/ 

http://home.planet.nl/~badmintoncluboirschot
http://www.bcoirschot.nl/#content
http://www.bcoirschot.nl/
http://www.badminton.nl/uitslagen/regiocompetitie
http://badmintonnederland.toernooi.nl/
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Zo maar wat grappen over badminton!! 
 
De juf gaat de klas langs, en de leerlingen vertellen wat voor beroep hun vader heeft. Alle 

beroepen komen langs, brandweerman, politieagent en ga zo maar door. 

Dan vraagt ze aan Henkie: 'En Henkie, wat voor beroep heeft jouw vader?' 'Mijn vader?' 

antwoord Henkie. 'Mijn vader die is stripper in zo'n Gay Cafè.' De juf gaat snel verder met de 

volgende leerling en vraagt aan het eind van de les aan Henkie: 'Werkt jouw vader daar 

echt?' 

Nee, tuurlijk niet.' antwoord Henkie. 'Hij is badmintontrainer maar daar schaam ik me zo 

voor.'  

 

 

Er waren twee monniken, Jan en Piet aan het badmintonnen. Opeens geeft Jan de sjuttel 

een harde mep en Piet zegt: "Godverdomme, mis". "Oohhhh," zegt Jan "Dat mag je niet 

zeggen. Als je dat nog 2 keer doet komt er een bliksem en die doodt je" Dus gaan ze verder. 

Jan geeft de sjuttel weer een fikse mep en Piet weer: "Godverdomme, mis". Jan: "Ik heb je 

gewaarschuwd! Doe dit niet nog eens!" Dus Jan geeft de sjuttel weer een mep, dan komt 

Piet: "Godverdomme, weer mis"  

Opeens komt de bliksem die treft Jan i.p.v. Piet. Hoor je God in de hemel: "Godverdomme, 

weer mis"  

 

Een erg domme badmintonner staat na de wedstrijd onder de douche met een paraplu!. 

“Waarom doe je dat?" vraagt een teamgenoot. Dan antwoordt deze: ik ben mijn handdoek 

vergeten!" 

 

 

Na een badmintonwedstrijd, loopt een van de spelers naar de scheids en vraagt: "Heb je 

even 5 seconden?" Scheids: "5 seconden wel ja." Badmintonner: "Vertel me nu maar alles 

wat je van badminton weet!" 

 

 

Een supporter tegen de scheidsrechter: "Waar is je hond?" 

De scheidsrechter, verbaasd: "Ik heb helemaal geen hond." 

De supporter: "Wat? Blind en dan geen hond!?" 

 

 

In de sporthal kom ik een leuke meid tegen en ik vraag: 'Wat is jouw telefoonnummer?' 

'Dat staat in het telefoonboek, jongeman!' 

'En hoe heet je dan?' 

'Dat staat er ook in!' 

 

 

Twee badmintonners lopen op straat en zijn in gesprek.  

1e badmintonners: "Wat ik van de week heb meegemaakt is werkelijk on-ge-lo-fe-lijk!"  

2e badmintonners: "Wat dan?"  

1e badmintonners: "Ik liep dus op de markt en toen kwam ik een oude bekende tegen die ik 

al een jaar of tien niet gezien had."  

2e badmintonners: "Man, dat is nog niets."  

1e badmintonners: "Hoezo dan?"  

2e badmintonners: "Nou, gisteren liep ik in het station en toen kwam ik iemand tegen. DIE IK 

NOG NOOIT HAD GEZIEN!"
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Hoi, Sportieve jeugdleden, 

 

Met de jeugd hebben we ook weer van 

alles gedaan. De eindejaar afsluiting 

hebben we gehad bij camping de bocht 

deze keer. De kinderen vonden het leuk om 

weer eens te kegelen, dat was al weer ff 

geleden. Verder hebben we een nieuwe 

trainer bij de jeugd, ik moet eigenlijk 

zeggen trainster. Haar naam is Dittie 

Nouwens. Ze is misschien wat feller, maar 

ze is wel duidelijk. Sommige mensen / 

kinderen moeten daar even aan wennen, 

maar ik denk dat we een mooi seizoen 

tegemoet gaan met mensen die zeker 

enthousiast zijn. We hebben helaas 

afscheid moeten nemen van Jose. Zij kon 

vanwege haar gezondheid niet meer de 

energie in badminton steken die zij wilde. 

Wij vinden het jammer dat Jose geen deel 

meer uitmaakt van onze 

jeugdbegeleidersgroep. Maar niet getreurd, 

want we hebben nog Sjoerd, Bette, Giel, 

Bregje en ikzelf (Laura). Ook hebben we 

Sabine nog die in de eerste groep komt 

helpen, waar we heel blij mee zijn. 

Bedankt hiervoor. 

 

We hebben afscheid genomen van Herman. 

Hij was een leuke trainer, maar was al 5 

jaar bij onze club. We willen hem 

bedanken voor alles. 

 

Kijk maar snel verder voor de foto’s van 

het eindejaar, veel plezier! 

De volgende keer zullen de foto’s van de 

competitieteams erbij zitten. 

 
 
Groetjes van de jeugdbegeleiding, Laura

 

Verjaardagskalender

September: 
30-09-2001 Bram Knaap 
 
Oktober: 
03-10-2000 Amy Baeten 
03-10-2002 Wilbur van Lierop 
30-10-2002 Ilse Leeneman 
 
November: 

01-11-2000 Sanne Neggers 
20-11-2004 Sanne van der Heijden 
 
December: 
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
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Het eindjaar kegel avondje,                                    

Bart, Bram, Sanne en Ilse 
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 Afscheid van Herman
 

 
 

tom, ties en ilse vol spanning aan het kijken 
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Nine, wat doet ze het goed!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte aan het gooien, wat 

vindt ze de foto toch leuk 
 

 

Brechje, altijd blij he :P
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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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