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De Sjuttel 
36e jaargang, nr. 3 
september 2011 
 
Beste sportvrienden, 
 
Ik vrees dat ik zelf nog niet erg actief 
geweest ben in de zaal, maar ga er vanuit 
dat „jullie‟ al weer in conditie zijn en zelf al 
enkele nieuwe tips van de trainer hebben 
opgepakt. Het heeft me er niet van 
weerhouden om weer een Sjuttel samen te 
stellen. Deze keer wat minder kopy van de 
verschillende bestuursleden en zeker het 
antal foto‟s is beperkt. Het lijkt wel alsof er 
na de  diverse wisselingen in het bestuur 
even wat gewenning moet ontstaan. Deze 
Sjuttel is daarom wat dunner en hier en 
daar maar even gevuld met  „wat anders‟.  
Het zou wel eens leuk zijn om vaker 
spontane bijdrages te krijgen van de leden 
om op die manier ook te horen wat er leeft 
inde club. Badminton overdag geeft daar 
een goed voorbeeld van en nog wel in de 
vorm van een gedicht ook!! Iedere 
voorgestelde bijdrage komt  daarom zeker 
voor plaatsing in aanmerking. Laat niets u 
weerhouden. 
 
 
Veel leesplezier!! 
 
 
Hans Engels 

 
Verschijningsdatum  
Volgende  Sjuttel 
 
december 2011 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij 
een van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 30 november 2011 
 
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. 
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De website van badminton Oirschot is 
te bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 

 

http://www.bcoirschot.nl/


Sjuttel september 2011  BCO 

 

4 

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

Reclame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Dorps Herberg, ½ pagina 
 

Let op: De zin “Keuken geopend 7 dagen in de week vanaf 

12:00uur”moet weggelaten worden. 

Beka,  ¼ pagina Optiek onder de 

Linden, ¼ pagina 
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Beste badmintonners, 
 
 
 
Met de vakantie nog vers in het geheugen 
zijn we inmiddels alweer volop aan het 
nieuwe seizoen begonnen. Zo hebben we 
de eerste speelavonden alweer achter de 
rug, is er al flink getraind, zijn er al 
competitie wedstrijden gespeeld en heeft 
het bestuur de eerste bestuursvergadering 
afgerond.   
Misschien is het u opgevallen dat er na de 
vakantie “iets” veranderd was aan de oude 
en nieuwe hal. Tijdens de vakantie heeft 
de gemeente namelijk diverse zijde van de 
hal laten betimmeren met een geluid 
dempend materiaal. Dit zorgt ervoor dat 
het een stuk minder galmt in de hal. Deze 
wanden zijn geplaatst na klachten van de 
docenten van de Kempenhorst en op  
advies  van een onafhankelijk 
onderzoeksinstantie.   
Na de vakantie zijn we voor het eerst in de 
geschiedenis van onze club gestart met 
trainingen op vrijdag.  Er is een aardig 
opkomst  maar er is nog ruimte om deel te 
nemen aan deze training.  Herman 
verzorgt de trainingen past het niveau van 
de trainingen perfect aan aan het niveau 
van de diverse deelnemers. Mocht je 
interesse hebben  en/of deel willen nemen 
aan deze training kun je contact opnemen 
met Laura van de Aker 
(lauravdaker@hotmail.com).  

Gedurende de vrijdag avond is er vanaf 
20:00 uur ook nog de mogelijkheid om 
gewoon recreatief te spelen.  Voor meer 
informatie kun je terecht bij John Esch en 
Jos K-B. 
Sinds de aanvang van het nieuwe seizoen 
hebben we ook alweer een aantal 
potentiele nieuwe leden mogen begroeten. 
En dat is een goed signaal we kunnen ze 
namelijk goed gebruiken! Het ledenaantal 
neemt nog steeds elke jaar een beetje af, 
al is de daling niet meer zo sterk als 
andere jaren.  Zoals in de voorgaande 
jaren zullen we ook dit jaar weer ledenwerf 
actie op touw zetten. Eind september of  
begin oktober zal er een  flyer  huis aan 
huis verspreid worden. Daarnaast zullen 
er op diverse plaatsen in het dorp weer 
een aantal posters opgehangen worden. 
Mocht u in uw omgeving iemand 
opmerken die interesse heeft in 
badminton, breng hem/haar gerust mee 
voor een 2 a 3 avonden badmintonnen ( 
zonder verplichtingen! ) 
Als laatste wil ik u er op wijzen dat de 
Grote Clubactie van start is gegaan.  Heeft 
u al loten gekocht bij onze jeugdleden 
en/of jeugdbegeleiders? U maakt daarmee 
kans op fantastische prijzen en de 
opbrengst van deze loterij komt ten goede 
aan onze badminton jeugd! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sjoerd van Poppel 
Voorzitter 

 
 

 

mailto:lauravdaker@hotmail.com
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Automatisering 
 

De Meeuw, ½ pagina 

 

Henk Verbeek, ¼ pagina 

Automatisering 
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De voorzitter heeft al aangegeven dat we altijd blij zijn als er weer nieuwe leden komen.  
 

Op de korte termijn (!!): 
 
Heeft U nog vrienden of kennissen die deze zomer weer enthousiast hebben staan 
badmintonnen op de camping, neem ze maar eens een avondje mee om ze kennis te laten 
maken met de „sport badminton‟.  
 

Op de lange termijn (!?): 
 
Kevin en Patricia Konings,  
van harte gefeliciteerd met  
de geboorte van jullie dochter 

 

 
 
Joris en Ingrid van Mourik,  
van harte gefeliciteerd met  
de geboorte van jullie dochter 
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De Kemmer, 
hele blz 
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De Midweek competitie:  
 
Voor de recreanten het volgende: 
 
De midweekcompetitie gaat weer bijna van 
start. 3 Teams gaan zich weer in de strijd 
gooien om een zo leuk en spannend 
mogelijk competitie. Hans Engels heeft 
zich aangesloten bij het tweede team 
zodat die ook weer compleet is. Voor de 
tijd dat Marsja door haar zwangerschap 
niet kan spelen kunnen we terugvallen op 
Mieke en Nel en evt. Nog een nieuwe 
speelster. 

 
De trainingen van Herman Holm zijn 
begonnen op de vrijdagavond van 21.30 
tot 22.30 uur en daar mag iedereen die zin 
heeft aan meedoen, wel even aan Laura 
van de Aker doorgeven. Ik kan je zeggen 
dat het zeker heel leerzaam is. 
 
Fijne competitie gewenst iedereen met 
heel veel plezier!! 
 
Tanja Lieshout 

 
 

 
 

  

 

          Sjuffelavonden seizoen 2011/2012: 
                  Op onderstaande data wordt er van 20:40 uur tot 21:40 uur gesjuffeld. 

                         ( muv 4 januari dit betreft namelijk een sjuffeltoernooi ).  

 

5 Oktober 

2 November 

7 December 

4 Januari  (  Nieuwjaars Toernooi ) 

8 Februari 

7 Maart 

11 April  (2
de

 woensdag van de maand  ivm ALV ) 

2 Mei 

6 Juni 

4 Juli 
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Badminton Overdag: 

 
 
Uitje badminton 29 juni 2011 
 

 
26 enthousiaste woensdagochtendleden 
Kwamen voor een uitje naar Oirschot gereden 
De nacht ervoor had er onweer gedonderd 
De bomen vielen bij bosjes in ‟t honderd 
Slalommend tussen takken, stronken en stokken 

Was de stoere stoet richting Spoordonk getrokken 
 
Aldaar kwam een Beekmans de boel rondgeleiden 
Om ons in de melkveehouderij in te wijden 
Jonge dieren, waar stieren en koeien niet naar elkaar talen 
En oudere waar je de mannetjes weg moet gaan halen 

Nog oudere die wel weer bij de heren mochten 
Of anders voor de k.i. moesten tochten 
 
Na het kalven krijgen ze gauw een nieuw maatje 
In de vorm van een vernuftig hip apparaatje 
Een laser zoekt de spenen en een kolf grijpt ze vast 

Om de koe te ontdoen van haar liters aan last 
Maar als ze te snel weer bij de robot komt staan 

Verzoekt hij haar toch maar weer verder te gaan 
 

Onze eigen Beekmans wijst op de tijd 
Waarop de groep naar de overkant rijdt 
De club droogt behaaglijk op van de regen 

Want ze komt daar een Beekmans met vlaaien tegen 
Hij heeft lang gebroed op een powerpointshow 

En kan z‟n ei kwijt over “lekker ‟n ei”-en en zo 
 

Een blik op het kippenhok met tokkende hennen 
Maar geen hitsige hanen om mee “fokken te kennen” 

Een robot sorteert eitjes voor  verschillende bakken 
En weer een Beekmans die ze in staat te pakken 
Een aandenken voor thuis, kakelvers, net gelegd 

En als uitsmijter komt de ploeg bij de Wildeman nog terecht 
 

 
Sylvia Snoeck-Krygsman 
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Hallo allemaal, 
 
 
Hieronder de indeling voor de competitie. 
De meeste teams beginnen in het 
weekend van 18 september. Ik weet niet 
hoe het met de rest zit, maar wij hebben 
enorm zin om weer met de competitie te 
beginnen. Hier train je toch heel het jaar 
voor. De jeugd heel er ook enorm zin in. 
Zoals je ziet hebben we dit jaar 6 
competitieteams. Dit is meer als afgelopen 
jaar. Laten we hopen dat we ook met 6 
teams een goede prestatie neer kunnen 
zetten. Al is dat niet het belangrijkste, want 
als we maar plezier hebben, want dat is 
natuurlijk het belangrijkste. Ons motto is 
daarom ook: plezier staat voorop en 
daarna komt de winst. Allemaal succes!!! 
 
 
Groetjes Laura vd Aker en Joke vd Schoot 
 
 
Competitieindeling jaar 2011-2012: 
 

 

Team 1: (1e klasse) 
Dave van straten 
Frank jansen 
Laura van den aker 
Sandra de leest 
 

 

 

Team 2: ( 2e klasse) 
Jos kosters 
Sjoerd van poppel 
Bette tholen 
Linda van gestel 
  

Team 3: (4e klasse) 
Peter vermeer 
Joost huijgen 
Meike van veghel 
Brigitte van de wal 
Joke van de schoot 
 

Jongens Onder de 19: 
Sander Mattheeuwse 
Koen vd Wal 
Jeroen de Bresser 
Rick Beekmans 

 

Mix Onder de 17: 
Emily van Oers 
Manon Neggers 
Giel Peeters 
Pepijn van Kessel 
Mark van Nunen 
 

Mix Onder de 13: 
Marian van Vroenhoven 
Dagmar van Poppel 
Lotte vd Loo 
Sanne Neggers 
Joris vd Boom 
Jean-paul vd Berkmortel 
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Emile van Niekerk, 1 pagina 



Sjuttel september 2011  BCO 

 

13 

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

 
 
 
"Een dief is er met mijn portefeuille 
vandoor gegaan," schreeuwt de 
kampioen hardloper. 
"Kon je hem niet te pakken krijgen?" 
vraagt een van de omstanders. 
"Jawel. Ik had zelfs een voorsprong, 
maar toen ik omkeek was hij 
verdwenen." 
 
Zwemwedstrijden in Engeland, in de 
Theems. Johnny was de kampioen. Hij 
was getipt als nummer een, maar hij 
komt als nummer twee aan. Waarop 
z'n vrienden zeggen: "Johnny, hoe kan 
dat nou?" Zegt-ie: "Ik zal het jullie maar 
vertellen. Jane is de schuld, Jane, een 
kanjer van een meid. Ik zag ineens die 
meid voor me, met dat lichaam van d'r. 
En ik krijg me een erectie... Nou, zoiets 
remt af in het water, weet je wel." 
"Maar," zeggen z'n vrienden, "had je 
dan niet op je rug kunnen gaan 
zwemmen?" Zegt-ie" "Ja, maar dan 
had ik niet onder die bruggen door 
gekund." 

 
Er komt een man bij de pastoor en 
vraagt: "Spelen ze in de hemel ook 
badminton?" "Dat weet ik niet," zegt de 
pastoor: "Ik heb vandaag pas de 
brochure aangevraagd. Kom over een 
week nog eens terug." De man komt 
een week later terug en vraagt: "En 
pastoor, weet u het al?" "Ja," zegt de 

pastoor: "Ik heb goed nieuws en ik heb  
slecht nieuws. Het goede nieuws is: er 
wordt inderdaad badminton gespeeld 
in de hemel. Maar het slechte nieuws 
is: je moet volgende week een 
wedstrijd  spelen." 
 

"Zeg Hans, ik heb gehoord dat je 
iedere dag aan gymnastiek doet. Kun 
je al met gestrekte armen je tenen 
raken?" vraagt Piet aan zijn vriend. 
"Nee, maar ik zie ze nu wel." 
 
Kees: -Ik mag niet meer in het 
zwembad komen ! Karel: -Waarom niet 
? Kees: -Omdat ik in het water geplast 
heb ! Karel: -Ach,- dat doen toch wel 
meer mensen ? Kees: -Ja, maar niet 
van de hoge duik- plank ! 
 
"Wat kost een goede Hollandse 
voetballer gemiddeld?" 
"Nou ... drie ton, denk ik!" 
"Wat kost een goede Belgische 
voetballer gemiddeld?" 
"Drie miljoen." 
"Waarom zo veel?" 
"Die zijn veel zeldzamer!" 
 
Jantje gaat voor het eerst naar een 
voetbalwedstrijd samen met zijn pa. Na 
een tijdje vraagt ie aan zijn pa: 
"Waarom schelden alle spelers op die 
supporter?" Pa: "Omdat ie een 
bierflesje naar de scheids gooide."  
"Maar dat was niet eens raak."  
"Nee, daarom schelden ze ook." 
 
Twee mannen zitten in een bootje te 
vissen. Een verliest zijn kunstgebit. De 
ander wil een geintje uithalen en maakt 
zijn eigen gebit aan een haakje vast, 
laat het in het water zakken en haalt 
het op. 
He?! roept hij, je kunstgebit! Ik heb het 
opgevist! 
De andere man pakt het aan en stopt 
het in zijn mond. 
Het is hem niet, zegt hij, deze past 
niet, en hij gooit het overboord. 
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Hallo jongens en meisjes van de leukste 
badminton club van Oirschot en 
omstreken. Het nieuwe seizoen is weer 
begonnen, dus moet de Shuttle ook weer 
gevuld gaan worden met leuke weetjes en 
verhalen. 
Laura vd Aker heeft dit jarenlang met veel 
plezier en toewijding gedaan, maar heeft 
het nu zo druk met andere taken voor de 
club dat ik het stokje van haar 
overgenomen heb. 
We hebben eerst nog een verhaaltje over 
de eindejaar BBQ van het vorige seizoen. 
Als je het verhaal van groep 2 leest........ 
het gaat uiteindelijk over de BBQ. En hun 
filmpje kun je ook You Tube ook nog wel 
vinden. Het was super! 
We hebben inderdaad afscheid moeten 
nemen van Frank als jeugdtrainer. 
Zijn inzet voor de jeugd was helaas niet te 
combineren met zijn werkzaamheden bij 
zijn baas op vrijdagavond. We wensen 
hem veel succes bij zijn werk. 
 
 
 
 

Ook hebben we weer een nieuw “spelertje 
van de maand” en dit keer is het Maik. 
Hij mag de hele maand dat felbegeerde 
shirt aan! 
 
Ook hebben we net het “vriendjes en 
vriendinnetjes toernooi” achter de rug. 
Vooral in groep 1 was het een zeer 
gezellige drukte. Er werd door iedereen 
fanatiek gespeeld, maar bovenal waren 
we allemaal zeer sportief. 
Groep 2 was iets minder druk. Nog niet 
iedereen heeft een vriendje of 
vriendinnetje en speelde daarom maar het 
vriendje van een teamgenoot. Maar al met 
al was het een zeer geslaagde avond en 
was iedereen super blij met dat 
felbegeerde potlood wat men kon 
winnen!!! 
Ook zijn de competities weer begonnen en 
de eerste wedstrijden alweer gespeeld. 
Wij wensen iedereen dan ook een zeer 
sportief seizoen. 
 
Groetjes namens de jeugdbegeleiding 
Anita Neggers

Shirtje over of eentje kopen: 

Mocht er iemand een shirtje over hebben, 
omdat hij te klein is geworden of een 
shirtje willen kopen, laat het dan even 
weten aan Anita. Misschien kan je hem 
overkopen van iemand anders. Zo‟n shirtje 
is toch al zo duur en zo kunnen we ze 
mooi nog een keer gebruiken. Over de 
prijs worden we het wel eens. 

Laat even weten als je iets hebt voor 
ons…. 
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Oktober: 
03-10-2000 Amy Baeten 
20-10-1988 Sandra de Leest 
 
November: 
01-11-1994 Sander Matheeuwsen 
01-11-2000 Sanne Neggers 
16-11-1991 Joost Huijgen 
16-11-2003 Bjorn Kamphuis 
20-11-1969 Anita Neggers 
 
December: 
26-12-2001 Dave Oomen 
30-12-1997 Sabine Robben 

 
 

 

 

 

Spelertje van 

de maand 

september is  
 

MAIK 
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Eindejaars bbq 1 juli 2011 

 
Op 1 juli 2011 hadden we een eindejaars 
bbq voor de afsluiting van dit seizoen. Het 
was super gezellig. Het rugby was super 
grappig. We hebben heerlijk gegeten en 
het afscheidsfilmpje van frank bekeken. 
We hebben heel veel gelachen, maar 
jammer genoeg hebben we niet kunnen 
zwemmen, daar was het te koud voor. We 
hopen dat het volgend jaar weer zo 
gezellig wordt. 
 
                       Groetjes Lotte& Sanne 

 
 

Eind-bbq 1 juli 2011  

 
Het verhaal begon lang geleden.... (4x) 
lang lang geleden....(4x puntje puntje 
puntje puntje) Had ik al gezegd dat het 
lang gelden begon? In ieders geval begon 
het lang geleden door middel van een 
strak idee van 3 jongemannen....(4x) Op 
een zwoele zomeravond zaten ze met z‟n 
3e op een zolderkamer, van de kelder van 
buren, van de tante, van de neef, van 
tante Betje....(4x) Hier kwam een top idee 
tot stand. Ze wisten namelijk al dat een 
jeugdtrainer afscheidt zou nemen. In 

opdracht van Meneer S. van Poppelt (met 
een t) waren ze begonnen met het 
bedenken van een leuk filmpje. Maar waar 
moest dit over gaan? Ze hadden geen 
idee, maar wisten wel dat de jeugdtrainer 
die afscheid nam bij een tuincentrum 
bedrijf werkten waar we de naam niet van 
mogen noemen. Hierop werd 
voortgeborduurd. Onder tussen zat een 
van de jongemannen genaamd Sander 
aan zijn kleine teen van zijn linkervoet te 
frutten, waardoor hij eerst zijn linkersok 
aan de kant moest doen. Nadat dit alles 
afgesloten was zijn 2 jongemannen naar 
huis gefietst vanuit Best. Onderweg 
werden zij opgehouden door 2 
beverberen. Ze kwamen uit Saudië-Arabië 
en aten mensen. Mark (1 van de 
jongemannen) stak de beverberen neer, 
zodat ze weer verder konden. Maar hierna 
kwam nog een groter gevaar. Ze moesten 
nog langs het aardappelveld. Deze 
aardappelen waren verdoemd. De 2 
jongemannen moesten dit gevaar nog 
trotseren en gingen hier met volle borst 
tegenop. Van deze aardappelen werd 
werkelijk patat gemaakt. Enkele weken 
later nadat deze jongens veilig thuis 
kwamen, was het filmpje klaar. Er was 
gefilmd in het bedrijf waar we de naam 
niet van mogen noemen, en alles was 
gemonteerd door de heer Van Kessel. Nu 
nog op naar de bbq maar eenmaal bij Dhr 
ing. Mattheeuwse aangekomen was een 
van de jongemannen zijn usb stick met het 
filmpje vergeten. Hierdoor moesten 2 van 
de 6 jongemannen weer terug het 
aardappelveld langs. Maar zoals verteld is 
het aardappelveld omgetoverd in een 
grote frietkraam. De andere 4 
jongemannen gingen alvast onderweg 
naar de barbe knoei. Eenmaal gearriveerd 
hingen ze het varken vast aan het spit 
zodat de andere 2 jongemannen hun buik 
konden aanvullen na de intrigerende 
fietstocht. Na dit feestmaal werd er feest 
gevierd zonder bier. Het filmpje werd 
getoond en aangehuiverd. De trainer 
moest bijna huilen en gaf alle producenten 
een dikke knuffel een dikke smakkerd en 
dat was het einde. 
 
Geschreven door Sander & Mark 
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Aanvulverhaal van groep 2 
 
 
Er waren eens twee jeugdleden van 
badmintonclub Oirschot verdwaald want 
het was mistig weer. Ze hadden een heel 
eind gelopen en zagen nergens 
wegwijzers door de dichte mist. Ze waren 
onderweg naar het kampterrein maar 
konden het nergens vinden, en dit wilde ze 
absoluut niet missen. Er was niets of 
niemand in de buurt. Totdat er een zwarte 
auto met een donkere schim stopte. Ze 
vertelde dat ze verdwaald waren. Hij zei: 
“stap maar in”, maar hun durfde niet. Toen 
dreigde de man: “als je nu niet instapt, doe 
ik jullie iets”. Later kwamen ze die zwarte 
auto tegen met de schim en de man stapte 
uit, en trok een mes. Hij zei weer: “stap in 
de auto, we gaan een stukje rijden”. De 
man reed en reed en toen kwamen ze bij 
een verlaten fabriek. De kinderen waren 
bang, en riepen “HELP, HELP”. De man 
zette de kinderen in een soort container. 
Toen klonk er opeens een luid geluid, 
bonkend alsof de container over een 
hobbelweg werd geduwd. Zeker 10 
minuten duurde de rit. De jeugdleden 
wenden langzaam aan de duisternis van 
hun gevangenis. Één van hen verstarde 

ineens: “kijk daar!” zei ze. En ze wees iets 
aan dat aan de andere kant van de 
container lag. Het was een kaart met grote 
letter, maar door het donker konden ze het 
niet lezen. De kinderen stapte uit de 
container en liepen op de man af. De 
adrenaline gierde door hun lijven en ze 
hoorde niks behalve gebonk van hun 
eigen hart. Opeens ging het licht aan en 
kwamen overal mensen vandaan: 
“surprise!” Ze ontdekten dat ze door de 
schrik vergeten waren dat ze jarig 
waren……… 

Ze waren heel erg opgelucht. Ze 

hadden een leuke verjaardag, en na 

afloop konden ze er nog wel om lachen. 

De rest van het kamp hadden ze nog 

veel lol en plezier. Maar toen kwam er 

ineens....... 

 
Dit verhaal is geschreven door: Laura / 
Sandra, dan Kevin, dan Rick, dan Minke 

en Eline. Nu is het aangevuld door Joris 

vd Boom. 
 
 
Groep 1 had het te druk voor het 
aanvulverhaal, maar daar gaan we de 
volgende keer mee aan de slag..... 
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Frans Rijnen, ¼ 
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Joannes, ¼ pagina 

Brabant, ¼ pagina 
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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  
Sjoerd van Poppel 
Tel.nr 0499 – 570312 
Sjoerd.van.poppel@tntexpress.nl 
 

Secretaris  
Beppie van Beek- Osnabrugge 
Tel.nr  0499-841444 
info@bcoirschot.nl 
 

Penningmeester 
Frans (Cis) van Seggelen 
info@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 
 

Categorie Clubcontributie 

 Per jaar Per kwartaal 

senioren 
competitie 

€ 130 € 33 

senioren 
recreatie 

€ 107 € 27,25 

senioren 
vrijdagavond 

€ 67 € 17,25 

badminton 
overdag 

€ 67 € 17,25 

junioren € 68 € 17,50 

 

Categorie Bondscontributie 

senioren € 30 per jaar 

junioren € 25 per jaar 

 
Rabobank:  1388 08 201 
Giro:   29 02 972 

 

Secretariaat  Badm overdag 
Sjoerd van Poppel  Nellie 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 Herman Holm 06-28504379 
Junioren Herman Holm  
 

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               Corne vd Akker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: www.bcoirschot.nl 
E-mail: info@bcoirschot.nl 
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