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De Sjuttel 
36e jaargang, nr. 4 
december 2011 
 
Beste sportvrienden, 
 
Dar is die dan weer. De december Sjuttel, 
zo halverwege het seizoen. De competitie 
is in volle gang, zowel voor de competitie 
spelers als de recreanten. Sint en zijn 
Pieten zijn al weer weg, de resultaten voor 
de jeugd zijn in de jeugdrubriek te zien. De  
Kerstman komt er nog aan, dat zal wel 
weer de nodige eetpartijtjes opleveren. 
Dat extra gewicht moet er in januari weer 
vanaf, te beginnen tijdens het traditionele 
nieuwjaars toernooi op woensdag 4 
januari. 
Onze voorzitter heeft weer zijn best 
gedaan. Een lang verhaal met veel 
wetenswaardigheden. Met name het 
stukje over het  toekomstige beheer moet 
U toch even lezen, daar zou wel eens veel 
van af kunnen hangen.  
 
Kortom veel lees plezier, fijne feestdagen 
en een heel sportief 2012. 
 
 
Hans Engels 
 
Verschijningsdatum  
Volgende  Sjuttel 
 
april 2012 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij 
een van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 15 maart 2012 
 
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 
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De website van badminton Oirschot is 
te bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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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, 
 
De periode tussen de vakantie periode en 
het einde van het jaar lijkt bestuurlijk 
gezien altijd een rustige te worden.  Niets 
is minder waar. De laatste paar maanden 
zijn we o.a. druk geweest met het 
organiseren van een ledenwerfactie,  de 
gebruikersraad van de Kemmer,  start van 
de competities, project Kanjers in Sport, 
en het regelen van een bezoek door  2 
zwarte pieten bij de jeugd. 
De competitie is inmiddels al over de helft 
van het seizoen en zoals het er nu uitziet 
strijden wij helaas niet mee voor de 
prijzen. Desondanks is het  fantastisch om 
te zien men, week in week uit, nog altijd 
met plezier de wedstrijden speelt!  
Ledenwerving en Kanjers in Sportproject. 
Ook dit jaar is er weer een flyer verspreid 
ten behoeve van ledenwerving. Deze keer 
heeft het een handjevol geïnteresseerden 
opgeleverd. Daarmee was deze ronde 
succesvoller dan de voorgaande flyeractie. 
Tijdens de flyeractie zijn we door het 
Centrum voor Jeugd en Gezin benaderd 
voor een project Kanjers in Sport. Enkele 
jeugd begeleiders zijn inmiddels naar een 
workshop geweest en hebben  contacten 
gelegd met de coördinator. Het doel is om 
begin volgend jaar een aantal sport/gym 
lessen te gaan verzorgen op de 
basisscholen in onze gemeente. Dit 
initiatief hebben we al eens eerder 
opgepakt maar is destijds gestrand als 
gevolg van te weinig vrijwilligers. De opzet 
van Kanjers in Sport is iets anders en is 
reeds succesvol gebleken met  sessies 
van de volleybal en basketbal.  Nu zijn wij 
aan de beurt! 
Gebruikers raad. 
Zoals u misschien al heeft vernomen in de 
Uitstraling of Weekjournaal is de 
gemeente van plan om een exploitant te 
zoeken voor de Kemmer. Dit houdt in dat 
de gemeente eigenaar is ( en blijft ) maar 
dat het beheer van het sportcentrum en 

uitbating van de horeca door een andere 
partij wordt gedaan. Uit gemeentelijk 
oogpunt zou dit een aanzienlijk besparing 
opleveren met betrekking tot 
werkzaamheden die nu nog door een of 
meerdere ambtenaren worden uitgevoerd. 
Omdat alle binnensportverenigingen de 
ellende met de vorige eigenaar en 
exploitant nog vers in het geheugen 
hebben, is er vanuit de gebruikersraad 
(waarin wij als club ook vertegenwoordigd 
zijn ) het idee geopperd om eens te kijken 
of er een mogelijkheid bestaat om, 
middels een nog op te richten stichting, de 
exploitatie op ons te nemen. Dit is aan de 
wethouder voorgelegd waarna hij aan 
heeft gegeven zich sterk te willen maken 
om deze mogelijk te laten onderzoeken.  
Hiervoor zullen wij binnenkort een intentie 
verklaring tekenen waarna er hopelijk een 
onderzoek gestart wordt naar de 
haalbaarheid van dit plan. Mocht het zover 
komen dan krijgen we meer inzicht in alles 
rondom de Kemmer en kunnen we een 
goed afgewogen beslissing nemen. Voor 
als nog binden wij ons nergens aan. Het 
blijft immers een intentie verklaring die 
geheel vrijblijvend is en voorafgaand is 
aan een eventuele besluitvorming. 
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Bezoek zwarte piet. Het had wat voeten in 
de aarde, maar na vele e-mails naar 
Spanje is het eindelijk weer eens gelukt 
om twee zwarte pieten naar de Kemmer te 
halen en onze jongste jeugd te verrassen 
met een bezoek. Even leek een klaplong 
bij een van de Pieten wat roet in het eten 
te gooien, maar gelukkig was er op het 
laatste moment nog een Piet bereid om 
zijn plaats in te nemen. Langs deze weg 
willen wij de Pieten nog een keertje 
bedanken voor hun komst en wensen wij 
de “klaplong” Piet beterschap. Hopelijk tot 
volgend jaar! Elders in deze editie van de 
Sjuttel enkele foto’s van het bezoek. 
Voordat ik dit stukje van de voorzitter 
afsluit wil ik u laten weten dat we op 4 

Januari natuurlijk weer een 
Nieuwjaarstoernooi organiseren. Dit 
toernooi wordt altijd goed bezocht maar dit 
kan natuurlijk nog beter.  Inschrijven is niet 
nodig. Ook dit jaar zullen we dit toernooi 
afsluiten met een borrel op het nieuwe 
jaar. U heeft dus geen reden meer om niet 
te komen! 
Namens het bestuur wens ik U fijne 
kerstdagen en alvast een gelukkig en 
sportief Nieuwjaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sjoerd van Poppel 
Voorzitter 

 
 
 

Vrijdagavond 23 en 30 december is er geen badminton voor de JEUGD.  
Woensdag-ochtend/avond op 21 en 28 december zijn er speel 
mogelijkheden als normaal. 
Ook de vrijdagavond voor senioren  op 23 en 30 december vindt 
normale doorgang. 
                                                    

 
4 Januari 

NIEUWJAARSTOERNOOI 
Aanvang 20:00 uur 
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De Kemmer, 
hele blz 
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De penningmister 
 
Alle goeie dingen in drie. Tijdens de einde-
seizoen-BBQ al aangekondigd, in de 
vorige Shuttle ook vermeld en nu een wat 
meer uitgebreide voorstelling van de 
nieuwe penningmeester. 
Nou ja, voorstelling. Inmiddels vier jaar lid 
dus echt voorstellen zal niet meer nodig 
zijn. Hoewel dat vooral geldt voor de 
woensdagavond maar de club heeft ook 
nog de woensdagochtendgroep en 
gelukkig ook haar eigen ‘jeugdbende’. 
Ik ben pas vier jaar lid omdat ik toen pas in 
skôn Oirschot kwam wonen. Meteen lid 
geworden want badminton is al sinds mijn 

twintigste mijn sport. Maar nooit les gehad; 
altijd bij puur recreatieve clubs en dus 
alles zelf geleerd (en dat is zo mee en dan 
nog wel erg duidelijk ;-). Dus het was wel 
even afwachten hoe dat zou uitpakken in 
een club met een gedegen competitie 
niveau. 
Dan blijkt al snel dat het een club is waar 
elk niveau welkom is. En zeker als je laat 
zien plezier in de sport te hebben, vind je 
snel je plek. Voor mij bood het een 
fantastische mogelijkheid om mijn eigen 
spel omhoog te krikken. En toen in het 
team van de midweekcompetitie een 
plekje vrij kwam, was ik maar wat blij dat 

Tanja, Sabine en Peer dat met mij wel 
aandurfden. 
En als je dat allemaal bij een club kan 
krijgen, kun je ook wel wat terug doen. Ze 
hebben me wel moeten overhalen want ik 
zou graag zien dat iemand met het zelfde 
cententalent als Jan zijn opvolger zou 
worden. Maar omdat die zich niet melde, 
heb ik gezegd dat zolang waar te nemen. 
Dus voorlopig ga ik over de centen, 
verwerk jullie adresgegevens, mogen al 
die nieuwe leden zich via mij inschrijven 
en zal ik tijdens de algemene 
ledenvergaderingen jullie financieel inzicht 
op de proef stellen. Als trouwe speler op 

de woensdag- en vrijdag-avond ben ik 
gemakkelijk aanspreekbaar en natuurlijk 
ook per e-mail te bereiken. 
 
Sportieve groet, 
 
Frans van 
Seggelen 
zeg maar Cis 
 
penningmeester
@bcoirschot.nl 
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De Midweek 
competitie:  
 
Voor de recreanten 
het volgende: 
 
Het seizoen is van 
start gegaan en we 
zijn nu dan toch echt 
digitaal. 
Via www.toernooi.nl 
en dan badminton en 
midweekcompetitie 
kan je op 
ieder moment zien 
hoe je team ervoor 
staat. Er worden zelfs 
statistieken 
bijgehouden. 
Het derde team wint zo hier en daar een 
paar wedstrijdjes, al zijn er 
een aantal teams niet goed ingedeeld. Het 
tweede team heeft het knap 
moeilijk in hun poule, soms wat sterkere 
teams en natuurlijk missen ze 
Marsja ook die op haar eind loopt dus nu 
maar gokken wat het gaat 
worden, 2 jongens, 2 meisjes of van beide 
1, we wachten af. 
 

 
 
Het eerste team is in de X-klasse gaan 
spelen en dat vergaat ons heel 
niet slecht, tot nu toe 1 gewonnen , 2 gelijk 
en 1 verloren, erg leuk. 
 
We gaan er met z'n allen weer voor. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek competitie 
 
 

 
 

 
Sjuffelavonden seizoen 2011/2012: 
                  Op onderstaande data wordt er van 20:40 uur tot 21:40 uur gesjuffeld. 
                         ( muv 4 januari dit betreft namelijk het nieuwjaarstoernooi).  
 

4 Januari  (  Nieuwjaars Toernooi ) 
8 Februari 
7 Maart 
11 April  (2de woensdag van de maand  ivm ALV ) 
2 Mei 
6 Juni 
4 Juli 
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Badminton Overdag: 

 
Beste Badmintonners. 

 
Nog even en 2011 is verleden tijd, een 
moment om is even terug te kijken. 
Een jaar waar we met z’n allen sportief 
bezig zijn geweest, maar ook een, waar 
verschillende van ons met een langdurige 
blessure 
te maken hebben, niet dat ze het tijdens 
badminton hebben opgelopen, maar toch 
moeten ze verstek laten gaan. 
Ik wens dan ook iedereen die op de een of 
andere manier met een blessure te maken 
hebben een spoedig herstel, zodat we 
in 2012 weer met z"n allen kunnen 
badmintonnen. 
 
Met de sporthal op zich is niks mis, maar 
toch word er veel geklaagd over de witte 
drukke wanden, en over de verlichting. 
Op dit moment laten we de tussen wanden 
een stuk naar beneden, zodat je minder in 
de lampen kijkt en het ook nog rustiger is 
dan de wanden met die strepen 
 
Voor dit jaar staat er nog een toernooi 
gepland op 14 december, zoals gewoonlijk 
word er weer dubbel en mix gespeeld. 
Er word gespeeld in poules van acht of vijf 
naar gelang het aantal deelnemers. En 

natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te 
winnen. 
 
In maart 2013 bestaat de badmintonclub 
van overdag vijfentwintig jaar, het lijkt nog 
heel ver weg, maar toch moeten we in 
2012 
langzaam aan met de voorbereidingen 
beginnen, als er mensen zijn die het straks 
mee willen organiseren dan hoor ik dat 
graag van jullie. 
 
Op de eerste woensdagavond van januari 
word er elk jaar een nieuwjaars toernooi 
georganiseerd, dit toernooi is voor 
iedereen 
dus ook voor de leden van overdag, het is 
puur een gezelligheidstoernooi en na 
afloop drinken we met z’n allen nog een 
nieuwjaars borrel. Dus kom met z'n allen 
en doe gezellig mee. 
 
Verder wens ik iedereen een heel gezond 
en sportief 2012 toe. 
 
 
Nel Beekmans
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HALLO IEDEREEN, 
 
We zitten inmiddels alweer halverwege de 
competitie. Iedereen is heel goed op weg 
om er een mooie competitie met een mooi 
resultaat van te maken. Zie hieronder: 
 
Team 1:  
10 wedstrijden gespeeld  33 punten  
6e plaats 
 
Team 2:   
10 wedstrijden gespeeld  22 punten  
7e plaats 
 
Team 3:   
9 wedstrijden gespeeld  31 punten    
5e plaats 
 
Mix U17:  
8 wedstrijden gespeeld  15 punten    
6e plaats 
 
Mix U13:  
6 wedstrijden gespeeld  9 punten     6e 
plaats 
 
Het 1e team heeft iedere week een hoop 3 
sets, en spannende partijen. Maar weet 
het net niet hun kant op te draaien. Dat is 
heel jammer, maar dat is vooral te wijten 
aan het feit dat ze nog moeten wennen 
aan de verenshuttle. Hier komt hopelijk 
snel verbetering in. En de gezelligheid is 
optimaal, dus niks te klagen. 
 
Het 2e team staat nu nog op een 7e plaats, 
maar als het goed is wordt dit nog 
aangepast. Er is namelijk het 1 en ander 
mis gegaan met deze competitie. Om een 
lang verhaal kort te maken, is Linda van 
Gestel voor het begin van de competitie 
uitgeschreven bij de bond, waardoor zij 
geen lid meer was. En dus eigenlijk niet  
 

mee mocht spelen. Er is pas na enkele 
wedstrijden door de bond gereageerd, 
terwijl wij al veel eerder waren. Nu heeft 
de bond alle wedstrijden van Linda 
verloren gegeven, omdat zij dus niet 
speelgerechtigd was. Wij zijn hier nog mee 
in onderhandeling met de bond, maar 
volgens mij komt dat wel goed. Waardoor 
het 2e team automatisch op een hogere 
plek komt te staan. En terecht, want zij 
hoeven echt niet te degraderen. Ze 
kunnen de klasse goed aan. 
 
Het 3e team is goed bezig en staat het 
hoogst geplaatst van onze club. Dit is een 
team waarbij van te voren niks te 
voorspellen was, omdat het een geheel 
nieuw team was. Zij hebben hulp 
gekregen van Sander Mattheeuwse. Wat 
een hele goede aanwinst blijkt voor het 
team. Samen met Joost en Peter maken 
hun het wel in dit team. En ook de dames 
winnen aardig wat partijen. Ga zo door 3e 
team! 
 
De jongens U19 van Rick, Jeroen, Sander 
en Koen zijn opgeheven. Alle 
tegenstanders hebben zich terug 
getrokken. En ze hadden maar 3 
tegenstanders, dus dan ben je snel klaar. 
Helaas voor de jongens, wat ze zijn zeer 
fanatiek. Jammer dat het zo moet. Wel 
spelen ze wedstrijden tegen al onze 
recreantenteams. De eerste wedstrijd 
tegen het 3e recreantenteam hebben ze 
mooi gewonnen, nu de rest nog….. 
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Mix U17 heeft zware wedstrijden. De 
heren kunnen redelijk goed mee en 
winnen geregeld een enkel of dubbel. De 
dames zitten veel te hoog ingedeeld. Dat 
is het nadeel als je op leeftijd wordt 
ingedeeld. Maar ze houden zich goed 
staande in deze klasse. Goedzo meiden!  
 
Mix U13 heeft het helemaal zwaar. Hierin 
zitten 2 sterke jongens en maar liefst 4 
meisjes, waaronder 2 meisjes die net zijn 
begonnen. Zij moeten alles geven en dan 
is het net niet genoeg. Maar plezier is het 
allerbelangrijkste in deze klasse. En als wij 
naar de wedstrijden zitten te kijken hebben 
ze dat in ieder geval wel. Ook hier is het 

jammer dat we niet op niveau in kunnen 
delen, zodat ze meer kunnen winnen. 
Maar ook dat komt goed, ik weet het 
zeker!! 
 
Zoals je kunt lezen gaat (bijna) alles goed 
in de competitie. Ik moet zelf nog even 
wennen aan dat ik alles moet regelen, 
omdat ik pas net ben begonnen als 
competitieleider, maar ook hier groei ik 
steeds in. En over enkele seizoenen heb 
ik alles onder de knie, haha.  
 
Nou, dit was het wel over de competitie. 
 
Groetjes Laura vd Aker 

 

 

Clubkampioenschappen 2011/2012: 
 
De enkel wedstrijden worden gespeeld op de eerste twee 
woensdagen in maart, te weten: 7  en 14 maart, 2012. 
 
De datum voor de dubbel wedstrijden en de mixed wedstrijden is 
nog niet vastgesteld, maar zal binnenkort via het bord in de hal 
worden bekend gemaakt 
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Hallo jongens en meisjes.  
 
Ook deze keer is de jeugdrubriek weer 
goed gevuld. We hebben zo maar eens 
een verhaaltje van de eerste groep, waarin 
ze vertellen waarom ze badmintonnen in 
Oirschot zo ‘supergaaf’ vinden. Uiteraard 
de verjaardagskalender, met deze keer 
maar weinig leden!! Wat is er mis met 
geboren zijn in januari, februari of maart?  
Uiteraard een paar foto’s van het bezoek 
van zwarte Piet met speciale aandacht 
voor het dakgootlopen. Het spelertje van 
de maand oktober, Bart Schijvens, deze 
keer met extra speciale hoofddeksel. Ook 
de aanvulverhalen zijn weer een stukje 
langer geworden. Het gaat steeds meer 
moeite kosten om er nog een leuke draai 
aan te geven. We zijn benieuwd hoe dit 
verder gaat.  
 
Veel lees- en kijkplezier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de jeugd op vrijdagavond is het altijd 
gezellig druk. Vooral in de eerste groep is 
het altijd weer super gezellig om te 
badmintonnen. Dat vinden wij als 
jeugdtrainer tenminste. Maar waarom vind 
de jongste jeugd het eigenlijk om te komen 
badmintonnen? Hieronder volgt het 
antwoord van Dagmar, Nienke, Tom en 
Rens. 
 
Je kunt er heel veel leuke spelletjes 
doen. We gaan elk jaar op een super, 
keigezellig, supergaaf kamp! Heel vaak 
vind ik het leuk om partijtjes te spelen 
en over te slaan. We hebben een goede 
trainer (Herman). Laura traint ons ook 
goed. De klimwand die in dezelfde hal 
is, vind ik heel mooi met al die 
kleurtjes. Dagmar vindt de competitie 
leuk. Nienke vindt Bart leuk. Wij zouden 
het leuk vinden als “Merel” van Annika 
en Frans Bauer ook eens bij ons 
kwamen badmintonnen. 
Het vervelendste vinden wij het 
inlopen, maar dat hoort er helaas ook 
bij. 
 
 

 

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. Laat even 
weten als je iets hebt voor ons... Over de 
prijs worden we het wel eens. 

 

 
 

 
Januari: 
10-01-1999 Manon Neggers 
23-01-2004 Amber Oomen 
 
Februari: 
04-02-1994 Bette Tholen 
11-02-2000 Kim Oppers 
 
Maart: 
15-03-2000 Maik vd Sande 
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Badminton met zwarte Piet 
 
 

Op 2 december heeft de eerste groep van 
de jeugd een speciale Pieten training 
gehad in plaats van een 
Badmintontraining. Na afloop van deze 
training stonden er plots twee zwarte 
pieten op de tribune. Zij waren erg 
nieuwsgierig naar wat onze jeugd allemaal 
geleerd had die avond. In het bij zijn van 

deze zwarte Pieten heeft onze jeugd laten 
zien dat zij met een badminton racket en 
shuttel in de hand door daggoten konden 
lopen en van dak tot dak konden springen. 
En dat zij het "kadootjes in schoorsteen 
gooien" en "zak tillen" tot in de puntjes 
beheersen. De Pieten vertelde ons dat ze 
erg onder de indruk waren en hebben alle 
kinderen beloond met een Pieten diploma 
en een chocolade letter.

 
 

 

 

De groepsfoto met Pieten  
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Wat doen Pieten als ze elkaar tegenkomen  
 

 
Dakgoot lopen!! 1 

 
Zakken lopen!!?? 1 
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Op schoot bij Piet 

 
 
 
 
 
 
Deze super badmintonner 
is “Speler van de maand 
Oktober!” en luistert naar 
de naam Bart Schijvens. 
 

Aanvulverhaal van groep 1: 
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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 man langs kwam. 
Hij stapte uit en vroeg aan 1 van de 
kinderen wat ze deden. “wij zijn 
verdwaald” zei 1 van de meisjes. De man 
zei: “ik breng jullie wel naar het 
kampterrein. De 2 jeugdleden wisten niet 
wat ze moesten doen. Met hem meegaan 
of niet?? Ze gingen overleggen wat ze 
gingen doen. De meisjes besloten om het 
te doen. Ze gingen mee met de meneer. 
Ze werden gedropt in een groot eng bos. 
Ze hoorde onder andere enge geluiden. 
Ze waren erg bang en wisten niet goed 
wat ze moesten doen. Ze liepen maar wat 
rond en het werd donker. Uiteindelijk 
kwamen ze bij een beekje en hadden 
dorst. Toen bleek het water vergiftigd te 
zijn. De meisjes werden groen. Toen 
hoorden ze geritsel achter ze. Het bleek 
een bruine beer te zijn. Hij was 
superaardig. Hij zei:…………… 
Ik heb wel een tegengif, kom maar mee. 
Hij zette een pot op het vuur. Hij zei: 
stap er in dan word je beter. Als ze er in 
zitten, blijkt er vuur onder de pot te 
zitten. Wat doen we nu? Hij is toch 
kwaadaardig.................., dus: 
 
Dit verhaal is geschreven door: Laura / 
Sandra, dan Emily, dan Marit, dan Sanne 
Neggers, Manon Neggers, en nu door 
Marjan van Vroenhoven. 
 
 
 

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.......een 
windvlaag vanuit de openstaande deur. 
Hij klapte dicht. Door het raam zagen de 
kinderen een enge schaduw. Ze gingen 
met een zaklantaarn naar buiten. Ze 
zagen niets totdat ze een schreeuw 
hoorden vanuit het bos. Ze volgden het 
en kwamen uit bij........................... 
 
 
Dit verhaal is geschreven door: Laura / 
Sandra, dan Kevin, dan Rick, dan Minke 
en Eline en Joris vd Boom. 
 
Nu is het aangevuld door Sabine & 
Brechje. 
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Reclame 
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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 
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 
 
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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