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Advertentie van ’t Slaapmutske vervalt en wordt vervangen door de advertentie van Marnhac 

 

De advertyentie van Coppelmans mag een ½ blz groot worden en komt daarom samen met 

Beka en Berry van der Schoot op blz 4 

 

De advertentie van Joke van der Schoot komt dan op de plek van Coppelmans 
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De Sjuttel 

37e jaargang, nr. 1 

april 2012 

 
Beste sportvrienden, 
 
Zoals U al enkele jaren gewend bent is de 
april Sjuttel altijd ruim gevuld met 
informatie. Dit komt natuurlijk door de ALV 
die ook dit jaar weer in begin april op de 
agenda staat. Deze keer is de ALV op 
woensdagavond 4 april. We beginnen dit 
jaar vroeg op de avond , al om 20:15 uur, 
en proberen het extra kort te houden. 
Zodat U wat later op de avond toch nog 
even wat kunt spelen. De Sjuttel is weer 
gevuld met de agenda, het verslag van 
vorig jaar en de jaarverslagen van alle 
bestuursleden.  
Natuurlijk zijn er ook nog enkele ‘zomaar’ 
verhalen en weer de verhalen en 
wetenswaardigheden voor de jeugd. 
Dezer keer ook graag wat extra aandacht 
voor onze adverteerders. De tijden zijn 
zwaar en dus vielen er een paar 
adverteerders weg. Gelukkig hebben we 
de ruimte bijna geheel weer kunnen 
opvullen met nieuwe advertenties. Zoekt 
en u zult ze snel vinden. Voor de 
liefhebbers: Er is nog een plekje over op 
blz. 22!! Alle oude en nieuwe 
adverteerders worden hartelijk bedankt. 
Hun bijdrage zorgt er mede voor dat we dit 
clubblad kunnen handhaven. 
 
Kortom veel lees plezier. 
 
Hans Engels 

 

Verschijningsdatum  

Volgende  Sjuttel 
juni 2012 
 

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

Voor 30 mei 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 
 
Pag. 3 De redactie 
Pag. 5 Woordje van de Voorzitter, 

agenda ALV 
Pag. 7 Belachelijk!! 
Pag. 9 Vrijdagavond!!,  
 De penningmeester 
Pag. 10 Verslag ALV 2011 
Pag. 11 Jaarverslagen 2011  
Pag. 19 Jeugdrubriek,  
 spelertje van de maand 
Pag. 20 Topprestaties 
Pag. 21 Verjaardagen,  
Pag. 23 Aanvulverhalen 
Pag. 25 Carnaval 
Pag. 26 Info 
 

 

De website van badminton Oirschot is 
te bezoeken op 
 

www.bcoirschot.nl 
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Reclame 

 
De advertentie van de dorpsherberg vervalt en wordt vervangen door Coppelmans 
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Beste Badmintonners, 
 
Net als voorgaande jaren in Maart een 
lekkere dikke uitgave van de Sjuttel. 
Natuurlijk staat ook deze keer een groot 
gedeelte in het teken van de aankomende 
Algemene Leden Vergadering. Geheel in 
traditie zal deze plaatsvinden op de eerste 
woensdag van April. Dit jaar is dat dus de 
4

 
april. Omdat de afgelopen jaren het 

aantal leden dat de ALV bezocht flink 
terug liep hebben we gezocht naar een 
idee om de ALV aantrekkelijker te maken. 
Wij hebben vernomen dat leden niet naar 
ALV komen is omdat het te lang duurt. Als 
bestuur vonden we dat we daar iets mee 
moesten doen…. Daarom willen we dit 
jaar een nieuwe vorm introduceren waarbij 
de nadruk ligt op de dingen die jullie graag 

van het bestuur willen weten. We gaan het 
wat minder formeel aanpakken en laten de 
rondvraag de kern van de vergadering 
zijn. Dit jaar dus geen verhaal per 
commissie of bestuurslid over iets dat u al 
in deze Sjuttel heeft kunnen lezen. 
 Hierdoor verkorte we de vergadering 
aanzienlijk. Wij denken zelfs met een half 
uur klaar te kunnen zijn wanneer iedereen 
de verslagen in deze editie van de Sjuttel 
goed doorleest. Verderop in deze uitgave 
van ons clubblad een korte agenda van de 
ALV. Veel lees plezier en hopelijk zien we 
een hele hoop leden tijdens onze ALV 
nieuwe stijl! 
 
Met Sportieve groet, 
Sjoerd van Poppel 
Voorzitter 

 
 

                                                    

Algemene Leden Vergadering  
                   Woensdag 4 April 
Aanvang:  20:15 uur 

Duur: 30 min 

Lokatie: Vergaderruimte Kemmer ( kantoor naast de ingang )  

Agenda: 

 Opening door de voorzitter. 

 Rondvraag. 

 Presentatie penningmeester. 

 Aanstellen nieuwe kas commissie. 

 Verkiezing Voorzitter en technische commissie. 

 Afsluiting . 
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BELACHELIJKE GANG 
VAN ZAKEN BIJ 
NIEUWJAARSTOER-
NOOI 2012 
 
Dit is natuurlijke een forse aantijging richting de 

organisatie maar ik wil dit toch graag even 

uitleggen.  

Het begon al met het tijdstip van aanvang, 

vastgesteld op 20.00 uur dat op zich al belachelijk 

is want behalve Rob van Gestel is er dan nog 

niemand, maar iemand moet natuurlijk de netten 

ophangen nietwaar. 

Rekening houdend met het Oirschots kwartiertje 

was ik er om kwart over acht en dat bleek nog te 

vroeg te zijn want om half negen waren er 20 

mensen aanwezig en kon het toernooi beginnen. 

Sjoerd heette iedereen welkom en wenste iedereen 

een gelukkig nieuwjaar wat op zich natuurlijk niet 

belachelijk in deze tijd van het nieuwe jaar. 

De spelregels werden uitgelegd en wij zouden 15 

minuten spelen en bij winst kregen we 2 lootjes en 

bij verlies 1 lotje. Gelijkspel werd niet genoemd. 

Suzan en ik zijn heel fanatiek begonnen aan onze 

eerste partij en ik moet zeggen: Het was een 

belachelijk spannende partij, die na 15 minuten 

eindige in de stand 33-33 gelijkspel dus. 

Wij ons melden bij de overigens belachelijk 

lieftallige wedstrijdleiding Angela en José, om 

vervolgens 1 lotje in ontvangst te mogen nemen: 

Belachelijk natuurlijk want die kreeg je als je 

verloren had en gelijkspel is beter dan verliezen ! 

We hadden net zo goed op de bank kunnen blijven 

zitten en verliezen want dan had je ook maar 1 

lotje gehad 

Het protest het echter geen zin en gelukkig kon ik 

bij zowel Angela als bij José een lotje scoren dus 

viel de schade nogal mee. 

Toen kwam de 2
e
 partij tegen 2 verse mensen die 

belachelijk laat binnenkwamen en toch nog 

mochten meedoen. Nou ik kom het met een super 

(niet) in vorm zijnde Peter (die ook te laat was) het 

niet bolwerken omdat hij mij al het werk liet doen. 

De tegenstanders waren eveneens te laat binnen en 

konden mij wel aan met de 33 punten nog in de 

benen. Voor de moeite kreeg ik slechts 1 lotje en 

dat schiet natuurlijk niet erg op. 

Ikke natuurlijk geprotesteerd bij de 

wedstrijdleiding over de gang van zaken maar 

Sjoerd gaf geen enkele krimp. Ik heb daarop 

mokkend op de bank plaatsgenomen want 

inmiddels waren we met 25 man en dan blijft er bij 

6 dubbels eentje over: Weer geen lotje als 

vooruitzicht. Bah. 

Inmiddels heb ik op de bank met José aangepapt en 

als dank kreeg ik maar liefst 2 lotjes in mijn 

handen geduwd. Dit is natuurlijk belachelijk maar 

ik heb ze mooi gehouden.  

Toen een partij met Toon gespeeld en het moet 

gezegd: Wij oude diesels komen langzaam op gang 

maar als we warm zijn dan spelen we de sterren 

van de hemel. De tegenstander was echter 

belachelijk sterk en dacht er heel anders over en je 

voelt hem al aankomen: Slechts 1 lotje ! 

Overigens mijn luide en verbale verzoeken aan de 

wedstrijdleiding om de wekker te laten afgaan 

wanneer wij voorstonden werden ook niet 

gehonoreerd want belachelijk genoeg belde Sjoerd 

af na precies 15 minuten en dat is belachelijk 

precies voor een recreanten club. 

Gelukkig moest Toon daarna snel naar huis  en ik 

heb hem al zijn lotjes afhandig gemaakt. 

Wij dus met zijn allen naar de bar om de 

belachelijk spannende loterij te ondergaan maar 

we moesten natuurlijk weer belachelijk lang op 

Laura en Sandra wachten want die kunnen 

belachelijk lang douchen en nog beter beppen. 

Iets voor middernacht (1,5 uur) begon eindelijk de 

loterij en onder het genot van een drankje voor 

rekening  van de Club (belachelijk maar 1 waar het 

er 2 hadden kunnen zijn). 

Sjoerd had Ria van achter de bar bereid gevonden 

in de champagnekoeler te graaien en je voelt hem 

al aankomen: Geen hoofdprijs voor de 

ondergetekende maar wel plastic opbergdoos voor 

floppy diskettes. Zal op een lotje van Toon zijn 

geweest naar dat moet je niet doorvertellen 

Overigens het meest belachelijk blij was Rik met 

zijn kandelaar. 

Nadat Laura de beide flessen drank had gescoord 

(ja ja ééntje zou voor Bette zijn, heb je die wel 

gekregen ?) bleef het nog lang onrustig aan de 

belachelijk gezellige bar in de Kemmer. 

Angela, José en Sjoerd het was, ondanks alles, een 

heel geslaagd evenement. 

 

NB: De schrijver dezes wenst anoniem te blijven, 

maar voor intimi zijn hier wat kleine aanwijzingen: 

Licht kalend, baard, opa en (te) luidruchtig. 
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De Vrijdagavond 
 
 
Zit je met een brandende kwestie in je 
maag? Wist je, dat je op vrijdagavond in 
De Kemmer je verhaal kwijt kunt aan een 
team van specialisten op het gebied van: 
metaal- en elektrotechniek, bouwkunde en 
werktuigbouw, financiële administratie, 
bedrijfskunde, multi media- en 
communicatiewetenschappen, sociologie 
en geneeskunde? 
Je kunt natuurlijk óók gewoon vanaf 
20.30h komen badmintonnen met dit 
team: bere-gezellig, leuk niveau en steeds 
wisselende partners. Wèl jezelf even 
opgeven bij Jos Klein Breteler (Jos KB 
voor de insiders), die zet je op de e-
maillijst van het vrijdagavond-team en krijg 
je  steeds van tevoren te horen, of de 
badminton doorgaat of niet: wel zo prettig 
als je van ver moet komen, je komt dan 

nooit voor niets! 
Het vrijdagavond-team is niet alleen voor 
senioren, ook de jeugd in de overgang 
(naar de senioren) is van harte welkom! 
Dus: wat wordt het op vrijdagavond: een 
duik in de bank of een duik achter de 
shuttle – de keus is aan jou! Na 22.30h 
mag je gaan douchen en naar bed, 
of…wat dan ook! 
 
Het vrijdagavond-team Badmintonclub 
Oirschot 

 

 

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering: de financiën 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering 
legt de penningmeester verantwoording af 
voor het gevoerde financiële beleid. Leden 
krijgen daarmee inzicht in de opbrengsten 
en uitgaven van vorig jaar en de begroting 
voor het volgende kalanderjaar. 
In 2011 hebben we maar liefst met twee 
man sterk aan de financiën gewerkt. Zoals 
jullie wel bekend heeft namelijk Jan van 
Rijen na 10 jaar het stokje overgedragen 
aan Frans van Seggelen. Jan heeft nog de 
eerste helft van 2011 verwerkt en ik de 
tweede helft en samen hebben we de 
jaarrekening opgesteld. 
Voordat dit financiële overzicht aan de 
leden wordt voorgelegd, zal eerst de 
kascommissie daarop nog onafhankelijk 
de controle uitvoeren. Dit jaar zijn dat 
Hans Engels en Reinier van Mourik. Hun 

bevindingen worden ook tijdens de ALV 
aan de leden bekend gemaakt. 
Al deze informatie ligt voor de leden ter 
inzage tijdens de ALV van 4 april. Het 
betreft: de winst- en verliesrekening van 
2011, de balans van 2011 (ondertekend 
door de kascommissie) en de begroting 
voor 2013. 
Deze overzichten en cijfers zijn voor de 
leden belangrijk omdat ze rechtstreeks de 
contributie bepalen. Wil je daarover mee 
beslissen, kom dan 4 april naar de ALV. 
 
Sportieve groet, 
Frans van Seggelen 
penningmeester@bcoirschot.nl 
 
 

mailto:penningmeester@bcoirschot.nl
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NOTULEN  ALV BADMINTON 
 

Woensdag 6 april 2011 

 
 
Aanwezig bestuur:  
(7)           
 

 
Frank, Sjoerd, Jan,  
Tanja, Joris, Nel, Beppie 
 

Aanwezig spelers: 
(14) 

Joke van de Schoot,  
Jose Hems, Bertie  
Claassen, Hans Engels, 
Elly Jansen, Cis van  
Seggelen, Bert van  
Kollenburg, Pieter  
Theeuwes, Jos KB, Rob 
 van Gestel, Laura van  
den Aker, Peer van  
Lieshout, Emile van  
Niekerk, Reinier van  
Mourik 

  
Betreft:  Verslag van de ALV  

vergadering van het  
Bestuurvan de  
Badminton op  

Woensdag 6 april 2011 in de Kemmer. 

 

Notulen vorige vergadering: 
Het BondsContributieSysteem bij NBB 
gaat op de schop.  
De gevolgen zullen we volgend jaar 
bespreken. 
 

Mededeling van de Voorzitter: 
De opening van de Kemmer is heel goed 
gegaan.  
Het huidige Kemmer-team staat heel 
welwillend ten opzichte van de clubs.  
We hadden veel last van het daglicht in 
zaal DEF en dus zijn er rolgordijnen 
neergehangen.  
 

Verslag penningmeester en 

Kascommissie/Begroting 2012 
Subsidie was in vroeger jaren op basis 
van wat je tekort kwam. Vanaf 2008 
beslaat de subsidie  
50% van de huur en is er een extra 
subsidie voor 65+-ers. De subsidie wordt 
door de gemeente stapsgewijs verlaagd. 
(eerst kijken dan zeiken was de opmerking 
vanuit het publiek) 

 
Er zijn twee rekening-courant rekeningen: 
tweede rekening wordt helemaal beheerd 
door de Jeugdcommissie en staat daarom 
apart vermeld.  
 
Wat houdt de WA-verzekering in? We zijn 
verplicht hem te hebben. Maar zinvol? Als 
je er een beroep op doet moet je eerst op 
de verzekering van betrokkenen verhalen.  
Diefstal van inventaris valt ook binnen 
deze verzekering.   
 
Het clubblad betaalt zichzelf tot nu toe, de 
advertenties brengen nog genoeg op. 
Advies: stuur alle leden een mailtje als er 
ALV is. Ook de bbq per mail aankondigen. 
 
De contributie is voor 2011 verhoogd zoals 
tijdens vorige ALV bepaald, voor 2012 
blijft de contributie gelijk.  
 
Het financiele overzicht ziet er netjes, 
perfect uit.  
 

Aanstellen nieuwe kascommmissie: 
Reinier van Mourik 
Hans Engels 
 

Jaarverslag secretaris 
Contributie senior competitiespelers moet 
130 euro zijn (129,50 stond in het 
overzicht) 
 

Technische commissie 
Team 1 speelde 1

ste
 klasse, maar ging 

door ledenwisseling terug naar de 3
de

 
klasse.  
Ze zijn uiteindelijk kampioen geworden in 
hun poule. 
Team 2 (5

de
 klasse) eindigde als tweede, 

een prima resultaat. 
 
’t Was heel jammer dat er in 2010 geen 
trainer beschikbaar was. 
Gelukkig gaat Herman dit jaar de senioren 
trainen op de vrijdagavond.  
 
Besluit over de shuttles: 
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Badminton Overdag gebruikt de gele 
shuttles, de anderen spelen met de witte 
shuttles. 
 

Jeugdcommissie 
Beide jeugdteams zijn 6

de
 geworden. 

 

Recreatieleider 
De 4 teams spelen in de Y-klasse. 
Helaas is er een behoorlijke terugloop op 
de woensdagavond.  
Het idee is om een uitnodiging via e-mail 
uit te laten gaan om mensen enthousiast 
te krijgen  
voor de recreantencompetitie.  
 

Badminton overdag 
Stabiele groep. Onderlinge toernooien.  
Voor externe toernooien met bijv. 
Spoordonk of de Beerzen is geen animo. 
 

Clubblad/PR 
Advertentie inkomsten zijn gelijk gebleven.  
De Roefeldag wordt aangegrepen om 
nieuwe leden te werven. 
 

Bestuursverkiezing 
Nel en Tanja zijn herkozen. Jose wordt de 

nieuwe jeugdleider, nu Frank stopt. En 
Laura neemt, samen met Joke, de taken 
van Joris over.  
 
De vacature van Penningmeester blijft 
open staan.  
Wellicht een goede zaak om per mail 
mensen op te roepen om deze belangrijke 
taak op zich  
te nemen.  
De taken van een penningmeester worden 
op een rijtje gezet.  
 

Rondvraag 
Emiel: was op zoek naar de zwarte dop, 
kunnen we er een in eigen beheer krijgen, 
wordt met Kemmer bespreken. 
 
Een of twee afvalemmers voor de netten 
zou nodig zijn. We zijn bezig met 
curverbakken.  
 
Cis: op vrijdagavond is vaak de Judo nog 
bezig, het duurt lang voor matten 
opgeruimd zijn en troep is opgeveegd. De 
judo moet om half 9 weg zijn. Dit punt  
wordt besproken tijdens de 
Gebruikersvergadering.

 

 

JAARVERSLAGEN  Bestuursleden 
 

Voorzitter 

 
Exploitatie van de Kemmer. 
Enkele mede-gebruikers van de Kemmer 
hebben afgelopen jaar het idee geopperd 
om eens te kijken of de gebruikersgroep 
mogelijk de exploitatie van de Kemmer op 
zich kan nemen. Het idee hier achter is 
dat we als verenigingen op die manier 
meer grip op de zaken in en rondom de 
Kemmer krijgen. De gemeente is namelijk 
van plan de exploitatie uit te besteden aan 
een derde partij. Bij de verenigingen ligt 
echter de bijzonder moeizame periode 
met Vissering nog vers in het geheugen. 
De gebruikersraad heeft daarom de 
intentie uitgesproken om, in navolging van 
de buitensporten, de exploitatie van de 
Kemmer op zich te nemen. De gemeente 
heeft hier positief op gereageerd, en heeft 
een onderzoek gestart naar de 
haalbaarheid van dit plan. Op dit moment 

is de uitkomst van dit onderzoek nog niet 
bekend. Op basis van de gegevens die wij 
tot nu toe hebben mogen inzien, lijkt het 
erop dat dit een behoorlijk grote 
“onderneming” wordt die onze pet te 
boven gaat. 
Sporthal. 
Het afgelopen jaar was het eerste 
volledige jaar in de nieuwe hal. Gedurende 
het jaar is er een discussie ontstaan over 
de zichtbaarheid van de witte shuttles en 
de kwaliteit van de gele shuttles. Net voor 
de vakantie hebben wij bij diverse leden 
gepeild of hun voorkeur uit ging naar de 
gele of de witte shuttles. De voorkeur ging 
uit naar witte shuttles vanwege de 
vermeende hogere kwaliteit. Navraag bij 
de importeur van de shuttles leerde ons 
dat de kwaliteit gelijk is. Bij de fabricage 
van de shuttles word dezelfde soort plastic 
en kurk gebruikt. De beleving/bevindingen 
bij onze leden stond echter haaks op de 
verklaring van de importeur. De importeur 
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heeft daarop aangegeven dat het dan 
mogelijk aan een iets wat minder partij 
shuttles gelegen moet hebben. Om 
iedereen tegemoet te komen zijn er zowel 
gele als witte shuttles beschikbaar voor 
het spelen in de nieuwe hal. In de oude 
hal werd door de badminton overdag al 
standaard met gele shuttles gespeeld in 
verband met het witte plafond. 
Tijdens de zomerperiode van 2011 heeft 
men in beide hallen geluidswerende 
wandbetimmering aangebracht. Dit was 
nodig na aanleiding van een onderzoek 
dat gedaan is in opdracht van de 
Kempenhorst. Zonder deze isolatie 
voldoen de hallen niet aan de gestelde 
decibellen norm van de Arbo.  Deze 
betimmering is echter wit van kleur 
waardoor het contrast met onze witte 
shuttles nog verder afgenomen is. Wij 
hebben dit als bestuur aangekaart binnen 
de gebruikersraad, de Kemmer en 
Gemeente Oirschot en hebben 
voorgesteld deze wanden te voorzien van 
een ander tint waardoor de zichtbaarheid 
van de shuttles weer toeneemt. Helaas 
durven de Gemeente en de Kemmer het 
niet aan om de wanden te laten 
schilderen. Men is bang dat met het 
aanbrengen van de verf de performance 
van de geluidwerender isolatie achteruit 
gaat. En aangezien de huidige 
performance van deze isolatie op het 
randje van de norm zit durft niemand iets 
te veranderen aan de wandbetimmering. 
Dit punt is staat nu geparkeerd totdat 
duidelijk is wie de exploitatie op zich gaat 
nemen.  De gebruikersraad zal dit punt 
bewaken. 
 

Penningmeester: 
 
Het financiële overzicht zal aan de leden 
wordt voorgelegd tijdens de ALV. 
Het betreft: de winst- en verliesrekening 
van 2011, de balans van 2011 
(ondertekend door de kascommissie) en 
de begroting voor 2013. 
 

Jaarverslag Secretaris 
 
Gedurende het kalenderjaar 2011 kwam 
het bestuur van Badmintonclub Oirschot 
vijf keer in een bestuursvergadering bij 
elkaar om de lopende zaken te bespreken. 

In april 2011 werd de Algemene 
Ledenvergadering 2010 gehouden waarbij 
Nel Beekmans en Tanja van Lieshout 
herkiesbaar waren als bestuursleden. Zij 
bleken gelukkig bereid om hun 
bestuursfunctie aan te houden en werden 
met grote meerderheid herkozen. Een 
aantal maanden na de ALV heeft Frans 
van Seggelen de financiële taken 
overgenomen van Jan van Rijen. 
 
De samenstelling van het bestuur is in 
2011 als volgt geweest: 
Sjoerd van Poppel voorzitter 
Jan van Rijen/Frans van Seggelen 
   penningmeester 
Beppie van der Beek secretaris 
José Hems  jeugdzaken 
Laura van den Aker technische zaken 
Nellie Beekmans badminton overdag 
Tanja Lieshout recreanten zaken 
 
Ledenaantal 
De NBB-ledenlijst liet begin 2011 een 
ledenaantal zien van 128. 
(97 senioren en 31 jeugd). Aan het eind 
van 2011 bleek het aantal jeugdleden 
gelijk gebleven, het aantal senioren was 
gestegen tot 98. 
 Het bestuur stelt zich ten doel het aantal 
leden te laten stijgen door 
promotieactiviteiten, vooral onder de 
Oirschotse jeugd. 
 
Contributies 
Op voorstel van de aanwezigen tijdens de 
ALV is besloten om de contributie voor 
2012 gelijk te houden aan de bedragen 
van 2011 
De contributies voor 2011 werden voor 
jaarbetalers vastgesteld op: 
€  160,-- voor competitiespelers senioren 
€  137,-- voor recreatie senioren 
€    97,-- voor badminton overdag  
€    97,-- voor recreatie senioren 
vrijdagavond 
€    93,-- voor junioren 
€    20,-- tientjeslid 
Deze bedragen gelden bij betaling per jaar 
via automatische incasso. Voor 
kwartaalbetalers met machtiging en 
jaarbetalers zonder machtiging geldt een 
iets hoger bedrag. 
 
Beppie van Beek-Osnabrugge 
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Jaarverslag Technische commissie 
 
Ik heb dit jaar de competitiezaken 
overgenomen van Joris. Hij is helaas bij 
een andere club gaan spelen. Maar ik heb 
het met veel plezier overgenomen, waarbij 
ik natuurlijk steun krijg van Joke vd 
Schoot. Samen komen we er prima uit. 
Ik begin mijn verhaal met het einde van de 
competitie van vorig jaar. Toen is het 1

e
 

team naar de Brabantse 
kampioenschappen geweest, omdat zij 
kampioen zijn geworden. Ook het 2

e
 team 

mocht hierheen, want zij waren 2
e
 

geworden. Hier won het 1
e
 team ook alles, 

en mochten zich dus een jaar lang 
brabants kampioen noemen. Echt goed 
van ze. Het 2

e
 team werd 2

e
, ook 

supergoed.  
Ook hebben we vorig jaar deelgenomen 
aan de bekercompetitie. Dit zijn 3 
wedstrijden voor alle competitieteams, 
helaas kregen we maar 1 team bij elkaar. 
Deze zijn wel doorgebroken tot de finale 
en zijn 4

e
 geworden.  

Ik ben er zelf bij de competitie een jaar 
tussenuit geweest (heb een jaar in best 
gespeeld), maar dit beviel helemaal niet. 
Ik wilde dus graag terug naar Oirschot, en 
dan ook meteen alles erop en eraan, dus 
vandaar dat ik nu de competitie ben gaan 
regelen. We hebben het seizoen goed 
afgesloten, en daar ben ik heel blij mee. 
Ook hebben we dit jaar weer een shuttle 
op papier, zodat iedereen kan zien welke 
tijd en welke baan hij moet spelen.  
 
In het seizoen 2011-2012 hebben we 
deelgenomen aan de competitie met 3 
senioren en 3 junioren teams. Ik heb veel 
moeten overleggen, en veel moeten 
praten, maar uiteindelijk was iedereen dan 
toch tevreden met het team dat ze 
hadden. Helaas toen de competitie begon 
bij het team JU19 hebben alle 
tegenstanders zich terug getrokken, 
waardoor zij geen competitie konden 
spelen. Dit was wel heel spijtig. Verder 
hadden we dus dit jaar weer 3 teams bij 
de senioren, waardoor ook de veren 
klasse weer terug was. Lees hieronder de 
verslagen van de verschillende teams: 
 
Team 1:  14 wedstrijden gespeeld  
40 punten  6

e
 plaats 

Team 2:  14 wedstrijden gespeeld  
35 punten  6

e
 plaats 

Team 3:  12 wedstrijden gespeeld  
39 punten  5

e
 plaats 

Mix U17: 12 wedstrijden gespeeld  
21 punten  7

e
 plaats 

Mix U13: 10 wedstrijden gespeeld  
11 punten  6

e
 plaats 

 
Het 1

e
 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. Maar zij hebben toch 
de klasse weten te behouden. Goed 
gedaan. 
 
Het 2

e
 team is geëindigd op een 6

e
 plaats. 

Wat heel netjes is, aangezien ze een hoop 
gedoe hebben gehad. 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. Dit is toch 
aangepast na veel mailtjes van onze kant. 
Ze hoefden immers niet te degraderen, 
want zij kunnen de klasse goed aan.  
 
Het 3

e
 team is goed bezig en is het hoogst 

geëindigd 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 hebben 
aardig wat gewonnen. 
 
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 
hebben ze wedstrijden tegen onze 
recreantenteams gespeeld, om er toch 
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een beetje in te blijven. En die hebben ze 
met plezier gespeeld. 
 
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. Toch goed gedaan, ben trots op 
jullie allemaal!!! 
 
Dit jaar hebben we weer een trainer 
gehad, omdat het toch wel fijn is om alles 
een beetje bij te spijkeren. De trainer is: 
Herman Holm, hij was al jeugdtrainer op 
vrijdag, dus hebben we onze training na 
die van de jeugd gezet van 21.30-22.30. 
Omdat we van te voren wisten dat niet 
iedere competitiespeler ging trainen, 
hebben we iedereen van de club 
gevraagd. Hier was door de recreanten 
veel animo voor, ook onder de 
woensdagochtend waren er verschillende. 
Er waren dus iedere week toch wel 
genoeg mensen.  
 
Op woensdagavond 21 en 28 maart is het 
weer enkeltoernooi van 20.30-23.00. het 
dubbeltoernooi is op 18 april van 20.30-
23.00 en het mixtoernooi is op 9 mei van 
20.30-23.00. Doe allemaal mee!! 
 
Vorig jaar was er de discussie over witte 
of gele shuttles. We hebben beide 
geprobeerd, en we zijn tot de conclusie 
gekomen dat de gele sneller kapot zijn, de 
kwaliteit is veel minder. En helemaal goed 
voor iedereen doe je het toch nooit, dus 
zijn we over gegaan op witte shuttles voor 
de woensdagavond en de competitie.  
 
Rest mij nogmaals een verzoek te doen 

aan alle spelers om zoveel mogelijk je 
handen uit de mouwen te steken bij het 
opzetten en afbreken van de netten. Vele 
handen maken licht werk. Ook zorgen we 
er voor dat de telmappen weer in orde zijn 
voor het nieuwe seizoen, zorg er alsjeblieft 
met z’n allen voor dat deze heel blijven.  
 
Iedereen bedankt voor weer een leuk 
competitieseizoen! 
 
Laura vd Aker en Joke vd Schoot 
 

Jeugdcommissie 
 
De jeugd deed het heel goed in het 
afgelopen jaar, veel nieuwe leden. 
We doen ook mee aan kids voor sport, dat 
houdt in, dat wij samen met de scholen 
onze sport promoten. Wij gaan dan een 
dag samen met de leerkracht badminton 
les  geven. Mede hier door zijn er nieuwe 
leden bijgekomen. 
Ook 6 dec zijn we niet vergeten, er waren 
2 pieten op bezoek. 
De eindejaar afsluiting hebben we dit jaar 
over geslagen en hebben daar een 
geslaagd nieuwjaar toernooi  van 
gemaakt. 
Het carnavals feest was voor herhaling 
vatbaar. 
Wij hebben ook een onderlinge 
competitie, en hebben ook binnen kort een 
enkeltoernooi, 
We zijn het afgelopen jaar ook weer op 
kamp geweest. Het  was weer zeer 
geslaagd en gelukkig ook goed verlopen 
zonder problemen. We zijn nu op het 
moment ons kamp 2012 aan het 
voorbereiden [20 april is het weer zo ver!!]. 
We hebben dit jaar ook nieuwe 
begeleiders erbij gekregen HEEL FIJN. Dit 
zijn Bette en Joost die al bij onze jeugd 
gespeeld hebben, dus het loopt op dit 
moment zeer goed bij de jeugd van onze 
club B.C.O. en dat is fijn om te kunnen 
melden. 
 
Josè Hems 
 

Recreatieleider 
 
De recreantenteams, dit seizoen 3 teams, 
zijn weer goed aan de bak gegaan.  
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Het eerste team is naar een hogere klasse 
gegaan, de X-klasse, en daar doen ze het 
geheel niet slecht (al zeg ik het zelf), het 
tweede team is net iets te hoog ingedeeld 
en dat moet volgend seizoen rechtgezet 
worden. Het derde team speelt in de Y/Z 
klasse, terwijl ze eigenlijk in de Z-klasse 
willen spelen, maar die bestaat niet meer 
omdat er steeds minder aanmeldingen zijn 
voor de midweekcompetitie, wat erg 
jammer is. 
 Ik heb dan ook een mail gestuurd naar 
alle recreanten om te vragen of er nog 
meer recreanten enthousiast zijn om eens 
een wedstrijdje te spelen. De competitie is 
tussen oktober en mei en daarin worden 
12 - 14 wedstrijden gespeeld. Dit is 
werkelijk hartstikke leuk. 
 
De recreanten mochten dit jaar ook 
gebruik maken van de trainingen op de 
vrijdagavond onder begeleiding van 
Herman Holm. Helaas hebben maar 
weinig recreanten hier gebruik van 
gemaakt, terwijl je er wel heel veel van 
leert, dus misschien voor volgend jaar een 
idee. 
De vrijdagavond recreanten hebben nu 
een leuk clubje vaste mensen die iedere 
vrijdagavond een shuttle slaat, dit wordt 
erg goed geregeld door Jos Klein Breiteler 
die iedereen mailt zodat hij weet hoeveel 
mensen er die vrijdag zullen zijn en dat je 
er niet alleen voor staat. 
 
We gaan er weer een mooi jaartje van 
maken, met hopelijk meer recreanten en 
competitiespelers die ook op de woensdag 
weer enthousiast komen spelen. 
 
Tanja Lieshout 
 

Badminton overdag 
 
Het aantal leden van overdag is nog 
steeds stabiel, Op dit moment zijn er 42 
leden waarvan er een paar ook op de 
woensdagavond 
spelen. De opkomst is dit seizoen wat 
lager geweest, er zijn jammer genoeg ook 
nogal wat blessures geweest, die toch niet 
allemaal 
met het badminton te maken hadden. Lea 
der kinderen is al van het begin van het 
seizoen ziek, na veel onderzoeken in het 

ziekenhuis en ruim een half jaar verder 
heeft ze te horen gekregen dat ze MS 
heeft, een ziekte waar ze mee moet leren 
leven. Lea we wensen jou heel veel kracht 
om met deze ziekte om te gaan. 
 
We spelen iedere woensdagmorgen van 
9.00 tot 10.30 uur op 6 of 7 soms 8 banen, 
Er word meestal dubbel of mix gespeeld 
een heel enkele keer word er nog wel 
eens een enkel partij gespeeld. Ook zijn er 
het afgelopen seizoen weer verschillende 
toernooien georganiseerd, Ze worden dan 
altijd ingedeeld in poules van acht vijf of 
soms vier dat ligt aan het aantal 
inschrijvingen. 
Ik probeer met zo’n toernooi altijd op 
sterkte in te delen zodat iedereen  een 
leuke wedstrijd speelt .Na afloop is er voor 
de winnaar 
van elke poule een klein prijsje, wie die 
gewonnen hebben wordt altijd bekent 
tijdens het koffie drinken. 
 
Zoals elk jaar was er ook dit jaar ter 
afsluiting van het seizoen weer een 
fietstocht georganiseerd, we hebben 
inmiddels alle fietspaden 
en kroegjes in de omgeving van Oirschot 
wel gehad (inmiddels doen we dit al 24 
jaar) zodat we dit jaar voor iets anders 
gekozen 
hadden. We waren met z,n allen op 
excursie geweest bij twee boerderijen een 
met koeien en een met kippen, op de 
eerste kregen we uitleg over de 
melkrobots  en hoeveel keren een koe per 
dag gemolken werd, en nog veel meer, bij 
de tweede ging het over de ei 
het kuiken de kip en dan weer het ei want 
dat is het belangrijkst als je een pluimvee 
bedrijf met leg kippen hebt. Al met al was 
het een gezellige morgen geweest. 
 
Nel Beekmans 
 

Clubblad 

 
Ook in 2011 is de Sjuttel weer 4 keer 
verschenen. Het is telkens wel even 
puzzelen om het clubblad weer te editen, 
maar gelukkig is er nog steeds geen tekort 
aan kopij. Met name de technische 
commissie en de jeugd zorgen iedere keer 
weer voor uitgebreide bijdrages.  
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Gelukkig is ook de belangstelling voor het 
adverteren niet afgenomen en draait het 
clubblad dus ongeveer kosteloos voor de 
club. Ik vrees dat dit in 2012 wel iets 
slechter wordt en zal me er dus voor 
moeten inzetten om nieuwe adverteerders 
te vinden. Het clubblad wordt nu ook 
voortaan digitaal gepubliceerd op onze 
website. Voorlopig zijn er nog geen 
plannen om het tot deze digitale vorm van 
verspreiden te beperken. 
 
Hans Engels 
 

Public Relations 

 
In het afgelopen jaar hebben wij op 
verschillende manieren geprobeerd onze 
club te promoten. Hieronder een overzicht 
van alle activiteiten die wij als bestuur 
samen met vrijwilligers uit onze club 
hebben ondernomen. Langs deze weg wil 
het bestuur nogmaals alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet. Super! dat jullie 
bereid waren om te helpen. 
Flyer. 
Net als voorgaande jaren hebben we ook 
het afgelopen jaar een huis aan huis flyer 
laten bezorgen ter promotie van onze 
club. De flyer is dit jaar aangepast onder 
het moto “less is more”. Alleen de 
noodzakelijke info was terug te vinden op 
de flyer waarbij de lezer uitgedaagd werd 
“ook een keer tegen ons te slaan?”. Deze 
flyer werd goed ontvangen, maar leverde 
uiteindelijk niet meer dan 3 a 4 
geïnteresseerden op. 
Weekjournaal. 
Afgelopen jaar is het gelukt om twee maal 
een artikel met foto in het weekjournaal te 
krijgen. De eerste keer was in het voorjaar 
2011 naar aanleiding van een eerste en 
een tweede plaats tijdens het eindtoernooi 
voor teams uit regiocompetitie. Hierop is 
een foto van de winnaars ( het 1

ste
 team ) 

ingestuurd naar de redactie van het 
weekjournaal die het vervolgens met een 
klein onderschrift heeft gepubliceerd in het 
weekjournaal. Na de zomer heeft het 1

ste
 

team nogmaals een teamfoto ingestuurd 
met een kort stukje tekst over de nieuwe 
sponsor. Ook dit artikel werd door de 
redactie van het weekjournaal 
overgenomen en gepubliceerd in het 

weekblad. 
Website. 
In november 2011 hebben we de website 
van onze club in een nieuw jasje 
gestoken. Doormiddel van een nieuwe lay-
out heeft de site meer weg van een blog, 
waarop in een oog opslag je meteen kunt 
zien of er nieuwtjes zijn of dat er nieuwe 
artikelen gepost zijn. In tegenstelling tot 
de vorige website kunnen verschillende 
bestuursleden zonder tussenkomst van de 
web-master artikelen, foto’s of filmpjes 
uploaden op de website. Dit zorgt ervoor 
dat de site vrij eenvoudig actueel 
gehouden kan worden, en daarmee zijn 
functie als nieuws/ informatie bron 
behoud. Uit de statistieken van de website 
hebben we inmiddels vernomen dat het 
aantal unieke bezoekers per maand bijna 
verdubbeld ( van 80 naar 160 ) is sinds de 
site vernieuwd is. 
Do-it , scholenprogramma, Roefeldag en 
opening Kemmer. 
In de loop van 2011 zijn we via de 
gemeente Oirschot in contact gekomen 
met Corne Boot. Corne organiseert 
namens de Sportservice Brabant 
naschoolse activiteiten ( Do-it ) waarbij hij 
kinderen zoveel mogelijk kennis laat 
maken met verschillende sporten. 
Onlangs heeft hij met onze ondersteuning 
een woensdagmiddag georganiseerd met 
Badminton. Hieraan hebben 28 kinderen 
deel genomen. Daarnaast heeft Corne ons 
in contact gebracht met basisschool de 
Linde. Hier hebben we als club een dag 
lang badminton clinics gegeven aan 140  
kinderen tussen 9 en 12 jaar. In het 
voorjaar van 2012 staat een zelfde soort 
clinic gepland voor de Korenbloem. Het 
afgelopen jaar hebben we voor de eerste 
keer deelgenomen aan de Roefeldag. 
Tijdens de Roefeldag hebben we 
geprobeerd zoveel mogelijk kinderen 
kennis te laten maken met badminton. 
Ook tijdens de officiële  opening van de 
Kemmer hebben wij in 2011 onze club 
gepromoot, middels een stand met 
badminton items, informatie en video 
presentatie. Er waren tevens enkele leden 
aanwezig die met regelmaat een 
demonstratie gaven. 
 
Sjoerd van Poppel 
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Hallo sportieve shuttelaars, 
 
We hebben er weer een actieve winter op 
zitten. De competities zijn weer voorbij.  
Ook de enkelkampioenschappen zijn 
gespeeld op het moment dat deze shuttle 
verschijnt. Maar het is alleen 
badmintonnen volgens de vaste regels. 
Zo hebben we ook gebadmintond met 
benen en armen vastgemaakt aan je 
partner. Nou, dat was nog niet zo 
makkelijk! Nee, dan kun je beter met een 
harnas aan een touw vastzitten en met 

armen en benen langs de klimwand 
omhoog klimmen! Zoals je kunt lezen, 
hebben we bij de jeugd echt niet stil 
gezeten de laatste maanden. Hieronder 
kun je daar meer over lezen. Ook zijn de 
verhalen van groep 1 en groep 2 weer 
aangevuld. Het wordt steeds gekker en 
enger. 
Dus veel leesplezier en zie wat onze jeugd 
allemaal uitspookt op vrijdagavond. 
 
Namens de jeugdbegeleiding 
Anita 

 
 

Spelertje van de maand 
  

 
In februari is dit Bart!!! 
 
 
In de maand Maart is dit 
Tom Vonk. 
 
 
Daar hebben we helaas 
nog geen foto van maar 
die komt de volgende keer 
nog wel!! 
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“Top” prestaties 
 
 
We zitten nu al weer een tijdje in een 
verbouwde sporthal en dat bevalt ons zeer 
goed. Het ziet er goed uit, fijne 
kleedkamers en mooie sporthallen. In de 
achterste hal is ook een hele mooie 
klimwand gemaakt. En al die kleurtjes, dat 
ziet er zeer uitnodigend uit voor de jeugd. 
Maar al die tijd dat we in de nieuwe hal 
zitten, is er nog nooit misbruik van 
gemaakt. We mogen er immers niet op 
ivm de veiligheid. Nu hebben we altijd een 
avond dat we een alternatief programma 
hebben voor de jeugd. We zijn al eens 
gaan schaatsen of hebben een speurtocht 
gelopen. 
Nu hadden we op vrijdag 13 januari een 
klimavond geregeld. 
De ervaren mensen die de klimwand 
beheren hebben eerst de begeleiders 
uitleg gegeven hoe je zoiets veilig doet en 

uitgelegd hoe de klimtuigjes aan moeten. 
In het begin waren er kinderen bij die niet 
wilde klimmen. Je had ze een uur later 
moeten zien! Als eerste waren ze boven 
tijdens een wedstrijdje om tijd! 
Wilde ze eerst nog op de lage klimwand 
klimmen, als ze eenmaal de grote wand 
geprobeerd hadden, waren ze niet meer te 
stoppen! Fantastisch om te zien dat ook 
de kleinste jeugd hun grenzen kunnen 
verleggen. De grotere jeugd heeft er ook 
zeer van genoten en de wedstrijden om 
tijd logen er niet om. Binnen de kortste 
keren zaten ze boven tegen het dak aan! 
En ook daar waren er bij die in het begin 
er letterlijk tegen op zagen, maar 
uiteindelijk toch ook de top bereikte! Al 
met al een geslaagde avond en hebben ze 
allemaal hun eigen “top” prestatie 
geleverd! 
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Verjaardagskalender 

 
April: 
15-04-1995 Mark van Nuenen 
26-04-1995 Rick Beekmans 
 
Mei: 
29-05-1998 Brechje van Kasteren 

29-05-2002 Ilse Tijs 
 
Juni: 
16-06-2000 Stijn Kamphuis 
22-06-1995 Jeroen de Bresser 

05-05-1994 Koen van de Wal 
13-05-1995 Minke Nijenhuis  

 

Aanvulverhaal van groep 1: 
 
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 
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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. 

“Willen we niet kipnuggets worden,dan 

zullen we uit deze pot moeten kruipen”. 

Ze kropen uit de pot en liepen heel hard 

het bos weer in. En toen ze verder in 

het bos waren, zagen ze een wilde wolf 

en die kwam achter de meisjes aan. 

Maar het was wel een hele rare wolf. Hij 

had een strikje in zijn staart en een 

klein blauw mutsje op. Maar het aller 

gekste was nog wel zijn......................... 

 
Dit verhaal is geschreven door: Laura / 
Sandra, dan Emily, dan Marit, dan Sanne 

Neggers, Manon Neggers, Marjan van 

Vroenhoven, en nu door Amy. 
 

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............. 

het doden kerkhof om 00.01 uur ’s 

nachts. Ze zagen daar de horror Sint.  

Ze gilden kei hard en ze renden weg. 

Maar ze waren niet snel genoeg voor de 

zombie pieten. Die gooiden vergiftigde 

pepernoten. Ze wisten niet dat ze 

vergiftigd waren. Toen werden ze 

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

en Eline. Joris vd Boom. Sabine & Brechje 
 

Nu is het aangevuld door Lotte en 

Sanne die net naar groep 2 zijn gegaan. 
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Reclame van Rijnen komt te vervallen!! 

 

Reclame van Brabant accountants mag ½ blz worden 
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Carnaval bij Badmintonclub Oirschot 
 

 
Vrijdag 17 februari hadden we van half 7 
tot 8 uur een carnavalsavond ingelast. 
Alle leden kwamen in dat anderhalf uur 
verkleed naar de Kemmer! We hadden 
verschillende spelletjes rondom badminton 
georganiseerd. Een veld waarbij je de 
tegenstander niet kon zien, omdat er een 
zeil over het net hing! Zeer moeilijk vooral 
voor de allerkleinste. En wat denk je hoe 
het gaat als je met de benen vast zit aan 
die van de partner? Of met je arm? Ook 
dat valt zeer zeker niet mee! En wat te 
denken als je een bril op krijgt met een 

piepklein gaatje erin waardoor je moet 
kijken? Maar hilariteit alom! En schuttles 
waar van alles aan vast is gemaakt slaan 
wel lekker hard maar wel de verkeerde 
richting uit!  
Maar het was wel gezellig, en op zijn tijd 
een natje en een droogje (lees ranja en 
spekjes) en dan komt het wel goed. 
Ook was iedereen origineel verkleed. De 
winnaars waren Yanoe en Thijs. Ook de 7 
dwergen waren aanwezig. Al met al een 
geslaagde avond.
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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  

mailto:info@bcoirschot.nl
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