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De Sjuttel 
43e jaargang, nr. 3 
Juli 2018 
 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij de laatste Sjuttel voor de vakantie. 
 
Tanja Lieshout 

 
 
Verschijningsdatum  
volgende Sjuttel: 
Oktober 2018 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij een 
van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 21 september 2018 
 
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. Of werp jezelf op als redactielid. 
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De website van Badmintonclub Oirschot 
is te bezoeken via: 
 

www.bcoirschot.nl 
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Beste leden, 

 

Dit is weer de zomereditie van de Sjuttel! We hebben weer een mooi seizoen gehad. Helaas is 

er voor de vrijdagavond weinig animo om te komen spelen. Hierdoor hebben we jammer 

genoeg vaak de vrijdagavond moeten annuleren. Bij deze een oproep om ook op vrijdagavond 

te komen spelen van 20.30 uur tot 22.30 uur. Iedereen is welkom op de vrijdagavond.  

 

De jeugdspelers hebben aangegeven ook op woensdagavond training te willen. Wij hebben 

Kelly (trainster) bereid gevonden om ook op woensdagavond de training te verzorgen. 

De jeugd traint van 19.00 uur tot 20.00 uur en daarna is er training voor de competitiespelers.   

 

Het eerste recreantenteam is poulewinner geworden en ook het team van de bekerwedstrijden 

Zuid-Nederland is eerste geworden. Gefeliciteerd! 

 

Ik wens iedereen een fijne zomer toe! 

 

Mocht je in de vakantie nog willen badmintonnen dat kan op woensdagavond 11, 18 & 25 juli 

van 20.30 – 22.00 uur. Laat het even weten aan Laura van de Aker op 06-1262 0671. Dit geldt 

voor alle leden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sylvia van Overbeek  
Voorzitter 
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De Penningmeester  

 

HELP !!! 
 

In 2011 heb ik de rol van penningmeester opgepakt. Destijds was dat een tijdelijke invulling 

omdat even geen andere geschikte kandidaat beschikbaar was. Maar altijd is de bedoeling 

geweest om daarvoor iemand te vinden die beter met dit soort financiële aspecten overweg 

kan. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en is daar feitelijk nog geen definitieve invulling aan 

gegeven. Maar nu mijn omstandigheden wat drukker zijn geworden, merk ik dat het steeds 

lastiger wordt om me volledig in te zetten als penningmeester. 

Gezien het roulatiesysteem ben ik dit jaar verkiesbaar en wil bij deze melden dat ik het stokje 

overdraag aan de volgende penningmeester. 

Voel jij je geroepen om een steentje bij te dragen aan het (financieel) welzijn van onze club, 

aarzel dan niet en laat het ons weten. 

------------============------------ 

Met deze oproep is tijdens de algemene ledenvergadering van 4 april, een beroep op jullie 

gedaan om je eigen steentje bij te dragen aan het clubgevoel. Helaas heeft dat tot op heden 

geen enkele reactie opgeleverd. Nu was de ALV ook niet druk bezocht waardoor we mogelijk 

niet iedereen hebben kunnen bereiken. Dat betekent dat ik als penningmeester alweer een paar 

maanden in de verlenging zit maar dit niet oneindig kan blijven doen. 

 

Dus nogmaals de vriendelijke maar zeer dringende oproep om je een paar jaar voor de 

club in te zetten als penningmeester. 

 

Belangrijkste vaardigheden zijn dat je financiële verantwoordelijkheid kan dragen en 

zorgvuldig met cijfers overweg kan. 

 

Ben jij die nieuwe penningmeester?? 

 

Frans van Seggelen (Cis) 
Penningmeester badmintonclub Oirschot 
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De Midweek competitie  
 
Dit seizoen hebben weer 3 teams gestreden in de midweekcompetitie. Het eerste en tweede 
team in de vierde klasse en het derde team in de vijfde klasse. 
 
We hebben het weer kei goed gedaan. Het eerste team is kampioen geworden en zowel het 
tweede als derde team is tweede geworden. Gefeliciteerd allemaal. 
 
Helaas heeft Toon Welvaarts & Rene Creuzburg aangegeven niet meer door te gaan met de 
midweekcompetitie maar wel met badmintonnen dus we hadden wat gaatjes op te vullen in 
dat team. Frank Vorstenbosch & Reinier van Mourik zullen Mieke & Jose gaan bijstaan 
komend seizoen. En heel misschien komt Annemieke van Dooren ook weer 
midweekcomptitie spelen en dan zal ze dit team ook komen versterken. Nog even zien of 
haar blessure voldoende genezen is. 
 
Door blessures bij Sabine van Geenen hebben wij Karin Hooijschuur gevraagd of vast in het 
eerste team te komen en zij heeft gelukkig geaccepteerd zodat we met z’n vijven volgend 
seizoen kunnen gaan spelen. 
 
We zijn ook altijd op zoek naar invallers mocht dat een keer nodig zijn, dus laat het ons 
weten als we je mogen bellen of aanspreken om een keer in te vallen in een van de teams. 
 
Misschien door omstandigheden maar de laatste tijd is het wat rustig op de avonden dus ik 
hoop dat na de vakantie iedereen zijn schoenen weer aantrekt en weer gezellig komt spelen. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 
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Badminton Overdag 
 
 
Elke woensdagochtend, net na half negen, lopen mijn vrouw en ik de sporthal binnen. Nel en 
Wim Beekmans hebben dan al zes badmintonveldjes klaargezet, waar ze al aan het inspelen 
zijn met andere vroege vogels. Vanaf die tijd komen de senior-leden van de BCO binnen 
gedruppeld. Na eventuele rek- en strekoefeningen worden de banen betreden, waarna de 
eerste schermutselingen plaatsvinden. De zelfgekozen tegenstanders wordt het vuur aan de 
schenen gelegd, waarna we overstappen op een spelschema welke Nel samenstelt. 
Gedurende de ochtend loopt zij met haar deskundige oog rond de velden, om te bezien 
welke mensen die dag goed aan elkaar gewaagd zijn. Op basis van die informatie deelt Nel 
de aanwezigen in voor potjes van ongeveer 15 minuten. Daarna gaat het belletje 
onverbiddelijk, en wordt er een korte pauze genoten. 
 
Het spelniveau van de verschillende spelers is divers: ex competitiespelers worden 
aangevuld met eeuwige amateurs, jong speelt tegen oud, en mannen en vrouwen slaan 
elkaar om de oren (met de shuttle natuurlijk). Het spelplezier evenwel lijkt bij iedere 
deelnemer even hoog te liggen, getuige de vele lachsalvo's en de blije gezichten.  
 
Om half elf worden de materialen opgeruimd, waarna liefhebbers samen een kopje 
koffie/thee drinken. Regelmatig is er dan gebak, want met zoveel leden valt er snel weer iets 
te vieren. Geen nood; die extra calorieën worden er de volgende week weer vanaf gespeeld. 
Ruimte voor nieuwe spelers is er vanzelfsprekend altijd: dus als je jezelf geroepen voelt om 
een dynamische sport uit te gaan oefenen ben je welkom bij de BCO! 
 
Vriendelijke groet,  
 
René Zeebregts 
Lid van de Badminton Overdag 
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Technische Commissie/Competitie  
 

 
Hoi allemaal, 

 

De zomervakantie staat weer voor de deur. De mixteams zijn dit jaar onderverdeeld in 

divisies.Eerst was er verschil tussen divisie en klasse, dat hebben ze nu allemaal gelijk 

getrokken. 

Dit betekent dat het eerste team nu in de 6e divisie uitkomt, dit is de oude 2e klasse. 

 

Het mannenteam en jeugdteams zitten nog gewoon in de normale klasses. 

Dit zijn de nieuwe competitieteams: 

 

6e divisie: 

Job van de Zwart 

Sander Mattheeuwse 

Laura van de Aker 

Bregje van Kollenburg 

Willeke Moolenaar 

 

Herenteam: 

Dave van Straten 

Niek van de Wijdeven 

Peter Vermeer 

Bas de Jong 

 

Hopelijk wordt het weer een succesvol jaar. 

 

We gaan dit jaar ook starten met training van Kelly Verkooijen. Zij trainde de jeugd al en nu 

dus ook de senioren. 

Hopelijk maakt dit de doorstroom makkelijker van de jeugd naar de senioren. 

 

Fijne vakantie allemaal en tot in het nieuwe seizoen. 

 

Groetjes Laura van de Aker 
Competitieleidster BC Oirschot 
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Jeugd 

Ouder - Kind toernooi  

15 juni 2018 

 

1ste Groep 
 
Er waren weer een aantal enthousiaste ouders aanwezig!! 

Bij de eerste groep waren er gezellige, en spannende wedstijden!! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitslag van de eerst groep: 

1e Suus met haar vader Maarten 

2e Kyara met haar vader Wim 

3e Milou met haar bonusvader Wilco 

 
 

Gefeliciteerd allemaal, en ouders  

 bedankt voor jullie inzet!! 
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2de Groep 

Bij de tweede groep zijn er helaas geen foto's gemaakt, en dat zullen 
 

de meeste vast niet erg vinden  
 

 

 
Bij de tweede groep was de uitslag zo close, dat 

 er 3x een tweede prijs was!! 

 
De uitslag van de tweede groep: 

1e Laura met haar vader 

2e Inez en Hester 

2e Ties met zijn vader  

2e Frank en Nienke 

 
Ook jullie gefeliciteerd, en  

 dank aan de inzet van de ouders!! 
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Badminton "uitje" 1 juni 2018  
georganiseerd door: 
 

Michelle, Mariska en Annet 
 

 

 
We hadden een gezellig “Kookfeest” 

bij de ouders van Cato in de achtertuin! 

 

 

 
In groepjes hebben ze smoothies, pop cupcakes, suikerspinnen, 
 

Sangria, en prikkertjes gemaakt. 
 

en ze hebben zich 

goed vermaakt! 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Daarna is gezellig de BBQ aangegaan en hebben we gezamenlijk  

gegeten! De kinderen hebben nog lekker gespeeld in de mooie tuin! 

 
Dank aan de organisatie voor een geslaag uitje !!! 
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Badmintonclub Oirschot is in maart 1975 opgericht 
en telt op dit moment ruim 110 leden, verdeeld 
over senioren competitie, senioren recreanten, 
badminton overdag en jeugd.  
 
Bij BC Oirschot kunt u fanatiek meespelen in 
competitieverband of gewoon gezellig een avondje 
spelen met andere liefhebbers.  
 
Speeltijden 
Overdag: woensdag 09.00 – 11:00 
Senioren: woensdag 20.00 – 22:30 
Junioren: vrijdag 18.30 – 21:30 
Alle leden: vrijdag 20.30 – 22:30 
 

Bestuur 
 
Voorzitter  
Sylvia van Overbeek 
Tel.nr. 06-13815383 
sylviavanoverbeek@hotmail.com 
 
Secretaris  
Bregje van Kollenburg - van Dooren 
Tel.nr. 013-8442056 
bregjevandooren@live.nl of info@bcoirschot.nl 
 
Penningmeester 
Frans (Cis) van Seggelen 
Tel.nr. 0499-577799 
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 
Ingrid van Vroenhoven 
Tel.nr. 06-54381526 
Ingrid.van.Vroenhoven@outlook.com 
 
Badminton Overdag 
Nel Beekmans 
Tel.nr. 0499 – 573178 
wpmbeekmans@hetnet.nl 
 

 
Contributie 2018 
 

Categorie Clubcontributie 

 Per jaar Per 
kwartaal 

senioren competitie € 156 € 40 

recreanten 
woensdagavond 

€ 136 € 35 

recreanten 
vrijdagavond 

€ 96 € 25 

recreanten 
woensdagochtend 

€ 96 € 25 

jeugd € 96 € 25 

• De contributie is voor alle leden inclusief 
de bondsbijdrage. 

• Bij kwartaalbetaling betaal je netto €4,- 
per jaar extra. 

• De incasso voor jaarbetaling vindt plaats 
in januari voor heel het kalenderjaar. 

• Kwartaalbetaling vindt plaats in vier 
afzonderlijke incasso’s in januari, april, 
augustus (één maand later i.v.m. 
vakanties) en oktober. 

Rabobank: 
 NL98RABO0138808201 
 BIC: RABONL2U 
 IncassantID: NL98ZZZ402580490000  
 KvK-nummer: 40258049 
  
Redactie 
Het bestuur 
 
Trainers 
Senioren Cees Stofmeel  
Junioren Kelly Verkooyen 
 
Ereleden 
Nel Beekmans Hans van de Wal 
John Esche Hans van den Akker 
Floris de Groot Henk Kroes 
Gerard van de Schoot Hans Engels 
Reinier van Mourik Corné van de Akker 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: www.bcoirschot.nl 
E-mail: info@bcoirschot.nl
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