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De Sjuttel 
43e jaargang, nr. 4 
Oktober 2018 
 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij de Sjuttel om het seizoen goed op te 
starten. 
 
Tanja Lieshout 
 
 
Verschijningsdatum  
volgende Sjuttel: 
Januari 2019 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij een 
van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 21 december 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 eerste Sjuttel van het seizoen! 
Deze keer heb ik niet de inspiratie om zelf iets te schrijven. Ik heb op internet gezocht 
naar de historie van badminton. Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sylvia van Overbeek  
Voorzitter 
 
 
Badminton is zo genoemd naar Badminton House, het kasteel van de hertog van 
Beaufort in Gloucestershire. Het was hier dat het eerste spelletje badminton werd 
gespeeld. 

Over de precieze gang van zaken lopen de meningen uiteen. Volgens één versie 
van het verhaal is de uitvinding van het badminton te danken aan een regenbui. 
In 1860 gaf de hertog van Beaufort een tuinfeest, zo wil deze geschiedenis, maar 
door het slechte weer dreigde alles mis te lopen. De kinderen amuseerden zich 
intussen met een oeroud spelletje dat vroeger in Nederland bekend stond als 
vederbal en in Engeland als battledore of shuttlecock: met palletjes sloegen zij 
een balletje van kurk, met leer overtrokken en met veertjes versierd, naar elkaar 
over. Vindingrijke gasten spanden een net in de hal van Badminton House, 
leenden het kinderspeelgoed en voilà, badminton was een feit. Een van de 
feestgangers vertrok later naar India, zo vervolgt deze geschiedenis, waar hij het 
spel introduceerde. In 1877 werden te Karachi de spelregels van badminton voor 
het eerst vastgelegd. 

Volgens andere bronnen werd het spelletje met pluimbal en racket omstreeks 
1873 voor het eerst op een feest te Badminton House gespeeld door Engelse 
officieren die de sport in India hadden leren kennen. Het spel zou daar poona 
worden genoemd, maar het kan goed zijn dat hier verwarring optreedt met de 
Indiase plaats Poona, want weer andere bronnen melden dat de eerste 
badmintonregels dáár werden vastgelegd, en niet in Karachi. Chronologisch sluit 
deze versie van het verhaal in ieder geval beter aan bij de bewijsplaatsen voor 
het woord badminton. De vroegste vermelding in het Engels dateert namelijk van 
1874. In het Frans duikt het woord op in 1882. 
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In Engeland werd het spel eerst vooral gespeeld in Bath en Cheltenham en 'other 
places where retired Indians congregate', zoals The Encyclopaedia of sport and 
games het in 1900 uitdrukte. Maar het spel won snel aan populariteit. In 1895 
werd de Badminton Association opgericht en in 1899 werden de eerste 
kampioenschappen uitgeschreven. Er verscheen een Badminton Magazine en 
een Badminton Gazette en binnen korte tijd raakte het spel ook buiten Engeland 
bekend. Amerika liep wat dit betreft vooraan. Al in 1878 richtten Bayard Clark en 
E. Langdon Wilkes 'The Badminton Club of the City of New York' op. Toegelaten 
werden mannen en meisjes die 'good-looking' èn ongebonden waren. 
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De Penningmeester  

 
 
Nieuws van de penningmeester 
 
Het nieuwe seizoen is begonnen en de penningmeester mag meteen al geld 
uitgeven. Zo hebben we nieuwe shirts gekocht voor de competitieteams. Maar 
gelukkig staan daar weer de nodige sponsorinkomsten tegenover. Zo heeft het 
recreantenteam Oirschot 1 een sponsor gevonden in Hudson 115 van mede 
clubgenoot Peer van Lieshout. Ook drie jeugdteams hebben een shirtsponsor 
gevonden in Van Zutphen B.V., Hendriks Hoteldiensten en PK-administraties. Op 
deze manier lopen de meeste teams weer allemaal in eenzelfde shirt. Wel zo mooi 
toch. 
Daarnaast hebben we een kar laten maken om de telborden in te zetten en de netten 
in te leggen. Hopelijk gaan zo onze spullen net wat langer mee. 
In de algemene ledenvergadering (ALV) van april dit jaar heeft de penningmeester 
duidelijk gemaakt de werkzaamheden te moeten overdragen. Aanvankelijk viel het 
niet mee om een opvolger te vinden maar na wat toelichting over wat het inhoudt, 
heeft Angelique Louwers (van de woensdag overdag groep) aangegeven dit te willen 
doen. De werkzaamheden zullen nu langzaamaan worden overgedragen en per 
volgende ALV in april 2019 zal de club een nieuwe penningmeester hebben. 
Angelique, nu alvast bedankt voor jouw inzet! 
Daarmee zal onze club denk ik wel uniek worden want met Cis uit het bestuur en 
Angelique erbij, bestaat het bestuur alleen maar uit vrouwen. Daar kan het 
bedrijfsleven nog wel wat van leren ;-) 
 
Sportieve groet, 
 
Cis van Seggelen 
Penningmeester badmintonclub Oirschot 
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De Midweek competitie  
 
Dit seizoen hebben we weer 3 teams ingeschreven voor de midweekcompetitie. Het eerste 
team is gepromoveerd naar de derde klasse, het tweede team blijft in de vierde klasse en het 
derde team is ook gepromoveerd naar de vierde klasse. 
 
Door een blessure bij Sabine van Geenen hebben wij Karin Hooijschuur ingelijfd ☺ om vast 
in het eerste team te komen spelen. Met z’n vijven gaan we het dit seizoen doen. 
 
Frank Vorstenbosch & Reinier van Mourik zijn nu de vaste spelers in het derde team 
geworden met Mieke & Jose. 
 
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 
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Badminton Overdag 
 
 
Badmintontoernooi op woensdagochtend.  

Op 19 september jl. waren de leden van de woensdagochtendgroep extra gemotiveerd de 
netten aan het klaar hangen. (Helaas zonder de hulp van de altijd vroeg aanwezige Cees 
van Gorp: lag daar faalangst aan ten grondslag?) Ongeveer vier maal per jaar spelen de 
(merendeels senior-) leden namelijk een toernooi, en die dag was het weer zo ver. Nadat 
iedereen zijn of haar spieren had losgemaakt met rek- en strekoefeningen, of door de shuttle 
naar elkaar over te spelen, werden de groepen bekend gemaakt. Nel Beekmans had alle 
leden onderverdeeld in vier verschillende, redelijk homogene groepen van tussen de vijf tot 
acht personen. Iedereen zou het een keer tegen de anderen moeten opnemen, met 
wisselende partners, waarbij niet de grens van 21 punten gold, maar een tijdslimiet van 15 
minuten. Gedurende deze periode hebben de leden elkaar met smashes en een arsenaal 
aan vindingrijke slagen bestookt; om aan het einde moe (en soms voldaan) neer te zijgen. 
Een eindstand van bijvoorbeeld 37-29 werd daarop genoteerd op het wedstrijdformulier.  

Het moet gezegd: Wat waren de leden weer fanatiek in hun streven om bovenaan te 
eindigen.  

Nadat alle zweetdruppels waren opgedroogd, onder het genot van koffie en gebak, werden 
de prijzen uitgereikt. Fanatisme werd beloond, maar ook pech en ongeluk: de eersten en de 
laatsten van de verschillende groepen gingen met een prijs naar huis. En zo hoort het ook: 
De eersten zullen de laatsten zijn!  

Heb je ook zin om je eens aan te sluiten bij onze badmintongroep op de woensdagochtend, 
dan ben je meer dan welkom; we spelen van 9:00 tot 10:30 uur in de Kemmer. Wellicht tot 
ziens, namens allen,  
 
René Zeebregts 
Lid van de Badminton Overdag 
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Technische Commissie/Competitie  
 
 
Beste iedereen, 
 
De competitie is weer begonnen. 
We zijn vol enthousiasme gestart, helaas nog wel zonder clubshirt. 
Deze komen volgende week, dus ook dan volgen de foto’s. 
Volgens mij nog wel in deze shuttle. 
 
Het eerste team heeft 6-2 verloren en moest er echt nog helemaal in komen. 
Het herenteam is begonnen met een gelijkspel, dit is een prima start voor een 
compleet nieuw team met spelers die er jaren uit zijn geweest. 
 
Verder trainen we nu met Kelly Verkooijen. Iedereen is heel tevreden over de 
trainingen, ze zijn behoorlijk zwaar, maar dat is alleen maar goed. 
 
Verder is het afwachten wat dit seizoen gaat brengen. 
 
 
Groetjes, Laura van de Aker 
Competitieleidster BC Oirschot 
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Jeugd 

 
UITWISSELING SON 14 SEPTEMBER 2018 
 
Na een hartelijk welkom in Sporthal de Bongerd in Breugel door Kay en Joost, kreeg de Jeugd 
uitleg wat de bedoeling was van deze avond. 
 
Na een gezamenlijke warming-up hebben we op 5 banen 
gezellig wedstrijden gespeeld, op baan 6 voor de 
overige spelers het spel "rond de tafel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop de cooling down, misschien waren ze hier nog wel actiever als met de warming-up. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Om 20.30 uur was de geslaagde avond weer afgelopen!  
Ze hebben een gezellige avond gehad! 
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Meisjes team U13 
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Team U13 mix 
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Team U17, Inez van den Wittenboer mist op deze foto. 
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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 Kelly Verkooyen  
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

 


