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De Sjuttel 
44e jaargang, nr. 1 
Februari 2019 
 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij de Sjuttel om het nieuwe jaar goed te 
beginnen 
 
Tanja Lieshout 
 
 
Verschijningsdatum  
volgende Sjuttel (ALV): 
Maart 2019 
 
De volgende Sjuttel is de ALV Sjuttel. 
 
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, 
 
Een korte terugblik op het afgelopen jaar. 
 
Waar we afscheid hebben moeten nemen van Jos Klein-Breteler. Jos was ruim 40 jaar lid 
van onze vereniging. Hij is na een kort ziekbed in juli overleden.   
 
Het KBL-toernooi voor de vierde keer met succes werd gehouden. Bregje en Laura hebben 
wederom een mooi toernooi georganiseerd. 
 
Het eerste team van de midweekcompetitie kampioen is geworden. 
 
De badminton overdag haar 30-jarig jubileum heeft gevierd.   
 
Wij, Ingrid van Vroenhoven en Angelique Louwers, hebben mogen verwelkomen in het 
bestuur. Ingrid is verantwoordelijk voor de jeugdzaken en Angelique wordt onze nieuwe 
penningmeester. 
Onze huidige penningmeester is Frans (Cis) van Seggelen. Hij zal dit jaar na de 
ledenvergadering stoppen. Hij geeft dan 'het stokje' over aan Angelique. 
Wij bedanken Cis alvast voor zijn jarenlange inzet! 
 
Mag 2019 een mooie en sportief jaar worden! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter 
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De Penningmeester  

 
 
De financiën van de club 
 
Nu het nieuwe kalenderjaar 2019 weer is begonnen, is het badmintonseizoen ongeveer 
halfweg. Ook is dat het moment om de financiën weer eens goed onder de loep te nemen en 
de balans van 2018 op te maken. Dat zal de komende maanden gebeuren en de resultaten 
daarvan laten we natuurlijk weer zien tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 
woensdag 3 April 2019. Zet dit alvast in je agenda en kom dan naar de ALV om ook jouw 
mening te laten meetellen. 
 
We weten nu al dat die balans over 2018 enigszins negatief zal uitpakken. Dat wil zeggen 
dat we in 2018 meer hebben uitgegeven dan dat er binnenkomt. Dit komt door nieuwe 
sponsorshirts, een kast voor de telborden, veren shuttles voor het eerste competitieteam en 
veel meer zaalhuur en training voor de Jeugd, die nu ook op woensdag speelt. 
 
Tijdens de vorige ALV is al vastgesteld dat voor het eerst sinds lange tijd de contributie weer 
omhoog moet. Voor 2019 zijn de tarieven als volgt: 

• Type speler: jaar kwartaal* 
• Competitiespelers € 164,- € 42,- 
• Recreanten € 144,- € 37,- 
• Overdag/Vrijdag € 104,- € 27,- 
• Jeugdspelers € 108,- € 28,- 
• Rustend lid € 36,- € 10,- 

* Bij betaling anders dan per jaar wordt een opslag gerekend van € 4,- 
 
Waarschijnlijk zal dat volgend jaar, mede door genoemde oorzaken, nog wat verder stijgen 
maar dat zullen we in April zeker weten. Dat zal dan zijn onder het financieel wakend oog 
van de nieuwe penningmeester, die per volgende ALV de taken overneemt (als de 
meerderheid van de dan aanwezige leden daarmee instemt ;) 
 
Sportieve groet, 
 
Cis van Seggelen 
Penningmeester badmintonclub Oirschot 
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De Midweek competitie  
 
We zijn met de midweekcompetitie al over de helft van de competitie en het gaat hartstikke 
goed met alle drie de teams. 
 
Het eerste team is gepromoveerd naar de derde klasse en staat na 5 wedstrijden bovenaan. 
Het tweede team staat na 4 wedstrijden 2e in de 1e poule van de 4e klasse 
Het derde team is dit jaar door de bond in een klasse hoger ingedeeld als gevraagd, de 4e 
klasse, en zij doen het ook hartstikke goed. Na 5 wedstrijden staan ze heel mooi 4e van de 6, 
KLASSE!! 
 
Lekker zo door blijven gaan en vooral met plezier spelen!!! 
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 
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Oranjelaan 11, 5298 TG Liempde, 0411 63 30 63
De Loop 42, 5688 EW Oirschot, 0499 32 32 09
Ganzeakkers 1, 5091 CR Middelbeers, 013 514 44 40

◆ Fysiotherapie
◆ Manuele therapie
◆ (Sport)Revalidatie
◆ Kinderfysiotherapie
◆ Medische fi tness
◆ COPD
◆ Schouderrevalidatie
◆ Oedeemtherapie
◆ Oncologische revalidatie
◆ Dryneedling
◆ Echografi e
◆ Shockwave

 www.fysionova.nl

Uw klacht is 
ons specialisme
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Oirschots-KBL toernooi 
 

 
 
 

Wat:   Badminton team toernooi 
 

Waar:   Sporthal de Kemmer. Bloemendaal 5, Oirschot 
 

Wanneer:   zondag 24 februari 2019 van 9:00 tot 18.00 
 

Wie:   Team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren. 
 

Poulesysteem:   2 gemengde dubbels, 1 heren dubbel 
en 1 dames dubbel 

 
Kosten: € 10,00 per speler zonder lunch 

of 
€ 12,50 per speler met lunch 

(lunch bestaande uit soep met 2 broodjes) 
 

GEGARANDEERD HELE DAG SPELEN!!!! 
 

Heb je zin in een gezellige dag vol badminton?! 
Schrijf je dan in voor 1 januari 2019. 

We kunnen 18 teams plaatsen deze dag, volgorde van inschrijving is bepalend.  
Zorg dat je snel inschrijft, want VOL = VOL. 

www.bcoirschot.nl 
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Jeugd 

 
Jeugd 1ste groep 
 
De Jeugd is weer goed bezig geweest met de verkoop van de loten van 

de GROTE CLUB AKTIE.       In totaal hebben ze 137 loten verkocht! 
Ondanks dat ze hier ook een leuk centje aan overhouden, Euro 0,60 per lot is dit toch weer een 
mooi bedrag van Euro 328,80 voor de Club.  

Dank je wel voor jullie inzet.  
 
Nog een paar wedstrijden en de competitie zit er weer op. De U13 mix en U13 meisjes hebben 
een aantal hele mooie wedstrijden gespeeld en ook een aantal gewonnen. We zijn trots op 
deze vooruitgang bij onze jeugd! Ga zo door! 
 
Jeugd 2de groep 
Ook voor de U17 zit de competitie er bijna op. Op dit moment staan ze 2e in de U17 poule. Ze 
hebben mooie wedstrijden gespeeld, veel geleerd en weer enorm gegroeid in hun eigen spel. 
Yanou heeft zelfs haar enkel gewonnen van een speelster uit Eindhoven die onverslagen was 
dit seizoen, pittige wedstrijd, maar ze behaalde wel de winst. Dat was even een “Yes”momentje! 
 

                                                                                         
 
Maar ook de persoonlijke stand van onze U17 spelers is TOP! 
In hun poule (46 spelers) staan ze op dit moment:  3e Yanou (1e dame) 

                                  6e Inez (2e dame) 
                               14e Ties (1e heer) 
                             10e Frank (2e heer) 
 

Op 15 maart hebben we nog een leuke uitwisseling met Son op het programma staan 
Van 18:30 uur - 20:00 uur. Dit is voor beide groepen. 
Zet dit alvast in jullie agenda !!! 
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Badmintonclub Oirschot is in maart 1975 opgericht 
en telt op dit moment 100 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 
 
Er is een extra training voor de Jeugd op 
woensdag van 19.00-20.00 uur. 
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 2019 
Categorie Clubcontributie 
 Per jaar Per 

kwartaal 
Senioren competitie € 164 € 42 
Recreanten 
woensdagavond 

€ 144 € 37 

Recreanten 
woensdagochtend 

€ 104 € 27 

Recreanten 
vrijdagavond 

€ 104 € 27 

Jeugd € 108 € 28 
Rustend lid € 36 € 10 

• 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 
 
Trainer 
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

 


