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De Sjuttel 
44e jaargang, nr. 3 
Oktober 2019 
 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij weer een nieuwe Sjuttel  
 
Tanja Lieshout 
 
 
Verschijningsdatum  
volgende Sjuttel: 
Januari 2020 
 
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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De Voorzitter 
 
 
Beste leden, 
 
In maart vieren we ons 45-jarig jubileum. De datum zal snel bekend worden gemaakt. Zodat 
je deze dag kunt blokkeren in je agenda. Het zou leuk zijn als veel leden naar het 
jubileumfeest komen. 
 
Dit jaar zijn we ook weer aangemeld bij de Rabobank clubsupport actie. Ben je lid van de 
Rabobank dan krijg je een code thuis gestuurd. Via deze code kunnen je inloggen en een stem 
geven aan onze club. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger het bedrag is dat we kunnen 
winnen. Vraag ook aan anderen om op ons te stemmen. Stemmen kan vanaf 27 september tot 
12 oktober. 
 
Na ruim 6 jaar voorzitter te zijn geweest van de club, ga ik aan het einde van het seizoen 
stoppen met mijn voorzitterschap. Heb je interesse om voorzitter te worden, dan kun je dat 
aan mij of andere bestuursleden doorgeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter 
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De Penningmeester  

 
 
Hier komt het dan, mijn eerste stukje in de Sjuttel, als nieuwe penningmeester. 

Ik heb vanaf april, met de ALV, het stokje overgedragen gekregen van Cis van Seggelen. 
Allereerst, grote complimenten voor Cis, inzake een goed geregelde boekhouding en de 
keurige overdracht die daarop volgde. Bedankt Cis.  

Ik ben zelf alweer sinds april 2011 lid van de club. Ik speel met veel plezier op de 
woensdagochtend. Daarvoor heb ik er ongeveer 20 jaar niet gespeeld. Voor die tijd was ik ook 
lid van Badmintonclub Oirschot. Ik ben daar in de jeugd begonnen en geëindigd als senior lid. 
Ook toen heb ik me enkele jaren penningmeester van de club mogen noemen.  

Financieel gezien is er nog niet zoveel te melden. Er zijn tot op heden geen bijzonderheden. 
Alleen dat we al volop aan het sparen zijn voor het 45-jarig jubileum dat er in maart aan zit te 
komen.  

Sportieve groeten,  

Angelique Louwers 
Penningmeester badmintonclub Oirschot 
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De Midweek competitie  
 
We gaan weer bijna beginnen met de midweek competitie. Vanaf oktober gaan er ook dit 
jaar weer 3 teams van start. Het eerste team moet na hun kampioenschap in de 3e klasse 
meteen promoveren naar de 2e klasse al hadden zij nog liever een jaartje in de 3e klasse 
gezeten, maar we gaan het proberen. Het 2e en 3e team spelen allebei weer in de 4e klasse. 
 
Laten we er maar weer een sportief en gezellig jaar van maken. 
 
Ik hoop dat de recreanten ook gezellig blijven komen op de woensdagavond. We hebben 
gelukkig ook weer een paar nieuwe leden en die vinden het ook leuk om met iedereen te 
spelen. 
 
Dus kom van je luie stoel en kom in actie J. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 

 
 
  



Sjuttel september 2019                                                                                                       BCO 
 

9 
www.bcoirschot.nl                  Email: info@bcoirschot.nl 

 

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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Jeugd 

 
Beste leden, 
 
Hierbij wil ik mij graag even voorstellen als nieuw bestuurslid jeugdzaken. 
Ik ben Wilco Spaans, woon sinds 2015 in Oirschot, ben getrouwd met Suzanne en heb 
1 dochter, Quinty, 1 bonuszoon, Youri en 1 bonusdochter, Milou. 
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als magazijnmedewerker bij 
Koninkliijke Peitsman in Nederweert. 
 
Sinds dit seizoen heb ik het stokje overgenomen van Ingrid van Vroenhoven. 
 
Ik ben bij Badmintonclub Oirschot gekomen doordat mijn bonusdochter Milou in de U13 
speelt. Vroeger heb ik zelf ook vaak aan badminton gedaan en inmiddels ben ik zelf ook 
lid geworden als recreant op de woensdagavond. 
 
Wat hebben we na de vakantie zoal gedaan: 
 
Op vrijdag 13 september hadden we weer de uitwisseling met de jeugd in Son. 
Dit was erg leuk, iedereen heeft ervan genoten. 
 
Op vrijdag 20 september was er een vriendjestoernooi. Helaas voor de 1e groep 
waren er maar 5 kinderen, we hebben er samen toch een leuke en gezellige avond van 
gemaakt met ranja en iets lekkers. 
 
Bij de 2e groep waren we met 11. Zij hebben samen met Sylvia een toernooitje 
gespeeld. 
Erg gezellig! Ook voor hun was er ranja en iets lekkers. En voor de beste 3 een prijsje. 
 
Noteer vrijdag 8 november alvast in je agenda, dan is er weer een vriendjestraining. 
Breng gerust wat vrienden mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
Mochten jullie vragen hebben over de jeugd dan kun je bij mij terecht. 
Ik ben bereikbaar via de mail: koko1973@live.nl en telefonisch op 
0499 – 573057 of 06 – 41512111. 
 
 
 
Een sportieve groet, 
 
Wilco Spaans 
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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 
Alle leden: maandag 20.00 – 22:00 
Overdag: woensdag 09.00 – 11:00 
Senioren: woensdag 20.00 – 22:30 
Junioren: vrijdag 18.30 – 21:30 
 
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 
Angelique Louwers 
Tel.nr. 0499-573661 
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 
Wilco Spaans 
Tel.nr. 06-41512111 
koko1973@live.nl 
 
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

 


