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De Sjuttel 
45e jaargang, nr. 1 
Januari 2020 
 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij weer een nieuwe Sjuttel  
 
Tanja Lieshout 

 
 
Verschijningsdatum  
volgende Sjuttel: 
Maart 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, 

 
Dit jaar is een jubileumjaar. Onze club bestaat in maart 45 jaar. Dit vieren we op zaterdag 14 
maart. In de middag zal er een toernooi worden georganiseerd.  's Avonds is er een 
feestavond en zijn partners ook uitgenodigd. 
Heb je je nog niet opgegeven dat kan bij mij. Je kunt mij mailen; 
sylviavanoverbeek@hotmail.com of stuur een appbericht naar: 06-13815383. 
Ook voor de jeugd organiseren wij een leuke activiteit om het 45-jarig jubileum te vieren. Dit 
zal later in het jaar gevierd worden. 
 
Ik heb vernomen dat de U19 grote kans maakt om dit jaar kampioen te worden. Zij spelen 
hun laatste thuiswedstrijd zondag 12 januari in de Kemmer. Mocht je willen komen kijken, 
dan kan dit. 
 
Dit jaar zal ik ook afscheid nemen als voorzitter. Sander Mattheeuwse heeft interesse om 

mijn taak als voorzitter over te nemen 😊. 

 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter 
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De Midweek competitie  
 
Ten eerste allemaal een heel goed, gezond en sportief 2020. 
 
De midweekcompetitie is van start gegaan en de eerste 3 of 4 wedstrijden zijn gespeeld. 
Mijn team, het eerste, spelen nu dus 2e klasse wat aanpoten is, maar we leren er veel van. Al 
hebben we alle wedstrijden verloren we hebben veel 3-setters gespeeld dus we kunnen trots 
zijn op onszelf. Het 2e en 3e team krijgen ook voldoende tegenstand zodat er leuke 
wedstrijden ontstaan. 
 
Nogmaals een oproep om allemaal lekker op de woensdagavond te komen spelen. Als 
iedereen thuisblijft dan hebben de recreanten niemand om tegen te spelen als de 
competitiespelers aan het trainen zijn. 
 
Dus een goed voornemen voor 2020: Kom gewoon iedere week weer naar De Kemmer om 
een paar lekkere potten te spelen. 
 
Groetjes, 
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 
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Badminton overdag 
 
Beste badmintonners, 
 
Het is al bijna 32 jaar geleden dat wij gestart zijn met badminton overdag, begonnen in de 
Julianahal met 8 dames, en al vrij snel kwam de eerste heer erbij, een militair die met 55 jaar 
al met pensioen kon en al badminton speelde, dat was dus een versterking voor ons, want 
de meeste hadden nog nooit badminton gespeeld. 
Zo is in de top jaren de groep gegroeid tot wel 50 leden zodat we op een gegeven moment 
een wachtlijst hadden, maar er zijn ook mindere tijden geweest van maar 25 leden. Op dit 
moment hebben we 37 leden. 
 
De jongste deelnemer is 23 en de oudste 80, laat het nou toevallig zijn dat het opa is met 
kleindochter. We hebben een heel gevarieerd gezelschap en toch worden er mooie partijen 
gespeeld. 
 
Als wij zo rond kwart voor negen de zaal binnenkomen zijn de netten al bijna op gezet door 
Cees, zodat wij al meteen een potje kunnen spelen voor iedereen er is, het zijn meestal 
dezelfde die voor negen uur beginnen. 
 
Ook hebben we een potje waar iedereen elke week 50 euro cent in doet, dit is voor prijsjes 
bij toernooien maar ook voor een bloemetje als iemand ziek is of een verjaardag maar dan 
wel een speciale leeftijd natuurlijk. 
 
Verder wens ik iedereen een heel sportief en gezond 2020 toe. 
 
Nel Beekmans 
Badminton overdag 
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Badminton Overdag vervolg 
 
Als ik op een woensdagochtend om 7.30 uur uit mijn bed stap, weet ik het weer meteen: ha, 
dat wordt weer een lekker potje badmintonnen vandaag. Nou stap ik ’s morgens meestal 
toch niet chagrijnig uit mijn bed, maar de woensdag is speciaal. Ik trek niet mijn dagelijkse 
kloffie aan, maar stop die in de sporttas. In trainingspak en op gewone schoenen, ga ik na 
een stevig ontbijt en een hartstochtelijk afscheid van mijn vrouw, richting De Kemmer. Even 
in de kleedkamer de sportschoenen aantrekken, want met buitenschoenen de zaal ingaan, is 
een doodzonde in De Kemmer en dan kan het feest weer beginnen.  
 
Er zijn altijd een paar fanatiekelingen nog fanatieker dan ik en die zijn al met een partijtje 
bezig. Samen met wat andere laatkomers, gaan we inslaan. Dat noemen we dan maar de 
warming up. 
 
Het management is dan al aan de slag gegaan om de eerste serie wedstrijden van een 
kwartier samen te stellen. Dat gebeurt professioneel en onpartijdig. Alles en iedereen wordt 
op een hoop gegooid en uit die puinhoop worden altijd interessante partijen samengesteld. 
 
En nu begint het moeilijkste deel van de ochtend. De badmintonners en badmintonsters 
hebben elkaar al een hele week niet gezien of gesproken. En in een week gebeuren zoveel 
belangrijke dingen dat die eerst “even” met elkaar doorgenomen moeten worden. In hun 
enthousiasme missen ze vaak het startsein en de aansporingen van het management en de 
teamgenoten, maar uiteindelijk zijn de laatsten gezwicht voor de sociale druk en vliegen op 6 
velden de shuttles heen en weer. Tijdens de eerste wedstrijd worden de partijen voor de 
volgende wedstrijd weer nauwkeurig samengesteld, zodat er steeds twee vrijwel gelijke 
partijen aan de slag kunnen. 
 
Dit ritueel herhaalt zich 5 keer en voordat je het weet, moet er alweer opgeruimd worden. Je 
hebt je dan 5 keer een kwartier lang intensief uitgesloofd en dat is voor de meesten meer 
dan genoeg. Moe maar voldaan onder de douche, in de kleedkamer even de belangrijkste 
“mannenzaken” up to date gebracht (speltechniek, tactiek en voetbal) en dan op naar de 
derde helft. Die wordt besteed aan alle gebeurtenissen die nog niet helemaal 
uitgediscussieerd waren. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt de hele week, 
politiek, sociaal en intellectueel nog eens onder de loep genomen, maar dan wordt het echt 
tijd om het thuisfront weer op te zoeken.  
 
De rest van de dag doen we het dan maar kalmpjes aan, je kunt je tenslotte ook bij het 
stofzuigen blesseren en dan ben je toch al gauw een paar weken uit de roulatie. Dat 
stofzuigen kan altijd nog na het badmintonseizoen ☺.  
 
Frank 
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Jeugd

Op vrijdag 29 november 2019 hebben we met de eerste en tweede groep samen het 
dobbelspel gespeeld voor Sinterklaas. 
Het was een gezellige avond en iedereen ging met leuke cadeautjes naar huis. 
 

 
 
Ook hebben we in november nog een vriendjestraining gehad, helaas waren we maar met een 
heel klein groepje. 
 
In december hebben we een dubbeltoernooi georganiseerd voor onze eigen jeugd. 
 
 
Het competitieseizoen loopt weer ten einde.... onze jeugdteams doen het erg goed! 
In de volgende shuttle zullen we lezen hoe ze zijn geëindigd. 
 
 
Rest mij nog iedereen een heel gelukkig, gezond en sportief 2020 toe te wensen! 
 
Groeten, 
 
Wilco Spaans 
Jeugdzaken 
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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 
nelbeekmans@icloud.com 

 
 
 
Contributie 2020 

Categorie Clubcontributie 

 Per jaar Per 
kwartaal 

Senioren competitie € 168 € 43 

Recreanten 
woensdagavond 

€ 144 € 37 

Recreanten 
woensdagochtend 

€ 104 € 27 

Recreanten 
vrijdagavond 

€ 104 € 27 

Jeugd € 116 € 30 

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

 

http://www.bcoirschot.nl/
mailto:sylviavanoverbeek@hotmail.com
mailto:bregjevandooren@live.nl
mailto:info@bcoirschot.nl
mailto:penningmeester@bcoirschot.nl
mailto:lauravdaker@hotmail.com
mailto:tanja.lieshout@iae.nl
mailto:Ingrid.van.Vroenhoven@outlook.com
mailto:wpmbeekmans@hetnet.nl
http://www.bcoirschot.nl/

