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Beste Leden,  

Het nieuwe jaar is weer begonnen. De 

redactie wenst iedereen weer een 

heerlijk badminton jaar toe.  

En er is natuurlijk weer van alles te doen 

in dit nieuwe jaar. De competitie is 

afgelopen en de eerste toernooien 

komen er al weer aan. De 

clubkampioenschappen zullen weer 

genoeg spanning brengen. Het 

zomerkamp wordt weer georganiseerd 

en er is nog veel meer wat we nu 

vergeten. Al met al genoeg te doen. 

Weer een mooi jaar om naar uit te 

kijken! 

Eddy, Jurgen en Monique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit het Bestuur 

Bestuursnieuws: 

Het bestuur heeft veel contact met de 

gemeente over de staat waarin wij de 

sporthal vaak aantreffen. Feestjes en 

evenementen laten hun sporen na en de 

kwaliteit van de poetswerkzaamheden 

laat met regelmaat te wensen over. Wij 

vragen ieders medewerking om de zaal 

schoon te houden en verzoeken onze 

leden om de sporthal alleen met 

zaalschoenen te betreden. Wij zijn blij 

met supporters tijdens de wedstrijden, 

maar geven er de voorkeur aan dat deze 

de wedstrijden vanaf de tribune of de 

kantine volgen. Wanneer er toch voor 

wordt gekozen op een bankje in de zaal 

te gaan zitten, is dit alleen toegestaan 

zonder schoenen of met zaalschoenen, of 

met overschoentjes welke in de 

automaat bij de ingang verkrijgbaar zijn. 

Alleen wanneer wij ons zelf goed aan de 

gestelde regels houden, zullen onze 

klachten bij de gemeente serieus 

genomen worden. 

Op 10, 12 en 14 maart zullen er weer 

sportkennismakingslessen worden 

georganiseerd, in samenwerking met de 

Budelse basisscholen. Hoe laat deze 

gaan plaatsvinden is nog niet bekend, 

maar we zijn op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers om deze jeugd te laten 

proeven van onze mooie sport. Wanneer 

je zin hebt om te helpen en deze 

maandag, woensdag of vrijdag een 

gedeelte van de dag aanwezig kunt zijn, 

kun je je opgeven bij Marian van de 

Broek via secretaris@bcbudel.nl 

 

       --> 19 februari ALV BC Budel 19.30h <--- 

mailto:secretaris@bcbudel.nl
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De bond is bezig met het versturen van 

de nieuwe spelerspassen, dit doen ze 

vanaf nu uitsluitend digitaal. Het is 

daarom belangrijk dat de club in het 

bezit is van de juiste en meest actuele 

persoons- en adresgegevens. Wanneer 

er iets verandert in jouw adres of 

contactgegevens, kun je dit melden via 

ledenadministratie@bcbudel.nl 

Wij vinden het belangrijk dat onze leden 

goed met elkaar omgaan en onze club op 

een positieve manier bekend staat bij 

andere verenigingen. Het bestuur van BC 

Budel heeft daarom een nieuwe 

gedragscode opgesteld, waarmee we een 

leidraad bieden om dit te kunnen 

waarborgen. Onderling respect en 

verdraagzaamheid lijkt heel 

vanzelfsprekend, maar blijkt in de 

praktijk soms toch moeilijk. Met het 

vastleggen van deze gedragscode maken 

we aan iedereen duidelijk wat wij binnen 

onze vereniging wel en niet wenselijk 

vinden. We hebben een mooie club met 

leuke mensen en dat willen we graag zo 

houden, we vertrouwen erop dat deze 

gedragscode hierbij een positieve invloed 

heeft. 

De technische commissie zal ook in 2014 

weer zorgdragen voor het rommelpotten. 

Iedere eerste woensdag van de maand 

zal er één ronde willekeurig worden 

afgehangen. We hopen hiermee bij te 

dragen aan meer roulatie tussen alle 

spelers. 

Spelregels 

 

Wat mag je wel en niet doen tijdens de 

wedstrijd? Ook badminton kent diverse 

spelregels. We gaan er elke keer een 

paar behandelen. Deze keer is de 

puntentelling aan de beurt. 

 
Telling 

Er wordt gespeeld op basis van het rally-
point systeem (elke punt is ook echt een 
punt, de oude situatie dat je alleen kan 

scoren bij eigen service is komen te 
vervallen). De wedstrijd gaat om 2 
gewonnen games tot 21 punten. Er moet 
worden gewonnen met een verschil van 
2 punten tot een maximum van 30. Dus 
wie als eerste de 30 bereikt heeft de 
game gewonnen. 
 

Je scoort een punt als … 
 als je de shuttle in het speelveld van 

de tegenstander op de grond slaat; 
 als de tegenstander de shuttle in het 

net, onder het net, tegen het plafond 
of zijmuren of buiten jouw speelveld 
slaat; 

 als de tegenstander de shuttle slaat 
voordat deze over het net is; 

 als de tegenstander de shuttle twee 
maal achter elkaar raakt. 

 
Je krijgt een punt tegen als ... 
 als de shuttle binnen je speelveld op 

de grond valt; 
 als de shuttle tijdens de service, 

buiten het juiste serveervak van je 
tegenstander valt; 

 als je in het net slaat; 
 als je de shuttle twee maal achter 

elkaar raakt. 

let 
Een let betekent dat de rally opnieuw 
moet worden gespeeld als gevolg van 
een onvoorziene gebeurtenis 
(bijvoorbeeld als de shuttle van anderen 
in jouw veld valt). 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@bcbudel.nl
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Competitie  

 

De volgende teams hebben de eer hoog 

gehouden voor BC Budel. 

Ben je benieuwd naar eindklassering van 

de teams? klik dan op de dikgedrukte 

klasse waarin ze uitkomen.  

Senioren 

BC Budel 1 - Hoofdklasse regio 
Noord-Brabant 

Bas Strooij, Jurgen Thijssens, Perry 
Brom, Prisca Thijssen en Tamara Tijsen. 

BC Budel 2 - Eerste klasse regio 
Noord-Brabant 

Alex van Dinther, Bart de Bie, Roel 
Damen, Annemie Janssen en Kim 
Joosten. 

Jeugd 

BC Budel U17 team 1 - afdeling 3 
regio Noord-Brabant 

Robbin Kees, Tim Hendriks, Lara Rutten 
en Loes van Heugten. 

BC Budel U17 team 2 - afdeling 4 

regio Noord-Brabant 

Lars Meenhorst, Nick Schuermans, Roy 
Kissen, Stan van Seggelen, Jessie 
Canjels en Tessa Duisters. 

 

BC Budel JMU11 - regio Noord-
Brabant 

Joey van Leuken, Koen van Veldhoven, 
Milan Looymans, Niek Heesen, Sander 

Timmermans en Siem van Cranenbroek. 

Recreanten 

BC Budel recreanten 1 - klasse 1 
regio Noord-Brabant 

Hans van Hoof, Wil van Meijl, Hanneke 
van Hurck en Riek Bogers. 

BC Budel recreanten 2 - klasse 3 
regio Noord-Brabant 

Huub Huls, Niels Stevens, Bep Huls en 
Wilma Joosten. 

BC Budel recreanten 3 - klasse 3 
regio Noord-Brabant 

Barry Kennis, Tom Hendriks, Claudia 

Wolter en Diane Kerkhofs. 

BC Budel recreanten 4 - klasse 3 
regio Noord-Brabant 

Bram Hendriks, Leo Neijnens, Jacqueline 
van Buul en Rian Kramer. 

BC Budel recreanten 5 - klasse 5 
regio Noord-Brabant 

Bjorn Emans, Brahim Zimmermann, 
Daniël van der Meulen, Michel Desar, 
Anita Hensen en Tineke Lijten. 

 

 

 

 

 

 

            --> 5 april Clubkampioenschappen <--- 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=453EBE16-43B7-45FC-8B2D-DAC7D9E86297&draw=1
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=453EBE16-43B7-45FC-8B2D-DAC7D9E86297&draw=1
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=453EBE16-43B7-45FC-8B2D-DAC7D9E86297&draw=4
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=453EBE16-43B7-45FC-8B2D-DAC7D9E86297&draw=4
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=1A9D7C6B-4923-4BA0-B609-B8A3A447018B&draw=23
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=1A9D7C6B-4923-4BA0-B609-B8A3A447018B&draw=23
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=1A9D7C6B-4923-4BA0-B609-B8A3A447018B&draw=24
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=1A9D7C6B-4923-4BA0-B609-B8A3A447018B&draw=24
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=1A9D7C6B-4923-4BA0-B609-B8A3A447018B&draw=8
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=1A9D7C6B-4923-4BA0-B609-B8A3A447018B&draw=8
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=5
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=5
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=3
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=3
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=1
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=1
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=5
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=5
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=8
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5DA3B1AA-C96B-4D03-B142-7D21175EF9DE&draw=8
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Het woord is aan 

Secretaris van B.C.Budel 

Hoi ik ben Marian van den Broek, 

secretaris van Badminton Club Budel. 

Wat doet een secretaris? 

De secretaris houdt zich bezig met 

ingekomen post en uitgaande post, het 

notuleren van de bestuursvergaderingen 

en ALV, indien nodig ook het notuleren 

van bijeenkomsten van andere aard, 

zoals evaluatie competitiespelers etc. 

Het archief van de club is ook gevestigd 

bij de secretaris. 

Verder doet de secretaris nog van alles 

waar hulp bij nodig is, maar dit is in het 

bestuur normaal. 

Ik stuur alle toernooien die ik ontvang 

door naar alle leden, zodat iedereen die 

zin heeft om mee te doen zich kan 

opgeven. Ook andere mededelingen 

betreffende de club stuur ik via de mail 

door naar alle leden. Om dit te kunnen 

doen heb ik natuurlijk alle mailadressen 

nodig en zet deze in de mailinglist. Dus 

wanneer er een mailadres gewijzigd 

wordt, dan is mijn verzoek om dit door 

te geven, zodat iedereen weer voorzien 

wordt van de nodige informatie. 

Verder bied ik mijn hulp aan bij het 

organiseren van toernooien, die 

georganiseerd worden door de 

Technische Commissie. 

Het jaarlijkse clubfeest na de 

clubkampioenschappen, organiseer ik 

ook in overleg met het bestuur. 

Marian v.d. Broek 

Secretaris B.C.Budel 

              

 

                Nieuwtjes van     

 

 

 

 

 

 

Digitale spelerspassen 
Badminton Nederland begint vandaag, 

maandag 6 januari 2014, met het 
versturen van de nieuwe digitale 
ledenpassen. Dit zal gefaseerd gebeuren 
en zal tien dagen in beslag nemen. Er 
wordt begonnen met de Regio Noord. 
 

 

De ideale bespanning… 
Hierbij een toelichting op de 
verschillende technische details van  
racket en bespanning en de 
““kwaliteiten” die van belang zijn  
voor spelers en de bespanners. 
  

Van belang voor de speler:  
De combinatie van racket en bespanning 
moet zo optimaal  
mogelijk afgestemd zijn op het speltype 
en de wensen van de  
speler. Daarbij zou het mooi zijn 
wanneer de kwaliteiten van  

bespanning en racket meetbaar zijn 
zodat de speler weet met  
welke specificaties hij het lekkerst 
speelt. Wanneer deze  
specificaties meetbaar zijn betekent dat 
ook dat de speler kan  
controleren of een bespanning of racket 

nog wel aan de wensen  
voldoet of dat het tijd is voor 
vervanging. 
(lees meer..) 
 
 
 

 

http://www.badminton.nl/uploads/docs/badminton_nederland/communicatie/clear/archief/jaargang%205/clear%20224%20-%206%20januari%202014.pdf
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Stel uw vraag aan de digitale 
sportarts 
 

 
Heeft u tijdens het badmintonnen 
regelmatig last van pijntjes of klachten 

die maar niet overgaan of heeft u vragen 
over hoe u dit kunt voorkomen? Stel dan 
vanaf vandaag uw vraag aan onze 
digitale sportarts! 
In samenwerking met Zilveren Kruis 
Achmea en Sportzorg.nl is speciaal voor 
badmintonners de digitale sportarts 
ontwikkeld. U kunt al uw sportmedische 

vragen online stellen en krijgt binnen 5 
werkdagen antwoord.  
 
De meest gestelde vragen en de 
antwoorden zullen wij ook op de site 
vermelden met het antwoord van de 
sportarts. Zo helpt u niet alleen uzelf, 

maar ook andere badmintonners in 
Nederland. 
 
Ga direct naar de digitale sportarts. 
 
 

 

Zaalregels 

 
Nog even een opfrissing voor wat betreft 

de regels voor de zaal; 

- Niet met buitenschoen in de zaal 

komen. 

- Na het spelen de zaal opruimen. 

Zorg dat er geen lege flesjes 

meer liggen. En als de vloer vies 

is, het verzoek om deze schoon te 

maken. 

- Verzoek om op zondag na de 

competitie de veren op te ruimen 

,die na het spelen met 

verenshuttles in de zaal liggen. 

 

 

 

Wist je dat 

 Diverse leden van BC Budel actief 

waren bij het Nieuwjaarstoernooi 

van Ledub. 

 Er ook diverse prijzen gewonnen 

zijn. 

 Het badmintonweekendje dit jaar 

gewoon door gaat. 

 Je nog steeds kan aanmelden! 

 

In Beeld 

Voor deze editie van ‘ut Shuttelke’ is 
Perry gevraagd om iets over zichzelf te 
vertellen. 
 
Ik ben Perry Brom en ik ben 44 jaar. Ik 
woon samen met Monique en ik heb 3 
kinderen. De oudste 2 kinderen, Luc van 
11 en Sjoerd van 9, zijn uit mijn vorige 
relatie.  

Sven is afgelopen zomer op 31 augustus 
geboren. Hij komt al regelmatig mee 
naar de kantine. 
 

 
 
 
Ik werk al ruim 10 jaar bij BMW in 
Veldhoven als Partsmanager.  
Ik vind BMW een mooi merk om voor te 
werken. Ik rijd dan ook zelf graag in een 
BMW. 
Op het moment is het erg druk op mijn 
werk, wat veel overwerken inhoudt.  

 
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met 
fietsen, fotografie en gezellige dingen 
ondernemen met gezin en vrienden. De 
meeste van mijn vrienden zijn ook lid 
van de badmintonclub.  
 
Wanneer ik begonnen ben met 
badmintonnen?  Even terugdenken… 

http://www.sportzorg.nl/digitale-sportarts/badminton
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Toen  ’n jaar of 14 was ben ik gestart 
met badmintonnen bij Badminton Club 
Maarheeze. 
Ik ben met deze sport begonnen omdat 
mijn vader en broer Paul ook speelden. 
Even later sloten mijn moeder en zus 
Vera ook aan.  Zij hebben beide niet lang 
gebadmintond. Paul  is sinds een paar 
jaar weer begonnen en doet jaarlijks 
mee met het oliebollentoernooi.  
 
Ik heb heel mijn leven competitie 

gespeeld, dus je kan wel zeggen dat 
badminton de rode draad in mijn leven 
is. Ik heb 1 jaar geen competitie kunnen 
spelen, vanwege mijn dienstplicht.  
Het hoogste wat ik behaald heb is 3e 
divisie. 
 
Hoe ik in Budel terecht gekomen ben?  
Euhm…  Ongeveer 11 jaar geleden viel 
mijn team in Maarheeze uit elkaar. 
Patrick Veldhuis werd gevraagd om in 
Budel in te komen vallen, maar paste 
hiervoor. Patrick gaf toen mijn naam 
door. 

Roel belde vervolgens op om te vragen 
of ik dat seizoen in kon vallen bij hun 
team. De reden hiervan was omdat Bas 
zijn dijbeen gebroken had. 
 In eerste instantie zou het voor 1 jaar 
zijn, maar het was zo gezellig dat ik ben 
blijven hangen.  
 

De badmintonclub is een fijne club 
mensen. Eerst sporten en daarna 
gezellig een potje bier drinken aan de 
bar. 
 
De badmintonclub organiseert ieder jaar 
ook leuke activiteiten waar ik graag aan 
deel neem. Zo zijn de 
clubkampioenschappen en het clubfeest 
wel mijn favorieten.  
Dit jaar ga ik samen met Tom het 
weekendje weg organiseren. Het wordt 
weer een gezellig weekendje weg met de 
club.  

 

 

 

 

Oliebollentoernooi 2013 

 

Dit jaar is er weer een oliebollentoernooi 

georganiseerd en wel op vrijdag 27 

december 2013. De organisatie was in 

handen van Bas Strooij, Hans van Hoof 

en Marian v.d. Broek. 

Er waren 80 deelnemers waarvan 48 

deelnemers van andere clubs of gewoon 

mensen die graag mee wilden doen. De 

deelnemers waren verdeeld in 4 klasses. 

Klasse A = competitiespelers, Klasse B = 

recreantencompetitie spelers, Klasse C = 

gevorderde recreanten, Klasse D = 

beginners. 

De oliebollen waren weer heerlijk. Deze 

waren gebakken door Marian, Ans en 

Bep. 

Het was weer erg gezellig en de 

deelnemers hebben leuke wedstrijden 

gespeeld.  

Tevens werd er een tombola gehouden 

om de club te steunen. De prijzen waren 

geschonken door eigen leden en wel 

door Leo Neijnens, Tom Hendriks en Alex 

van Dinther. Het bestuur bedankt hun 

hiervoor. Het waren leuke prijzen.  

Uitslag Oliebollentoernooi: 

Heren A:    

 Dames A: 

1. Paul Brom   
 1. Riek Bogers 

2. Roel Damen   
 2. Loes van de Wallen 

3. Roland Simons  
 3. Tamara Tijsen 
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Heren B:    

 Dames B: 

1. Leo Neijnens   
 1. Chantal van de Abbeele 

2. Geert Lensen   
 2. Judith van Oers 

3. Huub Hezemans  
 3. Bianca Horyon 
 

 

Heren C :    

 Dames C: 

1. Eric Kissen   
 1. Rena van Happen 

2. Mart Verhoeven  
 2. Anita Hensen 

3. Jules Looymans  
 3. Ine Martens 

 

Heren D:    

 Dames D: 

1. Leon van Exel  
 1. Laura van Bussel 

2. Jeroen van Gerwen  
 2. Iris van de Wildenberg 

3. Mick van de Louw  
 3. Loes Bouchee. 

 

Op naar het volgende  

Oliebollentoernooi. 

 

 

 

 

Kalender 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

Februari 2014 

19-2 Algemene Leden Vergadering 

26-2 Carnavalstoernooi Jeugd 

Maart 2014 

2-3 Geen badminton ivm Carnaval 

5-3 Geen badminton Jeugd ivm vakantie 

April 2014 

5-4 Clubkampioenschappen 

5-4 Clubfeest 

Juni 2014 

20-21-22 Weekendje weg 

 


