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Het seizoen zit er weer bijna op, nog 

enkele wedstrijden van de 

recreantenteams en een kleine twee 

maanden vrij spelen voor de boeg, maar 

het einde komt alweer in zicht. Ook wij 

van de redactie zijn wel aan vakantie 

toe, na een enerverend seizoen met 

hoogte en dieptepunten. De één wordt 

moeder, de ander handhaaft zich in de 

4e divisie (helaas bij Geldrop) en 

nummer drie degradeert op de laatste 

dag uit de hoofdklasse. Je kunt er veel 

van zeggen maar spannend was het voor 

ons allemaal. In deze setting zijn we 

alweer aan de 4e nieuwsbrief toe, die wij 

telkens met plezier voor jullie 

samenstellen. Wij zijn dan ook blij met 

de positieve berichtjes die wij ontvangen 

hebben na de vorige edities. Ook deze 

keer staan de inmiddels bekende 

onderdelen er weer in, met Annemie 

Jansen in de spotlights als speler "In 

Beeld". Wij wensen iedereen veel 

leesplezier, een fijne vakantie en 

natuurlijk tot ziens op de baan en tijdens 

het weekendje weg met BC Budel. 

Groeten de redactie 

Monique, Eddy en Jürgen. 

 

 

 

Nieuws van het Bestuur 

Bestuur let op de kleintjes 

Omdat de vereniging op de kleintjes 

moet letten hebben we besloten van 

februari tot september vanaf 21.30 uur 

slechts 3/4 van de sporthal te huren. Tot 

op heden bevalt dit goed en heeft dit 

niet tot problemen geleid. Wij willen 

jullie vragen het laatste scherm pas 

vanaf 21.30 uur te laten zakken, zodat 

duidelijk is dat er tot dat moment op alle 

banen gespeeld kan worden. 

Gesprek met de gemeente 

Op maandag 10 februari heeft er een 

gesprek plaatsgevonden tussen het 

bestuur en de gemeente Cranendonck 

met betrekking tot de Zuiderpoort. In dit 

gesprek zijn onderwerpen als onderhoud, 

schoonmaak, het naleven van de 

huisregels door BC Budel en andere 

partijen, verlichting en zaalhuur 

besproken. Het was een positief gesprek 

waarin Frans Strik en Ad van Soolingen 

hebben laten zien mee te willen denken 

en oplossingen willen zoeken voor 

problemen die BC Budel ervaart. 

Tekortkomingen met betrekking de 

sporthal zullen voortaan centraal 

verzameld worden door Roel Damen en 

worden aangeleverd bij Ad van 

Soolingen. Wanneer je opmerkingen 

hebt over vervuiling, slecht functioneren 

of gebrekkige informatie omtrent de 

Zuiderpoort, kun je dit voortaan mailen 

naar TC@bcbudel.nl 

 

 

 

mailto:TC@bcbudel.nl
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Regiovergadering 

Op donderdag 12 juni organiseert de 

Nederlandse Badmintonbond een 

regiovergadering. Tijdens deze 

vergadering zullen enkele bestuursleden 

van BC Budel naar Berkel-Enschot gaan 

om namens de vereniging ons zegje te 

doen. Zijn er dingen die je van het hart 

moeten of heb je nog tips of 

aandachtpunten voor de bond, laat dit 

dan voor 1 juni weten via een email aan 

voorzitter@bcbudel.nl 

Ledubtoernooi 

In verband met het Ledub-toernooi is de 

sporthal gesloten op zondag 15 juni. Wij 

hebben ervoor gekozen om op deze 

datum de Smeltkroes in Maarheeze te 

huren van 10.00 tot 12.00 uur. Er kan 

dus gewoon gespeeld worden. 

Jubileumfeest 

Op zondag 7 september is zoals 

aangekondigd een jubileumfeestje 

gepland. De club bestaat dan 35 jaar en 

dat mag gevierd worden. Voor vlaai is al 

gezorgd, maar we willen natuurlijk iets 

meer te bieden hebben. Daarom zoeken 

we enkele vrijwilligers voor het 

jubileumcomité. Lijkt het je leuk dit 

feestje mee te organiseren, dan kun je je 

aanmelden via secretaris@bcbudel.nl 

Budelse Proms 

Op 24, 25 en 26 oktober organiseert 

Harmonie EMM de Budelse Proms in 

sporthal de Zuiderpoort. In verband met 

het op bouwen is de Zuiderpoort vanaf 

dinsdag 21 oktober niet beschikbaar. 

Hierdoor kan er op woensdag 22 en 

zondag 26 oktober niet gespeeld worden. 

Wij bekijken of het mogelijk is op deze 

data eveneens uit te wijken naar 

sporthal de Smeltkroes in Maarheeze. 

 

 

Vrijwilligers 

Het bestuur is nog op zoek naar 

vrijwilligers voor het werven van 

sponsoren voor onze vereniging. De 

acties die tot nu toe zijn ondernomen 

hebben al behoorlijk wat  vruchten 

afgeworpen, maar er moet nog meer bij 

om de club wat meer lucht te geven en 

de begroting sluitend te krijgen. De 

plannen om dit te realiseren liggen klaar, 

maar hulp is hierbij noodzakelijk. Lijkt 

het je leuk om hier je steentje aan bij te 

dragen, stuur dan een mail naar 

sponsoring@bcbudel.nl 

Weekendje weg 20 t/m 22 juni 

Op dit moment is er al veel animo voor 

het weekendje weg. Er hebben zich al 

rond de 35 mensen opgegeven, dus dat 

wordt gezellig!!!  

Opgeven kan nog steeds bij Perry of Tom 

Er is contact met een camping in Zuid-

Limburg. Een camping waar voldoende 

faciliteiten zijn voor de activiteiten, de 

jaarlijkse barbecue, het gezellig samen 

zijn en waar de kinderen zich prima 

kunnen vermaken. 

Mocht je interesse hebben om mee te 

gaan met dit gezellige weekend, wacht 

dan niet en geef je op via het volgende 

e-mailadres: Perry90404@gmail.com. 

Vind je een weekend te lang of komt dit 

niet uit, dan kun je er natuurlijk altijd 

voor kiezen om een dagje te komen. 

Geef dit dan wel aan bij je inschrijving in 

verband met de kosten.  

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@bcbudel.nl
mailto:secretaris@bcbudel.nl
mailto:sponsoring@bcbudel.nl
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Spelregels 

We gaan na de basisregels die we 

behandeld hebben wat dieper op de 

regels in. Zo zijn voor allerlei dingen 

regels. Ook voor de banen en 

toebehoren. 

 

 
 

 

1. Baan en baanuitrusting  

1.1 De baan moet een rechthoek zijn die 

is uitgezet met 40 mm brede lijnen zoals 

aangegeven in figuur A. 

 

1.2 De belijning van de baan moet 

gemakkelijk te onderscheiden zijn en bij 

voorkeur een witte of gele kleur hebben.  

 

1.3. Alle lijnen maken deel uit van het 

gebied dat zij begrenzen.  

 

1.4. De palen moeten 1.55 m hoog zijn 

gemeten vanaf de vloer, zij moeten 

loodrecht blijven staan wanneer het net 

is gespannen zoals aangegeven in 

spelregel 1.10.  

 

1.5. De palen moeten op de zijlijnen van 

de baan voor dubbelspel staan zoals  

aangegeven in figuur A ongeacht of er 

enkelspel of dubbelspel wordt gespeeld. 

De palen of de paalsteunen mogen niet 

voorbij de zijlijn voor dubbelspel binnen 

de baan staan.  

 

1.6. Het net moet gemaakt zijn van dun 

koord van een donkere kleur en gelijke 

dikte met mazen van minimaal 15 mm 

en maximaal 20 mm in het vierkant.  

 

1.7. Het net moet 760 mm hoog zijn en 

tenminste 6.10 m breed.  

 

1.8. De bovenkant van het net moet zijn 

gezoomd met een 75 mm brede witte 

band, dubbelgeslagen over een door de 

band geregen koord of draad. De band 

moet op het koord of de draad rusten.  

 

1.9. Het koord of de draad moet stevig 

gespannen zijn, op gelijke hoogte met de  

bovenkant van de palen.  

 

1.10. De bovenkant van het net moet in 

het midden van de baan 1.524 m en bij 

de zijlijnen voor dubbelspel 1.55 m 

boven de vloer hangen. 

1.11. Er mag geen ruimte zitten tussen 

de zijkant van het net en de palen. 

Zonodig moet het net over de gehele 

zijkant aan de palen worden gebonden.  
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Competitie  

 

De recreantencompetitie is nog in volle 

gang. Ben je benieuwd naar klassering 

van de teams? klik dan op de 

dikgedrukte klasse waarin ze uitkomen. 

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. 

 

 

 

Nieuwtjes van     

 

 

 

 

 

 

 

Contributie 

In de Jaarvergadering is een besluit 

genomen over nieuwe 

contributiebedragen en een gedeeltelijke 

nieuwe systematiek van heffen.  

Belangrijk aandachtspunt voor de bond 

is het tijdstip van de heffing. Wanneer, 

zoals tot nu gebruikelijk, de 

teambijdragen voor deelname aan de 

najaarscompetities in het derde en 

vierde kwartaal van het jaar worden 

gefactureerd dreigt voor de bond een 

liquiditeitstekort, omdat een bedrag van 

circa € 450.000 dan niet meer in het 

eerste kwartaal binnenkomt via de 

gewone contributieheffing. Bovendien 

ontstaat door een latere heffing pas later 

in het jaar zekerheid over de begrote 

inkomsten en dus begroting van de 

bond.  

Wil je meer weten klik dan hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.badminton.nl/voor_verenigingen/lidmaatschap/contributie_vanaf_1_januari_2014
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Badminton congres 2014 

 
Op 14 juni 2014 vindt er voor 

verenigingsbestuurders en andere 

geïnteresseerden voor de tweede keer 

het Badminton Congres plaats! 

Badminton Nederland organiseert het 

congres om u kennis te laten nemen van 

de laatste ontwikkelingen in de 

(badminton)sport en van de diensten 

van Badminton Nederland. Het is tevens 

een mooie gelegenheid om met elkaar 

ervaringen uit te wisselen en van elkaar 

te leren. 

Verdere informatie over het Badminton 

Congres zullen medio maart bekend 

worden. Zet 14 juni 2014 alvast in uw 

agenda en mis het niet! 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Clubkampioenschappen 

 

Senioren: 

Op zaterdag 5 april was sporthal de 

Zuiderpoort het toneel voor de jaarlijkse 

clubkampioenschappen van onze 

vereniging. Alle onderdelen werden in 

poules gespeeld en dit leverde veel 

spannende partijen op. Iedereen had 

wederom zijn eigen doelstellingen, 

waardoor ook wedstrijden die geen 

invloed op de uiteindelijke titel hadden, 

vaak uitliepen op een ware titanenstrijd. 

Zowel de senioren als de jeugd werkten 

hun partijen af, dus het was gezellig 

druk in de sporthal. Ook over het aantal 

supporters viel niets te klagen, allemaal 

waren ze van de partij om hun favoriet 

aan te moedigen. Tussen de wedstrijden 

door konden spelers en supporters 

genieten van een heerlijk stuk vlaai, 

gesponsord door Bakkerij Korsten uit 

Budel-Schoot. 

 

Aan het einde van de dag werden de 

winnaars bekend gemaakt en de 

bijbehorende prijzen verdeeld tijdens het 

clubfeest in de kelder van discotheek the 

Energy. Hiermee kwam er een einde aan 

een heel gezellige en sportieve dag.  
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UITSLAGEN SENIOREN: 

De volgende spelers en speelsters 

mogen zich het komende jaar 

clubkampioen van BC Budel noemen: 

 Heren enkel A:       

Roel Damen     

Heren dubbel A:        

Alex van Dinther en Roel Damen   

Dames enkel A:        

Kim Joosten     

Dames dubbel A:        

Jacqueline van Buul en Kim Joosten 

Gemengd dubbel A:       

Bas Strooij en Hanneke van Hurck  

Heren enkel B:       

Tom Hendriks              

Heren dubbel B:       

Bram Hendriks en Bob van Bree   

Dames dubbel B:     

Diane Kerkhofs         

Gemengd dubbel B:      

Tom Hendriks en Diane Kerkhofs. 

 

Jeugd: 

 

Bij de jeugd was de opkomst goed. De 

kinderen hebben veel wedstrijden 

moeten spelen. 2 woensdagen voor de 

clubkampioenschappen waren er ook al 

een paar wedstrijden gespeeld.  De 

kinderen spelen De dubbels spelen ze 

telkens met een andere partner. 

Zaterdagochtend om 9.00 uur was 

iedereen aanwezig. De hele dag zijn er 

wedstrijden gespeeld. Bij de jongste 

jeugd die speelde in klasse C was er bij 

de enkel zelfs een finale voor 1e en 2e 

plaats, ook werd er gespeeld om de 3e 

en 4e plaats. 

De jeugd heeft de hele dag goed en 

sportief gespeeld. Het was een lange dag 

voor ze, maar op einde van dag gingen 

ze moe maar voldaan naar huis met de 

gewonnen bekers. 

 

 

UITSLAGEN JEUGD: 

Klasse A: 

Herenenkel:     

1. Tim Hendriks  

2. Robbin Kees 

3. Nick Schuermans 

4. Roy Kissen 

5. Lars Meenhorst 

Damesenkel: 

1. Lara Rutten 

2. Tessa Duisters 

Dubbel: 

1. Lara Rutten   

1.  Tim Hendriks 

2. Tessa Duisters   

2.  Robbin Kees 

3. Roy Kissen 

4. Lars Meenhorst 

5. Nick Schuermans 

 

Klasse B: 

 

Herenenkel:    

1. Jeroen Lijten 

2. Seppe Hamann 

3. Daan Duisters 

4. Kevin Westerweele 

Damesenkel: 

1. Myrna Stals 

2. Femke v.d Bosch 
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Dubbel: 
1. Myrna Stals 

1.  Jeroen Lijten 

2. Femke v.d. Bosch  

2.  Daan Duisters 

3. Kevin Westerweele 
 

Jasper Timmermans had zich 

geblesseerd afgemeld voor de 

clubkampioenschappen. Seppe is tijdens 

de clubkampioenschappen ziek naar huis 

gegaan. 

 

Klasse C: 

 

Bij de enkel waren 2 poules. De winnaar 

van poule 1 speelde tegen de winnaar 

van poule 2 voor de 1e en 2e plaats. En 

de 2e van elke poule speelde voor de 3e 

en 4e plaats. Sander en Bram maakten 

er voor de 3e 3n 4e  een zeer spannende 

strijd van,  in 3 sets wist Sander toch 

nog te winnen. Joey won in 2 sets van 

Bram, die zich ook zeer goed gespeeld 

had. 

 

Stand poule 1     

1. Joey van Leuken   

2. Bram Hompes   

3. Milan Looymans 

4. Siem van Cranenbroek  

5. Luuk Coolen    

Stand poule 2 

1. Koen van Veldhoven 

2. Sander Timmermans 

3. Niek Heesen 

4. Sepp Vlassak 

5. Stan van Steenbergen 

 

Einduitslag Enkel: 

1. Joey van Leuken 

2. Koen van Veldhoven 

3. Sander Timmermans 

4. Bram Hompes 

 

 

Einduitslag Dubbel: 

1. Sander Timmermans   

1 Bram Hompes 

2 Joey van Leuken  

2. Milan Looymans 

3 Niek Heesen    

3.  Koen van Veldhoven 

4 Stan van Steenbergen  

4.  Siem van Cranenbroek 

5 Luuk Coolen    

5.  Sepp Vlassak 

Elk jaar wordt er bij de jeugd ook een 

aanmoedigingsprijs gegeven aan diegene 

die goed, sportief, fanatiek etc. gespeeld 

heeft. En waar we zeker een goede 

toekomst voor zien. Dit is al jaren een 

wisselbeker. 

Deze prijs is dit jaar gegaan naar:  

Myrna Stals 

Namens de jeugdcommissie Ans Goosens 

en Marian v.d Broek bedankt. 

Voor meer informatie en foto's kijk op 

www.bcbudel.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcbudel.nl/
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In Beeld 

Annemie Janssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo medebadmintonners, 

Ik was gevraagd iets op papier te zetten 

over mezelf. Nou hierbij dan. Ik ben 

getrouwd, moeder van 3 zonen en werk 

bij de Gemeente Roermond, afdeling 

Sociale Zaken. 

Mijn hobby’s zijn lezen (maar dan kom ik 

bijna niet aan toe), fietsen, kamperen en 

badmintonnen. Dit doe ik met veel 

plezier nadat ik ongeveer 15 jaar niet 

heb gespeeld. 

Wel heb ik in die tijd nog getennist en 

gesquasht maar moet toch concluderen 

dat badminton mijn sport is. Vragen 

jullie je natuurlijk af waarom ik destijds 

gestopt ben. Ik ben verhuisd vanuit 

Helmond naar Heythuysen waar mijn 

man voor zichzelf was begonnen, had 

het druk met de kinderen en werk en 

een studie die ik weer had opgepakt dat 

mijn sport helaas op een zeer laag pitje 

kwam.  

 

Van een vriendin kreeg ik een cadeaubon 

voor een behandeling bij een 

schoonheidsspecialiste Kim Bours die mij 

enthousiast vertelde over haar hobby en 

mij overhaalde om het badmintonracket 

weer op te pakken. Nadat ik in de zomer 

van 2012 na een motorongeluk(je) in 

een tunnel mijn voet had gebroken ben 

ik eigenlijk pas weer fanatieker gaan 

spelen en ben ik vorig jaar via Bart de 

Bie en Kim Joosten in Budel bij de club 

gekomen. 

Ik heb het altijd druk om alles geregeld 

te krijgen: huishouden, het moeder zijn, 

werken en sporten. 

Voor de conditie probeer ik dan ook nog 

zo veel mogelijk met de fiets naar mijn 

werk te gaan. 

Naast het druk druk vind ik het heerlijk 

om samen met mijn echtgenoot Frank 

een weekend of in de vakantie weg te 

gaan. Naar zee of de bergen in. We gaan 

dan kamperen (wel luxe kamperen) 

zowel in de zomer als in de winter. In de 

winter de skies mee en de rest van het 

jaar gaat mijn fiets mee. 

Binnen het gezin ben ik de enige 

badmintonner. Mijn echtgenoot heeft het 

wel een korte tijd gedaan maar dat werd 

niks en vond mij gemeen dat ik hem 

“rondjes” liet lopen. Hij gaat liever 

motorrijden. 

Mijn oudste zoon fitnest en kan goed 

hardlopen, mijn middelste loopt hard 

voor zijn conditie en rijdt ook liever 

motor en mijn jongste zoon is een 

fanatieke voetballer en een goede 

keeper. 
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Wist je dat 

 Je op www.bcbudel.nl 140 leuke 

foto’s van de 

clubkampioenschappen kunt 

vinden. 

 De Bonte Os hoofdsponsor van 

onze vereniging is geworden. 

 Bijna alle veren shuttles door de 

spelers zelf worden gekocht. 

 We dit jaar een bekerteam 

hebben. 

 

Kalender 

 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

April 2014 

20 april geen badminton 

Juni 2014 

8 juni geen badminton 

12 juni Regiovergadering 

14 juni Badmintoncongres 

15 juni geen badminton zuiderpoort 

ledub toernooi wel badminton in 

Smeltkroes 

20-21-22 Weekendje weg 

 

http://www.bcbudel.nl/

