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De vakantie zit er weer bijna op. En dat 

betekent dat het badmintonseizoen weer 

gaat beginnen. Het belooft weer een leuk 

druk badmintonseizoen te worden. De 

competitie begint in september voor de 

senioren en jeugd in de regiocompetitie. 

Natuurlijk is er ook nog het 35 jarig 

jubileum van de club wat gevierd moet 

worden. Dus houdt 7 september vrij in je 

agenda en geef je op! 

Groeten de redactie 

Monique, Eddy en Jürgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit het Bestuur 

Het bestuur heeft tijdens de vergadering 

besproken of er nieuwe clubkleding moet 

komen. Uitgangspunt is hierbij dat alle 

leden van een team in hetzelfde shirts 

spelen, dit hoeft niet de nieuwste 

clubkleding te zijn. Voor het komende 

seizoen zal er een nieuw tenue worden 

uitgezocht. We willen inventariseren wat 

de leden belangrijk vinden en zullen 

hiervoor binnenkort een poll op de site 

plaatsen. Tevens willen we een 

werkgroepje samenstellen om naar een 

geschikt tenue op zoek te gaan, 

vrijwilligers zijn hiervoor welkom. 

Het jeugduitje heeft plaatsgevonden op 

14 juni en was erg gezellig. De jeugd en 

begeleiders zijn naar Kalkar geweest. 

Jacqueline heeft aangegeven haar 

bestuursfunctie aan het einde van dit 

jaar neer te leggen. Zij heeft haar taken 

met plezier vervult, maar kan moeilijk 

tijd vinden om dit ook in de toekomst te 

blijven doen. We zoeken dan ook een 

vervang(st)er die een algemene 

bestuursfunctie wil invullen. 

BC Budel heeft jaren deelgenomen aan 

de sportkennismakingslessen welke door 

de gemeente worden georganiseerd. Het 

valt ons echter op dat dit weinig extra's 

voor onze vereniging brengt. Nu de 

gemeente ook de vergoeding heeft 

teruggeschroefd en het daarmee niet 

meer kostendekkend is, hebben we 

besloten met dit initiatief te stoppen. 

Hiervoor in de plaats zal dit najaar 

worden deelgenomen aan Sjors sportief. 
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In 2015 zal in het kader van de 

bezuinigingen vanaf februari de zaalhuur 

op woensdag worden beperkt. Van 20.30 

tot 21.30 uur zal ¾ van de zaal en van 

21.30 tot 22.30 uur de halve zaal 

worden gereserveerd. Hiermee wordt 

natuurlijk wel rekening gehouden met de 

recreantencompetitie. 

Jubileumfeest 

We hebben een programma gemaakt en 
wel het volgende: 
Van 10.00 uur tot 14.00 uur wordt er 
een badminton toernooi georganiseerd, 
waar alle leden en hun gezin aan mee 
kunnen doen. 
Voor tussen de middag moet je je eigen 

picknick meenemen. 
Van 14.30 uur tot 16.30 uur gaan we als 
het mooi weer is Beachvolleyen, 
wanneer het regent gaan we binnen 
volleyballen. 
De hele dag zijn er springkussens voor 
de kinderen. 

Om 17.00 uur gaan we allemaal eten. 
Na het eten kunnen we nog gezellig 
samen wat drinken. 
We willen natuurlijk wel weten wie er 
allemaal aanwezig zal zijn, dit om ervoor 
te zorgen dat er genoeg eten aanwezig 
is. 
Kosten voor de hele dag € 10,-- voor 

volwassenen en € 5,-- voor kinderen. 
Hiervoor krijg je 2 consumpties, eten en 
natuurlijk een gezellige dag. 
 
 
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 

Spelregels 

We gaan na de basisregels die we 

behandeld hebben wat dieper op de 

regels in. Zo zijn voor allerlei dingen 

regels. Ook voor het racket. 

 

 

 

Het racket moet een frame zijn met een 

totale lengte van maximaal 680 mm en  

een totale breedte van maximaal 230 

mm.  

De belangrijkste delen van het frame 

worden hieronder beschreven.  

Het handvat is het deel van het racket 

waarmee een speler het racket  

vasthoudt.  

mailto:sponsoring@bcbudel.nl
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De bespanning is het deel van het racket 

waarmee een speler de shuttle  

dient te slaan.  

Het blad van het racket omringt de 

bespanning.  

De steel van het racket verbindt het 

handvat met het blad. 

De hals van het racket (indien aanwezig) 

verbindt de steel met het blad. 

 

De bespanning:  

Moet vlak zijn en moet bestaan uit een 

patroon van gekruiste snaren. De  

snaren dienen om en om te zijn 

gevlochten, of te zijn gebonden op de  

plaatsen waar zij elkaar kruisen. Het 

patroon van snaren moet zoveel  

mogelijk gelijkmatig zijn, in het 

bijzonder moet de bespanning in het 

midden niet minder dicht zijn dan op 

andere plaatsen;  

Mag niet langer zijn dan 280 mm en niet 

breder dan 220 mm. De snaren  

mogen echter doorlopen in het deel dat 

anders zou worden gevormd door de  

hals, maar deze overloop mag niet 

breder zijn dan 35 mm en het gehele 

bespannen oppervlak mag in dit geval 

niet langer zijn dan 330 mm.  

 

Het racket:  

Mag niet zijn voorzien van aanhangsels 

of uitsteeksels, met uitzondering van  

die welke uitsluitend tot doel hebben 

slijtage en trilling te beperken of te  

voorkomen, het gewicht gelijkmatig te 

verdelen, of het handvat van het  

racket d.m.v. een koord aan de hand 

van de speler te bevestigen. De grootte  

en positie van de aanhangsels of 

uitsteeksels moeten in overeenstemming  

zijn met hun functie;  

Mag niet zijn voorzien van middelen 

waarmee een speler de vorm van het  

racket wezenlijk kan veranderen. 
 

Competitie  

 

BC Budel 2 is dit jaar kampioen 

geworden. Tijdens de laatste speelavond 

in Juni is het team door de club 

gehuldigd.  

Team 2   Proficiat!! 

 

Team BC Budel 2      Kampioen 

Recreanten 

Het afgelopen seizoen hebben 5 teams 
meegedaan met de 

recreantencompetitie.   
Hierbij de uitslagen: 
 

 Bc Budel 1 (Wil, Hans, Riek en 
Hanneke) heeft in de 2e klasse de 
2e plek behaald. 

 BC Budel 2 (Barry, Tom, Claudia 
en Diane) heeft in de 3e klasse de 

1e plek behaald. 
 BC Budel 3 (Bram, Leo, 

Jacqueline en Rian) heeft in de 3e 
klasse de 2e plek behaald. 

 BC Budel 4 (Huub, Niels, Wilma 
en Bep) heeft in de 3e klasse de 
3e plek behaald. 
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 BC Budel 5 (Brahim, Michel, 
Björn, Anita en Tineke) heeft in 
de 5e klasse de 6e plek behaald.   

 

Teamindelingen Senioren en Jeugd 

De technische commissie heeft na 
overleg met trainer Alfonds de volgende 
teamindeling gemaakt.  Vanuit de jeugd 
maken Robin en Lara de overstap naar 
de senioren.  

 
Teamindeling Senioren  
Budel 1 
Perry Brom 
Roel Damen 
Tamara Tijsen 

Kim Joosten 
 
Budel 2 
Eddy Duprée 
Bart de Bie 
Annemie Janssen 
Prisca Thijssen 

 
 
Budel 3 
Bas Strooij 
Jürgen Thijssens 
Alex van Dinther 
Robbin Kees 

Diane Kerkhofs 
Lara Rutten 
Rian Kramer 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teamindeling Jeugd 
Budel U17-1 
Stan van Seggelen 
Lars Meenhorst 
Tim Hendriks 
Tessa Duisters 
Jessie Canjels 
 
Budel U17-2 
Nick Schuermans 
Roy Kissen 
Femke vd Bosch 

Myrna Stals 
 
Budel Jongens JU13-1 
Sander Timmermans 
Joey van Leuken 
Bram Hompes 
Koen van Veldhoven 
Daan Duisters 
 
Budel JM11-1 
Niek Heesen 
Sepp Vlassak 
Milan Looymans 
Siem van Cranenbroek 

Stan van Steenbergen 
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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. 

 

Nieuwtjes van 

 

 

 

 

WK Badminton 2014 

Van 25 tot en met 31 augustus vindt in 

Kopenhagen, Denemarken, het WK 
Badminton 2014 plaats. 

 

Week van het Badminton 

breekt records 

 

 

Meer badmintonverenigingen dan ooit 
nemen deel aan de Week van het 
Badminton 2014. Inmiddels hebben al 
150 verenigingen zich aangemeld voor 
de Week van het Badminton. Zij zullen in 

de week van 15 tot en met 21 
september een open dag of een andere 

verenigingsactiviteit organiseren om de 
badmintonsport te promoten.  

 

Wist je dat 

- Alex heeft een knieblessure 
- Badmintonclub weer actief is geweest 
met het ledubtoernooi en in de prijzen 
gevallen. 
- Jurgen papa gaat worden 

- we wel 4 jeugdteams hebben 
-Er heel veel foto’s van het weekendje 
weg op de BC Budel site staan 

 

Weekendje weg  

Na een jaar van afwezigheid was er weer 
het weekendje weg. Dit jaar in de goede 
handen van Perry en Tom. Zij hadden 
een mooi plekje in Schoonbron, Zuid 
Limburg, ontdekt alwaar we de 
ontspanning en de strijd weer met 
elkander aan konden gaan.  

Nadat iedereen gearriveerd was op de 
camping, sommige kwamen zelfs op de 
fiets, kon er begonnen worden met de 
beklimming van de Keutenberg. De 
steilste beklimming van Nederland. 
Jacqueline had een mooie route uitgezet 
en bovenop deze klim lag in de bossen 
een schat verstopt die na enig aansporen 
van de jeugd gevonden werd. Na 
terugkomst werd er weer genoten van 
een hapje en een drankje in de 
partytent.  
 

 
 
De zaterdag beloofde weer een sportief 
dagje te worden. In een leuk uitgezette 
6 kamp konden de teams elkaar weer 

proberen te overtroeven. Ook hier bleek 
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wel weer; hoe ouwer hoe gekker en 
fanatieker.  
Na al dit werken smaakt een BBQ altijd 
wel. Ook deze was goed verzorgt en 
iedereen had zijn buik rond gegeten. Nu 
nog een geestelijke inspanning. Eddy 
had voor het avond programma een 
muziek/kennis quiz in elkaar gezet. 
Hierna nog een spannend spel waarna 
iedereen tevreden en voldaan naar bedje 
ging. Op de zondag werd er nog wat 
gefietst, gevolleybald en genikst.  

 

 
 
Na de rondvraag hadden we weer twee 

nieuwe gegadigden die het kamp 
volgend jaar willen organiseren. Sjapoo!! 
Perry en Tom Bedankt!! Huub en Bram 
Succes. 
 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

Augustus 2014 

27e eerste jeugdtraining en senioren 

training 18.30h 

27e eerste speelavond 20h 

28e Bestuursvergadering 20h 

 

September 2014 

3e geen jeugdtraining ivm kermis 

7e Jubileumfeest 10-20h 

21e speelweek competitie 10-13h 

28e speelweek competitie 10-13h 

Oktober 2014 

5e speelweek competitie 10-13h 

22e spelen in de Smeltkroes ivm De 
Proms. Geen jeugdtraining 20-22.30h 

26e speelweek competitie (Smeltkroes!) 
10-13h 

 


