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De feestdagen zijn weer in zicht en de 

kerstboom mag weer bijna opgetuigd 

worden. Al met al weer een mooie tijd 

om met de familie door te brengen. Maar 

uiteraard ook de badmintonfamilie. Extra 

aandacht daarom ook voor het 

Oliebollentoernooi op zaterdag 27 

december. We gaan dan lekker de kilo’s 

van het kerstmaal eraf spelen.  

Namens de redactie iedereen fijne 

feestdagen gewenst en een sportief en 

gezond 2015 

Monique, Eddy en Jürgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Het woord is aan 

De voorzitter Tamara Tijsen 

Beste badmintonners, 

Ik heb het geluk een stukje te mogen 

schrijven voor het Shuttelke. Ik wil jullie 

dan ook het een en ander vertellen wat 

er op dit moment leeft binnen onze club. 

Ik vond het erg fijn om samen met jullie 

het 35 jarig jubileum te vieren van onze 

club. Het was een sportieve, gezellige en 

geslaagde dag. Achteraf kregen we veel 

positieve reacties.  

We hebben enkele keren de mogelijkheid 

gehad om in Maarheeze te mogen 

badmintonnen, toen de Zuiderpoort niet 

beschikbaar was. Dit werd als prettig 

ervaren. 

Op dit moment wordt er bekeken hoe 

vaak externen de zaal kunnen huren, 

zonder dat wij enige inspraak hebben. 

Wij doen er alles aan om dit tot een 

minimum te beperken, zodat wij gewoon 

in de Zuiderpoort kunnen badmintonnen. 

Het bekijken van de badmintonsite is de 

moeite waard.  Foto’s van onze 

activiteiten, standen van de competitie, 

etc worden door Jurgen up to date 

gehouden. Het aantal bezoekers dat de 

badmintonsite bekijkt groeit enorm en 

dat is zeer prettig. 

Het is erg fijn om te merken dat de 

ouders van onze jeugdcompetitie teams 

zo betrokken zijn, wekelijks zijn ze 

aanwezig om de kinderen aan te 

moedigen en te ondersteunen. 
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Tijdens de competitiewedstrijden zien we 

teams in clubkleding badmintonnen, het 

is fijn om deze eenheid te zien.  

Wie het leuk zou vinden om ons te 

komen versterken bij het bestuur, mag 

zich altijd aanmelden. Heel graag zelfs. 

Laten we deze positiviteit vasthouden. 

Groetjes Tamara 

 

Competitie  

 

 

 

 

 

Het is lang geleden dat BC Budel met 

zoveel teams deel heeft genomen in de 

regio competitie van de badmintonbond. 

3 seniorenteams en 4 jeugdteams 

strijden voor de eer van Budel. 

Nieuwsgierig hoe het gaat? Klik dan op 

onderstaande links. 

Senioren 

BC Budel 1 - Hoofdklasse regio 

Noord-Brabant 

Roel , Perry, Kim en Tamara. 

BC Budel 2 - Eerste klasse regio 

Noord-Brabant 

Eddy, Bart, Annemie en Rian. 

BC Budel 3 - Tweede klasse regio 
Noord-Brabant 

Jurgen, Bas, Alex, Robbin, Lara, Diana, 
Prisca. 

Jeugd 

BC Budel U17-1 - JuniorenMix U17 

 

Stan, Lars, Tim, Tessa, Jessie 

 

BC Budel U17-2 - JuniorenMix U17 

 

Nick, Roy, Femke, Myrna 

 

BC Budel JU13-1 - Jongens U13 

 

Sander, Joey, Bram, Koen, Daan 

 

BC Budel JM11-1 – JongensMeisjes 

U11 

 

Niek, Sepp, Milan, Siem, Stan 

 

 

Nieuws van het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

De badmintonclub is dringend op zoek 

naar een extra trainer voor de jeugd.  

Aan het einde van het jaar is weer het 

jaarlijks oliebollentoernooi. Dit toernooi 

vindt plaats op zaterdag 27 december 

2014. Aanmelden kan via tc@bcbudel.nl  

Mochten er opmerkingen zijn over het 

onderhoud van de zaal, dan kun je dit 

vastleggen op een foto en e-mailen naar 

de TC.  

Eddy Duprée heeft zich aangesloten bij 

de technische commissie en zal tijdens 

de ALV verkiesbaar zijn voor een 

algemene bestuursfunctie. 

De ALV 2015 zal plaatsvinden op 28 

januari 2015 vanaf 19.30 uur. 

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=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=B96F7816-1D29-4DAE-9582-65E0CDDB696B&draw=18
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=B96F7816-1D29-4DAE-9582-65E0CDDB696B&draw=18
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=B96F7816-1D29-4DAE-9582-65E0CDDB696B&draw=19
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=B96F7816-1D29-4DAE-9582-65E0CDDB696B&draw=3
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=B96F7816-1D29-4DAE-9582-65E0CDDB696B&draw=3
mailto:tc@bcbudel.nl
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Er zijn nieuwe veren shuttles. Deze 

shuttles zijn voor 11€ te koop bij Tom 

Hendriks. 

Ans Goossens is een hele poos ziek 

geweest, maar nu gaat het gelukkig 

weer een stuk beter. Het bestuur is erg 

blij dat ze er weer bij is. 

Bijna wekelijks worden de wedstrijd-

verslagen van de competitieteams in 

zowel de Grenskoerier als HAC Weekblad 

geplaatst. We zouden het fijn vinden als 

deze ook door de jeugd- en recreanten-

teams worden aangeleverd. Dit kan door 

te mailen naar webmaster@bcbudel.nl 

 

 

Oliebollentoernooi 

Het is weer zover Badminton Club Budel 

organiseert weer hun jaarlijkse 

Oliebollentoernooi. 

Dit jaar is het op ZATERDAG 27-12-

2013, van 19.00 tot 23.00 uur. 

Het toernooi is een toernooi voor alle 

sterktes. Je hoeft niet met een partner in 

te schrijven. 

Iedereen die inschrijft wordt op sterkte 

ingedeeld. 

De organisatie maakt de wedstrijden, je 

hebt dan steeds andere partners om mee 

te dubbelen. 

Dit kan een gemengd-, heren- of 

damesdubbel zijn. 

Natuurlijk kun je ook weer genieten van 

de oliebollen tijdens de pauzes. 

SCHRIJF WEL OP TIJD IN, want er 

kunnen maximaal 100 personen 

meedoen. 

Vul de uitnodiging in en stuur deze naar 

tc@bcbudel.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregels 

Je hebt er allerlei vormen van maar waar 

moet je nou eigenlijk op letten bij de 

service? Dit zegt de Badminton Bond er 

van. 

9.1. Bij een correcte service: 

9.1.1.mag geen van de partijen het 

slaan van de service onnodig vertragen 

zodra serveerder en ontvanger gereed 

zijn. Elke vorm van vertraging bij het 

beginnen van de service (zie spelregel 

9.2) nadat de achterwaartse beweging 

van het racketblad van de serveerder is 

afgerond dient als een onnodige 

vertraging te worden beschouwd; 

 

 

 

 

mailto:webmaster@bcbudel.nl
mailto:tc@bcbudel.nl
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9.1.2.moeten de serveerder en de 

ontvanger binnen schuin tegenover 

elkaar liggende serveervakken staan, 

(figuur A) waarbij zij de grenslijnen van 

de serveervakken niet mogen raken 

(voor het Aangepast Badminton zie 

Hoofdstuk7, Spelregelexperimenten); 

9.1.3.moet enig deel van beide voeten 

van de serveerder en de ontvanger in 

stilstaande positie in contact met de 

vloer blijven vanaf het begin van de 

service (zie spelregel 9.2) totdat de 

service is geslagen (zie spelregel 9.3); 

9.1.3.1. moeten in het 

Rolstoelbadminton de wielen van de 

stoel van de serveerder en de ontvanger 

stilstaan vanaf het begin van de service 

totdat de service is geslagen, waarbij 

een natuurlijke contrabeweging van de 

stoel van de serveerder is toegestaan. 

9.1.4.moet het racket van de serveerder 

eerst de dop van de shuttle raken; 

9.1.5.moet de shuttle op het moment 

dat het racket van de serveerder deze 

raakt zich geheel onder het middel van 

de serveerder bevinden. “Het middel” is 

in dit verband een denkbeeldige lijn rond 

het lichaam van de serveerder, lopend 

over het laagste punt van beide onderste 

ribben; 

9.1.5.1. moet in het Rolstoelbadminton 

de shuttle zich op het moment van raken 

geheel onder de oksel van de serveerder 

bevinden; 

9.1.6.moet op het moment dat de 

shuttle wordt geraakt de steel en het 

racketblad van het racket van de 

serveerder naar beneden wijzen; 

9.1.7.moet de beweging van het racket 

van de serveerder ononderbroken 

voorwaarts zijn vanaf het begin van de 

service (zie spelregel 9.2) totdat de 

service is geslagen (zie spelregel 9.3); 

9.1.8.moet de shuttle het racket van de 

serveerder in een opwaartse vlucht 

verlaten en vervolgens over het net gaan 

zodat, indien de shuttle niet wordt 

teruggeslagen, deze in het serveervak 

van de ontvanger valt (d.w.z. op of 

binnen de grenslijnen); 

9.1.9.mag de serveerder de shuttle niet 

misslaan. 

9.2. Zodra de spelers klaar zijn om te 

serveren en te ontvangen, bepaalt het 

begin van de voorwaartse beweging van 

het racketblad van de serveerder het 

begin van de service. 

9.3. Nadat de service is begonnen (zie 

spelregel 9.2), is de service geslagen 

zodra de shuttle door het racket van de 

serveerder wordt geraakt of de 

serveerder de shuttle misslaat bij een 

poging om te serveren. 

9.4. De serveerder mag niet serveren 

voordat de ontvanger klaar is. De 

ontvanger wordt echter geacht klaar te 

zijn geweest indien deze probeert de 

service terug te slaan. 

 

Toernooien 

Team Best toernooi BC Alouette 

Hieraan namen 2 senioren regio teams 

deel. BC Budel 3 speelde leuke 

wedstrijden, maar moest helaas toch te 

vaak het onderspit delven. Van de 9 

wedstrijden werden er 3 met winst 

afgesloten. Heel anders ging het bij BC 

Budel 2. Zij speelden veel meer 

wedstrijden en verloren slechts 2 keer. 

Dit resulteerde in een eerste plaats voor 

Bart, Eddy, Annemie en Kim. Een knappe 

prestatie, die veel vertrouwen zal geven 

voor de aankomende competitie.  

Al met al was het een leerzame en 

gezellige dag. 
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Nieuwtjes van 

 

 

 

 

 

Sporters stellen zelf diagnose bij 

blessure 

Badmintonners kunnen nu via de 

‘Blessure Adviseur’ zelf digitaal 

inzicht krijgen in hun blessure en 

zien wat ze zelf kunnen doen. De 

‘Blessure Adviseur’ is een 

samenwerking tussen 

Sportgeneeskunde Nederland, het 

Sportmedisch Centrum KNVB, 

VeiligheidNL en Zilveren Kruis 

Achmea. 

Zelfdiagnose bij blessure 

De Blessure Adviseur is een online tool 

waarmee geblesseerde sporters zelf een 

diagnose kunnen stellen en het advies 

meenemen in hun beoordeling of ze 

eventueel naar de EHBO of een andere 

zorgverlener gaan. Door vragen te 

beantwoorden komen sporters met een 

blessure tot een zelfdiagnose. Deze 

zelfdiagnose geeft uitleg en adviezen 

over de klacht die er zijn.  

Deze diagnose vervangt die van een 

professionele (sport)zorgprofessional 

niet, maar geeft wel uitleg en advies 

over de klacht. 

 

 

Hoe werkt de Blessure adviseur? 

De Blessure Adviseur bestaat uit drie 

stappen. Op een virtueel lichaam geeft 

de sporter eerst aan waar de klachten 

ervaren worden. Daarna krijgt de sporter 

vragen over de blessure. Tot slot volgt 

de zelfdiagnose en krijgt de sporter 

inzicht in: 

• Welke blessure heb ik mogelijk? 

• Wat houdt de blessure in? 

• Wat betekent het voor mij persoonlijk? 

• Wat kan ik zelf doen? 

 

Meer weten? Ga naar: 

 www.sportzorg.nl/blessure-adviseur. 

 

 

http://www.sportzorg.nl/blessure-adviseur


Nieuwsbrief BC Budel 
 

 7  BC Budel | 2014 

 

 

 

In de derde week van september 

namen 162 verenigingen deel aan de 

Week van het Badminton. Het was al 

bekend dat zij samen meer dan 280 

open dagen hebben georganiseerd. 

Dat betekent dat er per dag 

gemiddeld op meer dan 40 locaties 

in het land de mogelijkheid was om 

kennis te maken met de 

badmintonsport bij de vereniging! 

 

Na afloop hebben bijna 100 verenigingen 

gereageerd op de vraag van Badminton 

Nederland om de Week van het 

Badminton 2014 en de ondersteuning die 

Badminton Nederland biedt te evalueren. 

Op basis hiervan kunnen wij concluderen 

dat de Week van het Badminton door 

verenigingen wordt ervaren als een 

"landelijk platform om gezamenlijk de 

sport te promoten en waarbij van 

Badminton Nederland wordt verwacht 

(en gerealiseerd) om daarbij 

ondersteuning te bieden". Tevens is nu 

bekend dat er ruim 2.000 bezoekers zijn 

geweest op de open dagen van de 

badmintonverenigingen en dat daarvan 

maar liefst een derde ook lid is geworden 

van de vereniging! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

 

 

 

 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

December 

17-12-2014 Kersttoernooi JEUGD 18.30 

– 20.00 uur 

24-12-2014 GEEN badminton kerstavond 

27-12-2014 Oliebollentoernooi 19.00 – 

23.00 uur 

31-12-2014 GEEN badminton 

oudjaarsavond  

Januari 

28-01-2015 Algemene Leden 

Vergadering 2015 19.30 uur 

Februari 

11-02-2015 Carnavalstoernooi JEUGD 

18.30 – 20.00 uur 

15-02-2015 GEEN badminton i.v.m. 

Carnaval  

18-02-2015 GEEN badminton JEUGD ivm 

Carnavalsvakantie  

Maart 

29-03-2015 GEEN badminton i.v.m. 

jeugdtoernooi Ledub 

April 

05-04-2015 GEEN badminton i.v.m. 

Pasen  

11-04-2015 Clubkampioenschappen 9.00 

– 18.00 uur 

11-04-2015 Clubfeest 20.00 – 2.00 uur 

 


