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De redactie. 

Voor jullie ligt de nieuwe nieuwsbrief van 

maart 2015. Het was weer een bewogen 

seizoen. Niet alleen op het gebied van de 

competitie, maar ook in de badmintonfamilie. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen 

van een dierbaar lid Frans Strooij.  

Inmiddels is het competitieseizoen weer 

afgelopen. Bij de recreantenteams zijn nog 

enkele wedstrijden te gaan. De 

clubkampioenschappen staan weer voor de 

deur. Met daaraan sluitend natuurlijk het 

super gezellige clubfeest!  

Na de ALV van vorige maand zijn er weer een 

aantal veranderingen in het bestuur en binnen 

de Technische Commissie. Na deze 

vergadering heeft de badmintonclub een 

nieuwe voorzitter. Deze zal zich in deze 

nieuwsbrief voorstellen.  

Aan het einde van het seizoen staat weer het 

weekendje weg op de planning. 

Over dit en nog meer, kun je in deze 

nieuwsbrief alles uitgebreid lezen, dus de 

redactie wenst jullie veel leesplezier!  

Monique, Eddy en Jurgen. 

 

 
Het woord is aan 

De voorzitter Eddy Duprée 

Voor een nieuwe voorzitter een mooi 

moment om zich eens voor te stellen aan 

de vereniging. 

Badmintonnen:  

Zo’n 20 jaar geleden begon mijn badminton 

carrière bij BC Budel. Na een verhuizing in 

1998 naar Eindhoven ben ik bij BC Geldrop 

gaan spelen alwaar ik ook 10 jaar in het 

bestuur heb gezeten. In 2008 verhuisde ik 

weer terug naar Budel en daar werd ik ook 

weer lid van de BC Budel.  

 

Trainer: 

In 2005 heb ik mijn trainersdiploma behaald 

bij Badminton Nederland en ik heb onder 

andere training gegeven bij BC Budel, BC 

Geldrop en Kouros. Na het vertrek van Alfonds 

zal ik tot dat de TC een andere trainer 

gevonden heeft training geven aan de 

Jeugdspelers van BC Budel. 
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Dagelijkse leven:  

En wat doe ik als ik niet aan het 

badmintonnen ben?  

 

 

 

 

 

Ik ben werkzaam bij de Gemeente 

Cranendonck als technisch vakspecialist. Een 

mond vol maar het komt er op neer dan ik 

opzichter ben voor de openbare ruimte op het 

gebied van verlichting, wegen en paden, 

verkeerszaken en kabels en leidingen. Verder 

ben ik bij de gemeente ook voorzitter van de 

Personeelsvereniging.  

Als ik niet aan het werk ben dan kun je me 

regelmatig op de fiets tegenkomen. Zowel in 

de bossen als op de weg vertoef ik vele uren in 

de rustige natuur. 

 

 
 

BC Budel:  

Mijn speerpunten die ik graag terug zie bij BC 

Budel zijn:  

 Een goede doorstroming van jeugd 

naar senior 

 Beleidsplan 2015-2020 

 Draaiboeken met takenlijsten 

 

Als je nog vragen hebt schroom dan niet om 

ze te stellen. Ik ben (bijna) alle woensdagen 

aanwezig en de laatste tijd laat ik mijn gezicht 

ook al eens op de zondag zien.  

Met het komen van het mooie weer en de 

fietskriebels zal dat wel niet gaan meevallen 

op de zondag. 

 

Ik wens iedereen veel speelplezier binnen ons 

Clubje en tot woensdag. 

 

Eddy Duprée 

 

 

Technische Commissie  

Clubkampioenschappen:  

Op zaterdag 11 april is het weer zover en 

worden de clubkampioenschappen gespeeld. 

Het is altijd weer een gezellige maar vooral 

ook een sportieve en spannende dag, want 

Wie worden de clubkampioenen van 2015!  

De dag wordt zoals ieder jaar op een leuke 

manier afgesloten door het clubfeest. Dit zal 

net als vorig jaar plaatsvinden bij de Bonte Os.  

De voorrondes worden op woensdag 1 april 

en woensdag 8 april gespeeld. Het is de 

bedoeling dat als je je opgeeft voor de 

clubkampioenschappen dat je beide avonden 

ook aanwezig bent. Dit is in verband met de 

indeling.  

Namens de TC vragen we om je voor 19 Maart 

op te geven bij Barry, Roel of Monique.  

Dit kan via tc@bcbudel.nl  

 

 

mailto:tc@bcbudel.nl
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Competitie seizoen 2015-2016: 

Wanneer je volgend seizoen graag competitie 

wilt spelen op zondag schrijf je dan snel in. 

De teams moeten 1 april bekend zijn. 

Inschrijven tot uiterlijk 26 maart. Inschrijven 

voor de recreantencompetitie doe je met 

hetzelfde formulier en kan tot 25 april. 

Het formulier is te vinden op de website van 

BC Budel  

 

Competitie 

Op de site van BC Budel staan alle actuele 

standen van de gespeelde senioren en jeugd 

competitie en de huidige competitie van de 

recreanten. Dus ben je nieuwsgierig? Klik dan 

op een van de linkjes of ga naar de site.  

 

 

Spelregels 

 
 
Deze keer een opsomming van de dingen 
die je zeker niet mag doen tijdens een 
badmintonwedstrijd. 
Fouten  
Het is een fout:  
13.1. als de service niet goed wordt 
uitgevoerd;  
13.2. als bij het serveren de shuttle:  

13.2.1. op het net terechtkomt en daarop 
blijft steken;  
13.2.2. na over het net te zijn gegaan daarin 
blijft steken;  
13.2.3. wordt teruggeslagen door de partner 
van de ontvanger;  
13.3. als tijdens het spel de shuttle:  
13.3.1. buiten de lijnen van de baan valt 
(d.w.z. niet op of binnen de lijnen);  
13.3.2. door het net gaat of onder het net 
doorgaat;  
13.3.3. niet over het net gaat;  
13.3.4. het plafond of de muren raakt;  
13.3.5. het lichaam of de kleding van een 
speler raakt;  
13.3.6. iets of iemand anders raakt buiten 
de baan; (Waar dit nodig is vanwege de 
bouw van een hal, mag de lokale organisatie 
onder het recht van veto van de nationale 
organisatie een regeling treffen voor het 
geval een shuttle een obstakel raakt.)  
13.3.7. wordt opgevangen en vastgehouden 
op het racket en daarna bij het uitvoeren 
van de slag wordt teruggeslingerd;  
13.3.8. twee maal achtereenvolgens door 
dezelfde speler wordt geraakt; het is echter 
geen fout wanneer de shuttle in één slag 
zowel met het blad als met de bespanning 
wordt geraakt;  
13.3.9. achtereenvolgens door een speler en 
diens partner wordt geslagen;  
13.3.10. het racket van een speler raakt en 
zijn vlucht niet vervolgt in de richting van de 
speelhelft van de tegenstander;  
13.4. als tijdens het spel een speler:  
13.4.1. het net of de netsteunen raakt met 
zijn lichaam, kleding of racket;  
13.4.2. boven het net met racket of lichaam 
binnen de speelhelft van zijn tegenstander 
komt, behalve dat een speler na de shuttle 
op eigen speelhelft te hebben geraakt, deze 
in de uitvoering van zijn slag met zijn racket 
over het net mag volgen;  
13.4.3. onder het net met racket of lichaam 
op zodanige wijze binnen de speelhelft van 
zijn tegenstander komt, dat deze wordt 
gehinderd of afgeleid;  
13.4.4. ten opzichte van zijn tegenstander 
obstructie pleegt, d.w.z. zijn tegenstander 

https://bcbudel.wordpress.com/2015/02/24/inschrijving-competitie-2015-2016-geopend/
https://bcbudel.wordpress.com/competitie/nbb-competitie/
https://bcbudel.wordpress.com/midweekcompetitie-2014-2015/
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verhindert een goede slag te maken waarbij 
deze de shuttle over het net volgt;  
13.4.5. zijn tegenstander opzettelijk afleidt 
bijvoorbeeld door roepen of het maken van 
gebaren;  
13.5. als een speler zich schuldig maakt aan 
ernstige, herhaaldelijke of aanhoudende 
overtredingen  
 

 

Toernooien 

 

 

 

 

In het weekend van 22 en 23 februari werd 
het jaarlijkse Panache toernooi gespeeld in 
Eindhoven. Een gezellig toernooi in 
poulesysteem, waaraan vijf Budelse spelers 
deelnamen.  Bram en Tom hebben samen 
gedubbeld en wonnen alle wedstrijden en 
daarmee het toernooi in de HD9.   
 

 
(Tom in volle actie) 

Bart en Eddy maakten hun status als eerste 

geplaatst duo waar en wonnen alle 

poulewedstrijden. Bart en Kim wonnen 2 van 

de 3 poulewedstrijden en gingen dus ook door 

naar de zondag. Hetzelfde gold voor Eddy en 

voor Kim in de enkelpartijen. In alle 

onderdelen eindigde het voor de Bulanders in 

de kwart finale, met uitzondering van Eddy die 

de halve finale haalde in de HE6. Al met al 

goede prestaties en een gezellig toernooi. 

Hopelijk zijn er volgend jaar meer Budelse 

deelnemers aanwezig. 

Op de website staat een uitgebreid verslag 

van het toernooi, dat door Kim is ingezonden.  

 

(lekker eten bij de Mongool) 

Heb je ook een leuk toernooi gespeeld en wil 

je de ervaringen delen? Mail dan je verslag 

naar redactie@bcbudel.nl 

 

Weekendje weg 

Eind Juni staat weer het weekendje weg op de 

agenda. En om precies te zijn is dit het 

weekend van 26, 27 en 28 juni. Dit jaar wordt 

het weekendje georganiseerd door Huub en 

Bram. Als je mee wil (wat natuurlijk erg 

gezellig is), dan moet je je voor woensdag 13 

mei opgeven. Bij voldoende aanmeldingen 

gaan ze pas reserveren.  

Dus geef je op, zodat ook dit jaar weer het 

gezellige en sportieve weekend door kan 

gaan! Je kunt je aanmelden bij 

bhendrik@gmail.com (let op zonder -s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bhendrik@gmail.com
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Nieuwtjes van 

 

 

 

 

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is 

een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in 

het verleden geen bezwaar vormt voor het 

vervullen van een specifieke taak of functie in 

de samenleving.  

Vanaf 1 januari 2015 is het eenvoudiger 

geworden om VOG’s aan te vragen. Sportclubs 

die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen 

aanvragen, kunnen zich aanmelden op de 

website www.gratisvog.nl.  

Door het beantwoorden van enkele vragen 

wordt vastgesteld of de club voldoet aan de 

voorwaarden om mee te doen aan de regeling 

gratis VOG. Als de aanmelding wordt 

goedgekeurd door het ministerie van 

Veiligheid en Justitie, dan krijgt de vereniging 

een bevestiging dat ze zijn toegelaten tot de 

Regeling Gratis VOG. Daarna kunnen de 

vrijwilligers van de organisatie zelf gratis 

digitaal VOG’s aanvragen. Daarmee vervalt 

dus het betalen en bij NOC*NSF declareren 

van de VOG en wordt het een stuk 

eenvoudiger! 

 

 

 

 

 

Officiële mededelingen 

Twee nieuwe afgevaardigden regio Noord-

Brabant 

Tijdens de extra regiovergadering van 3 maart 

jl. in de regio Noord-Brabant, zijn de heer Wim 

Koornstra van vereniging BC Alouette en de 

Frans Neelis van vereniging BC Shot gekozen 

voor deze belangrijke functie binnen 

Badminton Nederland. Zij zullen samen met 

Jordy Brouwer von Gonzenbach, Audie Bong 

en Juri Bouwmans de verenigingen uit Noord-

Brabant de komende jaren 

vertegenwoordigen tijdens de Bonds- en 

Jaarvergaderingen. 

 

Kalender 

 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

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 

29-04-2015 GEEN jeugdbadminton 

 

 

 

https://www.gratisvog.nl/
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Nieuwtjes uit het Bestuur 

 

De ALV van 2015 zit er alweer op. Het bestuur 

was tevreden met de opkomst, al waren er 

ook dit jaar weinig ouders van jeugdspelers 

aanwezig. Iedereen heeft enkele weken voor 

de vergadering de verslagen ontvangen en 

zich kunnen voorbereiden. De financiële 

resultaten van 2014 zijn pas tijdens de 

vergadering aan de leden kenbaar gemaakt. 

Ten opzichte van de vorig jaar opgestelde 

begroting hebben we een positief resultaat 

geboekt. Dit heeft geresulteerd in een veel 

kleiner verlies dan we hadden voorspeld. De 

begroting voor 2015 is sluitend, waarmee we 

er vanuit gaan de stijgende lijn van vorig jaar 

te kunnen doortrekken. Verder zijn Hennie 

van Gastel en Jan van Leuken voor hun 

jarenlange ondersteuning bij de jeugdtraining, 

de aftredende bestuursleden (Tamara en 

Jacqueline) en TC-leden (Bas en Alex) bedankt 

voor hun inzet met een bosje bloemen of een 

lekker biertje. De positieve inbreng van de 

leden wordt heel erg gewaardeerd door het 

bestuur. Met Eddy Duprée als nieuwe 

voorzitter zien we het komende jaar met 

vertrouwen tegemoet. 

 

 

 

 

 

Om kosten te besparen gaat de vereniging 

overstappen van de ABN AMRO naar de 

Rabobank. Zij berekenen veel minder vaste 

kosten voor het houden van een rekening en 

pasje. Daarbij hebben zij een aantrekkelijke 

sponsorregeling waarvoor je alleen in 

aanmerking komt wanneer je bij hen bankiert. 

Door deze overgang zullen enkele 

aanpassingen noodzakelijk zijn t.a.v. 

automatische incasso’s. Het tijdstip waarop 

contributie, trainingsgeld en 

competitiebijdrage worden afgeschreven kan 

dus afwijken van andere jaren. Wij zouden het 

op prijs stellen wanneer leden die nog niet 

automatisch laten incasseren, deze keuze 

willen heroverwegen. Hiermee kan een boel 

onnodig werk voor de penningmeester 

worden voorkomen. 

Omdat Alfonds Seinen onverwacht gestopt is 

met het geven van training zijn we met spoed 

op zoek naar één of twee trainers voor het 

nieuwe seizoen. Tevens heeft dit gevolgen 

gehad voor het lopende seizoen. Zoals jullie al 

wel gemerkt zullen hebben  zijn zowel de 

trainingen van de competitiespelers als de 

gevorderde recreanten eerder gestopt dan 

gepland. Voor de jeugd is er een tijdelijke 

oplossing gevonden. Eddy verzorgd deze 

trainingen tot de zomer. Wij hopen dat jullie 

begrip hebben voor de situatie.  


