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Beste Leden. 

 

De maand juni zit er al weer bijna op en de 

zomervakantie staat dus weer voor de deur. 

De enige echte badmintonactiviteit die nog op 

het programma staat, is het altijd gezellige 

weekendje weg, wat vandaag al van start gaat. 

Een mooi moment voor ons om weer eens 

met wat nieuwtjes op de proppen te komen, 

zodat je straks wat te lezen hebt als je met je 

tablet onder een palmboom ligt. De meeste 

bekende onderdelen komen ook in deze editie 

weer aan bod.  We zoomen natuurlijk even in 

op de nieuwtjes van de bond en ons eigen 

bestuur. Ook hebben we weer een interview 

gehad met één van onze leden voor het 

onderdeel  “In Beeld”, deze keer met Wil van 

Meijl.  Dit en nog meer, kun je in deze 

nieuwsbrief alles uitgebreid lezen, dus de 

redactie wenst jullie veel leesplezier!  

 

Monique, Eddy en Jurgen. 

 

 

 

 

Weekendje weg 
 

De laatste update over het Weekendje weg 

met Badmintonclub Budel…. Nog even alles op 

een rijtje voor het weekendje weg met BC 

Budel, want komend weekend is het weer zo 

ver! Net als vorig jaar vindt het weekendje 

plaats op Camping Schoonbron in Schin op 

Geul (Valkenburg). Vanaf vrijdagmiddag is 

iedereen welkom en zoals de organisatie zelf 

zegt, is het programma ongeveer hetzelfde als 

andere jaren, maar dan een beetje anders…  

Ook als je je niet hebt opgegeven, maar 

zaterdag een leuke vulling voor je lege agenda 

zoekt, ben je alsnog van harte welkom. Het is 

wel verstandig dan even te bellen met de 

organisatie. De kosten voor alleen zaterdag 

zijn € 17,50. Iedereen zorgt voor eigen drank 

(ruilen mag ). Bij vragen of opmerkingen kun 

je contact opnemen met de organisatie van dit 

jaar, Bram Hendriks of Huub Huls. 

 

Het woord is aan 
 

De voorzitter van de  Tehnische Commissie 

en competitieleider: Roel Damen 

 

 
 
Met mijn bijna 25 jaar lidmaatschap bij BC 
Budel is misschien wat laat om mezelf voor te 
stellen maar voor degene die me niet kennen 
bij deze.  
 
 
 



Nieuwsbrief BC Budel 
 

 3  BC Budel | 2014 

 

Badmintonnen:  
Ik speel al ruim 24 jaar met veel plezier 
badminton bij BC Budel. Naast het zelf spelen 
ben ik nu bezig aan mijn tweede 
bestuursperiode. In de huidige periode heb ik 
me gefocust op de Technische Commissie (TC). 
De TC is voornamelijk verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen rond de organisatie van 
competitie en trainingen. Verder is ook shuttle 
beheer en interne toernooien een onderdeel 
van de TC.  
 
 
Voor wat de organisatie van de competitie 
betreft  is BC Budel een best lastige club. 
Vanwege het beperkte aantal 
competitiespelers en ook het verschil in 
niveau is het elk jaar een behoorlijke opgave 
een goede teamindeling te formeren. Ook dit 
jaar is het toch weer gelukt waar ik erg blij 
mee ben echter had het naar mijn mening 
toch nog iets soepeler kunnen verlopen. 
Hopelijk kunnen we dat richting het volgende 
seizoen nog wat stroomlijnen.  
Naast de indeling van de competitie is een 
andere moeilijke taak om invulling te geven 
aan de vacature die we hebben voor trainer. 
Nog altijd zijn we met de TC druk bezig met de 
invulling hiervan. 
 
Dagelijkse leven: 
In het dagelijkse leven werk ik op de 
Zinkfabriek in Dorplein. Met mijn chemisch 
technologische achtergrond geef ik leiding aan 
één van de productieafdelingen van het 
zinkproductieproces. Aangezien het 
productieproces 24 uur, 7 dagen en 365 dagen 
doorgaat word ik dan ook zoals velen van jullie 
wel eens gemerkt zullen hebben wel eens op 
de badmintonbaan telefonisch lastig gevallen. 
Naast badminton en werk heb ik ook nog 
andere hobby’s zoals musiceren (trompet) en 
(race)fietsen.  
 
Nabije toekomst TC: 
Een van de belangrijkste speerpunten voor de 
TC ligt zoals ik al aangaf bij het goed invullen 
van de vacature voor trainer. Verder vind ik 
het erg belangrijk dat we als BC Budel goede 
afspraken gaan maken met de gemeente 
Cranendonck over de beschikbaarheid van de 
Zuiderpoort. We vinden namelijk als club dat 

er door het feit dat de Zuiderpoort als 
evenementenhal wordt gezien er te veel 
inbreuk wordt gemaakt op onze zaaluren. 
Vooral op dit laatste wil ik me samen met het 
competitieleiderschap gaan focussen.  
Tot slot, vanwege mijn drukke 
werkzaamheden heb ik onlangs besloten om 
met directe ingang het stokje als voorzitter 
van de TC over te geven aan Monique Szyszka. 
Mijn taak als bestuurslid en competitieleider 
zet ik wel voort. Ik wil bij Monique erg veel 
succes wensen als voorzitter van de TC! 
 

 

Nieuwtjes uit het Bestuur 

 
Wouter en Jacqueline stoppen na 10 jaar met 

Badminiton. 

 

Het is inmiddels al weer 10 jaar geleden dat 

Wouter Kursten en Jacqueline van Buul Bad-

Mini-Ton hebben opgezet binnen BC Budel. 

Zeker in het begin in nauwe samenwerking 

met de mini’s van BC Geldrop, waarmee 

uitwisselingen en toernooitjes werden 

gespeeld. Gestart met een groepje bestaande 

uit eigen kinderen en vriendjes en 

vriendinnetjes. Op de top was de groep wel 12 

kinderen groot. Natuurlijk blijven niet alle 

kinderen lid, maar de eerste leden zijn nu aan 

het doorstromen naar de senioren. Sommige 

gaan even weg en komen later toch weer 

terug. Al met al lijkt het toch dat we een leuke 

basis hebben kunnen leggen voor de liefde 

voor het badmintonnen. Spelenderwijs om 

leren gaan met een racket als verlengstuk van 

je arm is met de motoriek op die leeftijd nog 

erg moeilijk. Met name de forehandslag die 

als een backhand geslagen werd bleek een 
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vast terugkerend item te zijn. Verder veel 

spelletjes die allemaal wat met badminton en 

de bewegingen van badminton te maken 

hebben. Gooien met ballen shuttles of 

pittenzakjes, vangen met pion of koker. Ook 

de trampolino’s vonden de kinderen altijd 

heel leuk. Lukt het niet om die shuttle te raken 

dan hangen we hem aan een touwtje aan het 

hoge plafond zodat hij vanzelf terugkomt. Aan 

de andere kant maakten we het de kinderen 

soms ook extra moeilijk door de netten te 

bedekken met zwarte vuilniszakken. Met veel 

plezier hebben Wouter en Jacqueline dan ook 

al die jaren de mini’s getraind, een vast item 

op de woensdagavond, geen speld tussen te 

krijgen. Een klein cluppie in de grote zaal, 

spelend langs de “grote” kinderen. Helaas is 

de animo bij deze mini’s al enkele jaren erg 

laag en het lukt maar niet op meer leden te 

verkrijgen. Dit heeft Wouter en Jacqueline  

doen besluiten om er na 10 jaar mee te 

stoppen. Het bestuur is hen erg dankbaar voor 

de inzet en bijdrage die ze de afgelopen jaren 

hebben geleverd binnen de vereniging. 

 

 

Nieuwtjes van 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zeven verenigingen als Flagship op weg met 

“A Clear Future”. 

 

Badminton Nederland gaat omdenken en zet 

een grote omslag in gang. De spil van de 

nieuwe organisatie is het flagship. Flagships 

zijn verenigingen die het voortouw nemen in 

het bij elkaar brengen van verenigingen in hun 

omgeving en andere verenigingen 

enthousiasmeren om te leren, te delen en 

ontwikkelen. Karin van der Valk, Ger Tabeling 

en Daphne Latour van Badminton Nederland 

zijn deze eerste maanden van 2015 in gesprek 

met sterke verenigingen die in de afgelopen 

jaren zijn opgevallen door hun (bestuurlijk) 

enthousiasme en bereidheid andere 

verenigingen te helpen. De gemene deler die 

in de gesprekken opvalt is dat flagships direct 

aangeven andere verenigingen zo snel 

mogelijk te willen betrekken in de organisatie 

en invulling van ontmoetingen. Naar 

aanleiding van de gesprekken hebben zich al 

zeven verenigingen bereid gevonden deze rol 

van flagship op zich te nemen: BC GO!,  BC’70 

Veluwe, BAN, BC Alouette, BC Drop Shot, 

BBC'77, BC Drachten en SV Meteoor. 

 

In aanvulling op de flagships bouwt 

Badminton Nederland aan een expertpanel. 

Dit panel bestaat uit ‘verenigingsexperts’ met 

allemaal een ander expertisegebied die bereid 

zijn hun kennis te delen met anderen. Dit 

expertpanel is in eerste instantie gevuld met 

de experts vanuit de flagships, maar zal 

worden uitgebreid zodat zo veel mogelijk 

vraaggebieden zijn afgedekt. Op dit moment 

zijn er experts aangesteld op de volgende 

onderdelen: Organisatie en beleid, 

(Neerzetten) krachtige verenigingsstructuur, 

Ontwikkelen jeugdbeleid, 

Vrijwilligersbeleid/sociaal beleid, Financieel 

beleid, (Betrokkenheid van) jeugd en 

Jeugdontwikkeling, recreanten en trainers. 
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In Beeld: Wil van Meijl 
 

Deze keer in beeld in het Shuttelke, het 

"langste" lid van BC Budel, Wil van Meijl. In 

maart 1978 begon hij met badminton bij 

Ledûb, een zelfstandige badmintonvereniging 

had Budel op dat moment nog niet. Wil heeft 

bijna 36 jaar geleden het ontstaan van onze 

vereniging dus van dichtbij meegemaakt. Dat 

Wil ging badmintonnen was eigenlijk puur 

toeval. Voor hij in Budel-Schoot ging wonen 

speelde hij zaalvoetbal in sporthal De 

Pompenmaker in Heeze. Toen hij zijn 

woonplaats Leende had verlaten, ging hij op 

zoek naar een sportieve activiteit in de 

toenmalige gemeente Budel. Op een 

woensdagavond ging hij een kijkje nemen in 

sporthal de Schulp en toevallig werd er op dat 

moment gebadmintond. Met zijn postuur had 

het natuurlijk net zo goed basketbal of volley 

kunnen worden en Wils interesse in sport is 

erg breed dus wat ze ook aan het doen waren, 

hij zou gezellig hebben meegespeeld. 

 

 
 

Dat alle begin moeilijk is, bleek toen de eerste 

clubkampioenschappen werden gehouden. 

Ingeschreven voor enkel, mix en dubbel, 

vertrok hij op zaterdagochtend vol goede 

moed richting “De gouden Tiet”. Er werd toen 

nog gespeeld met het afvalsysteem en zijn 

vrouw was enigszins verbaasd toen Wil met 

het middageten al weer gezellig thuis aan tafel 

zat. Een veel jongere versie van Bert Simons 

was destijds trainer van BC Budel. Wil heeft 

aan deze tijd erg goede herinnering en heeft 

van hem veel kneepjes van het vak geleerd. 

Het spel werd snel beter en Wil ging 

recreantencompetitie spelen samen met 

Tonnie Duister, Ria Heesakkers en Nelly 

Konings. Later ging hij door naar de 

regiocompetitie, waarin hij tot 2006 heeft 

gespeeld. Toen maakten hij en zijn 

teamgenoten (Hans, Hanneke en Riek) de 

overstap naar de recreantencompetitie. 

Afgelopen jaar speelde Wil voor het eerst in 

heel lange tijd geen competitie. 

 

Verliezen is geen probleem, dat hoort gewoon 

bij het spelletje. Hij is er altijd en nooit te 

beroerd om een partijtje te spelen of een 

praatje te maken. Daarbij komt nog een flinke 

staat van dienst als vrijwilliger van onze 

vereniging, in het verleden was Wil  

competitieleider en bestuurslid en voorzitter. 

Wanneer we hem vragen naar zijn mooiste 

herinneringen binnen het badminton, komt er 

een mooie anekdote van het jaar waarin hij 

samen met Emiel Fischer (Paatje) en 2 jonge 

grieten (Jacqueline de Jong en Saskia Smits) 

ongeslagen kampioen werd. Toch speelt zijn 

mooiste herinnering zich buiten de baan af. 

Op het clubfeest trad hij in wisselende 

formatie enkele jaren op met "De Shuttelkes". 

Samen met andere clubleden werd op ludieke 

wijze een stukje in elkaar gezet, wat voor 

hilarische momenten zorgde. Samen met 

Harm Smalbil en Theo Kiggen volgde hij weken 

lang dansles bij Carla de Groot. Dit was nodig 

om het niet bepaald ritmische trio verkleed als 
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LUV het nummer Waldolala zo overtuigend 

mogelijk te laten playbacken. Wil zou graag 

zien dat de oude tijden binnen de vereniging 

herleven en zulke gezellige initiatieven in de 

toekomst weer spontaan worden opgepakt. 

 

 
vlnr: Harm Smalbil, Wil van Meijl, Theo Kiggen. 

 

 

Technische Commissie  
 

Clubkampioenschappen  2015 

 

Op 11 april werden de jaarlijkse 

clubkampioenschappen gehouden. Tijdens het 

toernooi werd wederom hevige strijd geleverd 

om clubkampioen te worden. Het was een 

gezellige dag met veel sportiviteit. Tussendoor 

was er tijd voor een lekker stukje vlaai dat 

werd gesponsord door Bakkerij Korsten. De 

dag is zoals van ouds afgesloten met het 

clubfeest in de kelder van de Energy. Hier 

werden de uitslagen bekendgemaakt en de 

bijbehorende prijzen uitgedeeld. Michel Desar 

kreeg de aanmoedigingsprijs, de overige 

uitslagen zijn als volgt:  

 

 

Poule A: Heren Enkel: 1e Bas Strooij, 2e Roel 

Damen. Heren Dubbel:  1e  Jurgen Thijssen en 

Roel Damen, 2e  Eddy Dupree en Jos Mennen. 

Dames Dubbel : 1e Kim Joosten en Wilma 

Joosten, 2e Annemie Janssen en Monique 

Szyszka.  

Poule B: Heren Enkel : 1e  Tom Hendriks, 2e  

Wil van Meijl. Heren Dubbel: 1e   Wil van Meijl 

en Wiel Engelen, 2e    Brjorn Emans en Jeffrey 

Tjia. Gemend Dubbel : 1e  Kim Joosten en Wiel 

Engelen, 2e  Riek Bogers en Wil van Meijl. 

 

Einde seizoenstoernooi: 

 

Afgelopen woensdag werd  wederom het 

eindtoernooi gespeeld. Een gezellige avond 

waar iedereen leuke dubbelpartijen kon 

spelen. Voor het eerst werd er een proef 

gedaan waarbij vooraf inschrijven niet nodig 

was. Een gokje dat niet slecht heeft uitgepakt, 

want er waren behoorlijk wat deelnemers op 

af gekomen. Helaas was de animo van andere 

verenigingen wat minder dan andere jaren, 

maar er werden leuke, spannende potten 

gespeeld in 3 categorieën. Tussendoor 

trakteerde de club alle deelnemers 2 

consumpties en tijdens de prijsuitreiking was 

er een lekker bittergarnituurtje. De nummers 

1 en 2 van elke groep kregen ook nog een 

lekkere fles drank om hun prestaties te vieren. 

Een zeer geslaagde avond, organisatie 

bedankt. 
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Toernooien 
 

Mixed-dubbel Recreanten Team Toernooi. 

 

Op zondag 11 oktober 2015 vindt het 6e 

Mixed-dubbel Recreanten Team Toernooi 

(MRTT) van Badminton Nederland plaats in 

Almere. 

Dit toernooi wordt georganiseerd voor de 

“recreatieve” spelers van Badminton 

Nederland en gastspelers. Het is een toernooi 

waarin recreatief badminton en plezier maken 

centraal staat. Het wordt gelijktijdig 

georganiseerd met de Yonex Dutch Open, 

waardoor er een unieke mogelijkheid wordt 

geboden om topbadminton in hetzelfde 

complex te bekijken. Want met jouw 

deelname aan het MRTT, krijgt je gratis 

toegang tot de finaledag van de 67e Yonex 

Dutch Open.  Tijdens dit toernooi speel je met 

je team gedurende de dag mixed-

dubbelpartijen, waarbij je zelf bepaalt welke 

spelers uit het team welke wedstrijd spelen. 

Het gaat om zoveel mogelijk spelen, want je 

team wordt nooit uitgeschakeld. Klik hier om 

je in te schrijven voor dit toernooi, dit kan tot 

25 september 2015. 

 

Heb je een leuk toernooi gespeeld en wil je de 

ervaringen delen? Mail dan je verslag naar 

redactie@bcbudel.nl 

 

 

Kalender 
 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

 

JUNI  2015 

11-06-2015 Regiovergadering 20.00 uur 

17-06-2015 Eindtoernooi Jeugd 18.30 uur 

23-06-2014 Bestuursvergadering 20.00 uur 

24-06-2014 Einde Seizoenstoernooi 20.00 uur 

26-06-2015 Weekendje weg   

28-06-2015 Einde Seizoen 12.00 uur 

 

JULI 2015    

05-07-2015 t/m 26-07-2015 10.00 – 12.00 uur 

(1/4 zaal Wel badminton, zelf betalen) 

 

AUGUSTUS 2015 

02-08-2015 t/m 17-08-2015 10.00 – 12.00 uur 

(1/4 zaal, Wel badminton, zelf betalen) 

23-08-2015 Start nieuwe seizoen 10.00 uur 

25-08-2015 Bestuursvergadering  20.00 uur 

26-08-2015 Start training jeugd 

en competitiespelers 18.00 uur 

    

SEPTEMBER 2015    

02-09-2014 Geen jeugdtraining 

i.v.m. Budel Kermis  

20-09-2014 Start Competitie 10.00 uur 

27-09-2014 Competitie 10.00 uur 

 

OKTOBER 2015    

06-10-2014 Bestuursvergadering 20.00 uur 

    

 

 

http://www.badminton.nl/uploads/docs/nieuws/Inschrijfformulier%20MRTT%202015%20definitief.pdf

