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De redactie. 

Hier is ie weer, het eerste shuttelke van het 

seizoen. We hopen dat iedereen weer veel 

leesplezier heeft. Mocht je ideeën hebben of 

graag iets terug willen zien in het shuttelke 

vraag het dan aan de redactie. 

Eddy, Monique en Jurgen 

 

Het woord is aan 

Het woord is aan de Voorzitter Technische 
Commissie  
 
 
 
 
 
 

Hoi allemaal,  
 
Ik ben Monique Szyszka en ik ben sinds een 
paar maanden voorzitter van de technische  
commissie. De commissie die allerlei zaken 
aanstuurt zoals bijvoorbeeld trainingen, de  
zaal, materiaal, toernooien etc. De voorzitter 
neemt deel in het dagelijks bestuur en ik  
me tijdens de volgende ALV verkiesbaar 
stellen.  
 
De TC bestaat op dit moment uit 5 personen. 
Dit zijn Barry Kennis, Hans van Hoof, Roel  
Damen, Perry Brom en mezelf. Het is een 
commissie die veel praktische zaken regelt  
voor de club. Mijn taak is om dit aan te sturen 
en in goede banen te leiden. Op dit moment 
zijn we vooral bezig met het maken van het 
beleidsplan, draaiboeken en het maken van 
een jaarplanner. Daarnaast zijn er altijd de 
actuele zaken zoals de competitie en 
toernooien, waar we druk mee bezig zijn.  
Voor de club hoop ik een aanspreekpunt te 
kunnen zijn. 
 
Ik vind het belangrijk dat leden hun 
opmerkingen, suggesties en eventuele vragen 
met betrekking tot de TC, bij mij neer  
kunnen leggen. Ik zal deze input met alle 
plezier verwoorden naar de TC/bestuur.  
 
Monique Szyszka  
Voorzitter TC   

 
Jeugd Commissie 

We hebben op het ogenblik 31 jeugdleden. Na 

de vakantie zijn er 5 kinderen bijgekomen 

waarvan we hopen dat ze ook lid worden. Van 

deze leden hebben we 3 teams die competitie 

spelen. 1 jongensteam van onder de 13. 1 mix 

team onder 17. Het 3e team is ook een mix 

team en deze spelen in de senioren 

competitie. Ze zijn allemaal heel fanatiek 

bezig. 

 

 

30 December OLIEBOLLENTOERNOOI 
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Ook zijn er na de vakantie 2 nieuwe trainers 

begonnen. De ene is Bert Simons. Bij vele van 

ons reeds bekend omdat hij vroeger al eens 

training heeft gegeven bij BC Budel. De andere 

trainer is Roger Lemmens. Hij komt uit 

Neerpelt in België en is ook al jaren trainer. 

Samen proberen ze onze jeugd naar een hoger 

niveau te brengen. 

 

 
 

De training voor de jeugd is op woensdag van 

18.30h tot 20.00h. Ze zijn dan intensief bezig 

om het spelletje onder de knie te krijgen. 

Voorlopig zijn ze ingedeeld in twee groepen. 

De ene groep bestaat uit beginners en de 

andere groep is al iets langer aan het trainen. 

Door het jaar heen gaan we weer diverse 

toernooitjes organiseren zoals onder andere 

het ouder-kind toernooi en de 

clubkampioenschappen.  

 
 

Naast de twee trainers zetten nog 3 

begeleiders zich, geheel vrijwillig, heel 

intensief in. Dit zijn Wilma, Marian en Ans. 

Hier zijn we heel blij mee want ben nou 

eerlijk, zonder enthousiaste vrijwilligers is een 

club nergens.   

Ans 

 

Stelt zich voor 

Even voorstellen: de nieuwe trainer 

 

Mijn is naam Roger Lemmens ben 53 jaar en 

woon in Neerpelt. In het dagelijks leven ben ik 

http://www.sportclubdeventer.nl/even-voorstellen/
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werkzaam als ass. Warehouse manager bij de 

firma Coram in Overpelt. 

Ik speel badminton vanaf mijn 14e  jaar als 

speler en vanaf mijn 35 jaar ben ik  trainer 

/coach. Het grootste deel van mijn carrière 

heb ik gespeeld bij Neerpelt waar wij elk jaar 

kampioen speelden tot we uiteindelijke in de 

hoogste afdeling in België konden aantreden. 

Helaas vond onze toenmalige trainer Addy 

Regelbrugge  de tijd gekomen om van club te 

veranderen en ben ik met mijn maatje Tom 

Bloemen naar Dropshot Houthalen getrokken. 

Hier hebben we een heel mooie tijd beleefd. 

Door het harde trainen en vele tornooien te 

spelen in binnen –en buitenland heb ik toen 

mijn plaats kunnen veroveren in het Belgisch 

Team.  

Helaas door een achillespeeskwetsuur heb ik 

1,5 jaar zelf niet kunnen badmintonnen maar 

heb me toch nog zeer nuttig kunnen maken op 

nationaal vlak. Kort daarna vroeg Achel BC me 

om hun jonge team in te wijden in het 

nationaal badminton gebeuren. Hier ben ik  

Bert Simons,  toen trainer bij Achel,  tegen 

gekomen en  via hem heb ik mijn  eerste 

stappen in mijn trainersbestaan gezet. 

Als trainer ben ik werkzaam geweest bij Sint 

Truiden, Bolderberg,  de Bokkenrijders 

Overpelt, SNBC Neerpelt en de Regionale 

jeugdtrainingen van Noord Limburg. 

Momenteel ben ik actief bij Bobad BC en de 

provinciale TSD jeugdtrainingen van de 

provincie Limburg. 

Als trainer volg ik talrijke bijscholingen zowel 

in binnen-als buitenland. Veder ben ik als 

voorzitter van de trainers commissie van :’ 

Badminton.Limburg.be’   bezig met de 

herstructurering van de jeugdopleidingen.   

Mijn andere hobby’s zijn wielrennen en  

mountainbiken. 

 

Mijn muziek keuze is heel variërend maar ik 

hou toch van het genre Rammstein.  

Toen Bert Simons mij vroeg of ik interesse heb 

om samen met hem een Nederlands avontuur 

te beginnen heb ik eerst nog even getwijfeld. 

Na het 1ste gesprek met het bestuur heb ik 

niet langer moeten twijfelen en heb ik ja tegen 

Bert en BC Budel gezegd. 

Het eerste wat mij opviel was de gezelligheid 

en de samenhorigheid evenals een prachtig 

complex. Een plek waar je als trainer wel wil 

werken! 

Ik ben blij met  het vertrouwen dat ik van BC 

Budel  krijg en heb er ongelofelijk veel zin in. 

Ik wil bij jullie verder aan de weg te timmeren 

bij de jeugd en natuurlijk de competitie 

spelers. Ook vergeet ik de recreanten niet die 

altijd talrijk komen opdagen en zich mengen 

met de competitiespelers. 

Dus volgende week staan we weer op het veld 

of was het nu plein?????? . 
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Nieuwtjes van 

 

 

 

 

De bespanning  

Het tunen van racket en bespanning op het 

speltype Badminton is een hele technische 

sport, waarin veel slagtechnieken worden 

gebruikt. De slagtechnieken krijgen natuurlijk 

alle aandacht, omdat iedere speler er mee te 

maken heeft op zijn eigen niveau. Maar om 

badminton te spelen is ook nog een 'stuk 

techniek' nodig in de vorm van het racket en 

de shuttle. De vraag is hoeveel aandacht de 

techniek van het racket krijgt en hoeveel is er 

bekend over het afstemmen van racket op een 

bepaald speltype of shuttle? 

 

 De snaren worden steeds harder gespannen, 

als je niet boven de 10 kg zit lijk je niet mee te 

doen. Heeft dat nu wel zin die hoge 

spankrachten of zit het tussen de oren? En 

moet je nu een stijve of flexibele steel 

gebruiken bij die hardere bespanningen of 

maakt het niet uit? En dan de bespanners, 

hoeveel weten ze van bespannen en van  

snaren? En hoe weet je nou welke snaar wel 

en welke niet snel terug lopen in spankracht? 

En hoe kun je nou meten hoe snel een snaar 

terug loopt? En kun je de Swing Weight van 

een racket eigenlijk eenvoudig meten?  

 

Kortom een boel vragen die op antwoorden 

lijken te wachten. Badminton-onderzoek-

project. Om meer te gaan begrijpen van de 

'mechanica' van de slagtechniek in combinatie 

met de eigenschappen van het racket, is een 

Badminton-project-groep opgericht. Deze 

groep bestaat uit bespanners, in binnen- en 

buitenland, en een aantal techneuten.  

 

Aanleiding voor het project is een brainstorm 

over een nieuw meetapparaat (Stringlab 2), 

waarmee de hardheid van de bespanning en 

de buigzaamheid van de steel van een 

badmintonracket gemeten kan worden. Op 

deze brainstorm kwam o.a. ter sprake hoe 

groot het verschil in bespanresultaat, ook wel 

genoemd de hardheid, kan zijn bij 

badmintonrackets bespannen door dezelfde 

bespanner, met dezelfde machine op dezelfde 

spankracht. De gemeten hardheid varieerde 

van 16 tot 28 kg/cm. Met andere woorden de 

speler kan wel een racket krijgen dat 

bespannen is op dezelfde spankracht maar dat 

hij of zij voelt bij het spel, de hardheid, kan 

enorm schelen. Algemeen doel van het project 

is de ontwikkeling van de bespannings-advies-

systeem waarmee een speler een bespanning 

kan krijgen die zo optimaal mogelijk is 

afgestemd op zijn wensen en zijn speltype.  

Op de site van de badmintonbond staat het 

vervolg van het artikel 

http://www.badminton.nl/nieuws/badminton_spelen/tweede_deel_op_zoek_naar_de_ideale_racketbespanning
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Technische Commissie  

Nieuws van uit de TC 
 
-  De training is goed gestart. Eind oktober 
vindt er een evaluatie plaats met de trainers. 
 
- Het oliebollentoernooi vindt plaats op 
woensdagavond 30 december. De uitnodiging  
volgt op korte termijn.  Vergeet je niet in de 
schrijven, want vol is vol. (100 deelnemers) 
 
- We zijn hard op zoek naar iemand die 
oliebollen wil bakken. Mocht je hier interesse 
in hebben, dan graag melden bij Monique. 
 
- Mocht je nog leuke prijsjes hebben voor de 
jaarlijkse tombola tijdens het 
oliebollentoernooi, dan zijn deze van harte 
welkom.  
 

Standen competitie 

De  volgende teams houden de eer hoog voor 

BC Budel. Kom gerust eens kijken op de 

zondagen of op een speelavond. 

Ben je benieuwd naar de tussenstand van de 

teams? klik dan op het team naar keuze.  

Zondag competitie 

Team 1 - Hoofdklasse  

Team 2 - 2e klasse 

Team 3 – 4e klasse 

 

 

 

 

 

 

Jeugd competitie  

Mix U17 

Jongens U13 

Midweek competitie 

BC Budel 1 

BC Budel 2 

BC Budel 3 

 

Huishoudelijke regels 

- Gelieve na het spelen de banen op te ruimen 
die niet meer in gebruik zijn. 
 
- Gelieve na de training de shuttles op te 
ruimen. 
 
- Wanneer de netten opzet worden, dan 
dienen de kokers met shuttles er ook aan  
 
bevestigd te worden. Dit om te voorkomen 
dat de goede speelshuttles in de 
trainingsbakken verdwijnen.  
 
- Mochten er klachten zijn met betrekking tot 
de zaal, dan hoort de TC het graag! 
 
 

 

 

 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&draw=4
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&draw=11
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&draw=16
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=81F8133E-010F-469D-B29E-6751FF648293&draw=16
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=81F8133E-010F-469D-B29E-6751FF648293&draw=20
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=C8827986-7E42-4FC4-B1C7-16C4FE79A757&draw=2
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=C8827986-7E42-4FC4-B1C7-16C4FE79A757&draw=3
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=C8827986-7E42-4FC4-B1C7-16C4FE79A757&draw=8
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Sponsoring 

Alweer ruim 3 jaar geleden is er een nieuwe 
insteek gekozen voor de werving van 
sponsoren. We hebben geprobeerd bedrijven 
meer te bieden in ruil voor een financiële 
ondersteuning van onze vereniging. Dit heeft 
geresulteerd in nieuwe afspraken met 
bestaande sponsoren en een aantal nieuwe 
die zich ook voor langere tijd aan onze 
vereniging hebben verbonden. Met De Bonte 
Os als hoofdsponsor en  M-line, Slaapcenter 
Verweijen, Bakkerij korsten, Adviesbureau J. 
Duisters, Jumbo, Rabobank en Verspaandonk 
Mode als clubsponsor, hebben we een mooie 
bron van inkomsten weten te genereren. Toch 
zijn er veel mogelijkheden om onze clubkas 
een extra impuls te geven en nog meer 
bedrijven te vragen een bijdrage te leveren.  
 

 
 
Wij zijn hiervoor op zoek naar vrijwilligers die 
onderdeel uit willen maken van de 
sponsorcommissie. Heb je interesse, meld je 
dan aan via Eddy. 

 
Kalender 

 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

Oktober 

28 woensdag: geen training jeugd 

November 

1 Zondag: Competitie  10h                                   
4 Woensdag: Herfsttoernooi jeugd 18.30h                             
8 Zondag: Competitie  12h                                
15 Zondag: Competitie 10h 

December 

13 Zondag: Competitie 10h                               
20 Zondag: Competitie 11h                                  
23 Woensdag: Geen training jeugd                        
30 Woensdag: Geen training jeugd                     
30 Woensdag: Oliebollentoernooi 19h-23h 

 


