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De redactie. 

De vakantie komt weer in zicht en dat 

betekent ook weer het einde van een mooi 

badmintonseizoen.  Woensdag 20 juli is de 

laatste speelavond van het seizoen en daarna 

is er weer de mogelijkheid om deel te nemen 

aan het zomerbadminton op de zondag 

ochtend. Hier kan  van 10h tot 12h gespeeld 

worden tegen wie er maar zin heeft. De eerste 

speeldag van het nieuwe seizoen is zondag 21 

augustus. Dus deze vast in je agenda. De 

redactie heeft verder nog versterking nodig! 

Dus lijkt het je leuk om mee te werken aan dit 

mooie nieuwsitem, schroom dan niet en meld 

je aan bij Jurgen of Eddy. 

Eddy en Jurgen 

 

 

Vacatures 

Tijdens de alv is al naar voren gekomen dat er 
voor bepaalde functies nog vacatures zijn. We 
doen dan ook een beroep op jullie om mee te 
helpen en denken. Voor vragen over de 
vacatures klop gerust aan bij iemand van het 
bestuur 
 
Opstaande vacatures: 
Meehelpen in de sponsorcommissie 
Meedenken hoe nieuwe leden te werven 
Mede redacteur van t shuttlke 
Meehelpen in de jeugdcommissie 
Beleidsplan lezen en feedback geven 
 

Het woord is aan 

Onze penningmeester Tom Hendriks 

 

Ff voorstellen: mijn naam is Tom Hendriks. Ik 
ben (nog) in mijn veertiger jaren. Ik heb 6 kids 
1 ex, 1 vriendin en 1 minnares. die laatste 2 
zijn wel dezelfde persoon. 2 kinderen van 
mezelf en 4 van mijn vriendin.  
Ik heb een slaapkamer speciaal zaak in het 
centrum van Budel. Slaapcenter Verweijen. 
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Dus als je nog eens een bed, matras of iets 
voor in de slaapkamer nodig hebt..... 
Ik denk dat ik nu ca 8 jaar bij Badminton Club 
Budel speel. En een aantal jaren recreanten 
competitie. leuk en uitdagend om eens tegen 
andere te spelen en vaak erg gezellig. Dus als 
je zin hebt. Geef je op, er is voor ieder niveau 
wel een team. 
Verder ben ik al een jaar of 5 penningmeester 
van ons clubje. Zijn er dus vragen omtrent het 
financiële reilen en zeilen van de club, dan 
moet je bij mij zijn. 
Groetjes Tom Hendriks  

 
Clubkampioenschappen 

De organisatie voor de senioren had er weer 

een mooie dag van gemaakt met strakke 

speelschema’s en spannende wedstrijden. 

 

Op 9 april is er weer op verschillende niveaus 

gestreden voor de titel Clubkampioen van BC 

Budel. Na vele spannende partijen is de eer 

gegaan naar: 

 

 

HEA:   HEB: 

1e- Bas    Tom 

2e – Roel  Barry 

 

HDA:   DD: 

1e – Eddy / Bart  Wilma / Riek 

2e – Perry / Hans Monique / Bep 

 

HDB:   GD: 

1e – Huub / Jeffrey Anita / Hans 

2e – Tom / Bram Michel / Rian 
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De prijzen bij de jeugd: 

 

Jongensenkel 

1. Sander Timmers, 2. Koen van Veldhoven, 3. 

Stan van Steenbergen, 4. Milan Looymans, 5. 

Siem van Cranenbroek, 6. Sepp Vlassak, 7. 

Jasper van Seggelen 

 

Meisjesenkel 

1 . Simone van Seggelen, 2. Christine Zhong, 3. 

Daphne Hendriks, 4. Amber Antens, 5. Vera 

van Gansewinkel, 6. Isabel Zhong, 7. Charlotte 

Beliën, 8. Lotte Boonen 

 

 

 

Ook hier had de organisatie alles strak onder 

controle  

Jongensdubbel 

1. Sander Timmermans, 2. Jasper van 

Seggelen, 3. Siem van Cranenbroek, 4. Koen 

van Veldhoven,5. Milan Looymans, 6. Sepp 

Vlassak, 7. Stan van Steenbergen 

Meisjesdubbel 

1. Christine Zhong, 2. Simone van Seggelen, 3. 

Daphne Hendriks, 4. Vera van Gansewinkel, 5. 

Amber Antens, 6. Charlotte Beliën, 7. Isabel 

Zhong, 8. Lotte Boonen 

 

Gemengd Dubbel 

1. Siem van Cranenbroek, 2. Milan Looymans, 

3. Koen van Veldhoven, 4. Jasper van 

Seggelen, 5. Sander Timmermans, 6. Stan van 

Steenbergen, 7. Sepp Vlassak 

1. Amber Antens, 2. Simone van Seggelen, 3. 

Vera van Gansewinkel, 4. Isabel Zhong, 5. 

Daphne Hendriks, 6. Charlotte Beliën, 7. 

Christine Zhong, 8. Lotte Boonen 
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BC Budel succes in Geldrop 

Tijdens het open BC Geldrop toernooi wat 

5&6 maart gespeeld is heeft Budel zich ook 

van zijn beste kant laten zien. Bart de Bie en 

Eddy Dupree streden samen mee in de HD6 en 

Eddy ook nog in de HE6. In de dubbel kwamen 

ze goed door de poule fase heen door zelfs 

het nr1 geplaatste koppel te verslaan. Na de 

winst in de poule was de halve finale bereikt. 

Deze werd redelijk makkelijk gewonnen in 

twee setjes. Op naar de finale. Dit werd een 

bijzonder spannende wedstrijd die in de derde 

in het voordeel van de tegenstander beslecht 

werd. De eindstand was 21-19 18-21 21-18. 

Tussendoor stond Eddy ook nog wat singles te 

spelen. In een poule van 4 werd geen enkel 

verloren en alles ging netjes in twee setjes. Na 

de poulefase begon men het afvalsysteem. In 

de kwartfinale stond er al weer een “jonge 

hond” op Eddy te wachten en in de eerste set 

was het ook nog zoeken naar de juiste 

oplossing tegen het aanvallende spel van zijn 

tegenstander. Deze set werd dan ook met 21-

15 verloren  In de tweede set was het plan 

uitgedokterd en kon de inhaalrace beginnen. 

De tweede set was vrij vlotjes binnen met 21-

7. De tegenstander was echter niet bereid om 

zich zomaar gewonnen te geven en in de 

derde set nam hij weer snel een voorsprong 

van 11-4. Na weer een goede draai naar de 

betere kant van de zaal kon het echte werk 

gaan beginnen. Puntje voor puntje kwam Eddy 

dichterbij en uiteindelijk stond er een 21-17 

op het score bord halve finale was binnen.  

 

 

 

 

De halve finale ging een stuk eenvoudiger 

omdat de tegenstander zich redelijk stuk sloeg 

op de verdediging van Eddy. De eindstand van 

21-16 21-14 was snel gemaakt en de 

finaleplaats was binnen.De finale was echter 

sneller voorbij dan verwacht. Bij een stand van 

19-13 moest de tegenstander zich gewonnen 

geven door een overbelasting in zijn arm. Al 

met al een mooi toernooi met veel 

wedstrijden en een Geldropse titel door een 

technisch KO in de eerste set. 
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Jeugd Commissie 

Helaas hebben we dit seizoen afscheid 
moeten nemen van Bert Simons als trainer bij 
onze club. Roger heeft aangegeven volgend 
seizoen weer training te willen geven bij de 
jeugd. De trainersstaf zal verder aangevuld 
worden met Eddy Dupree.  
29 juni is er weer het afsluitingstoernooi voor 
de jeugd! Zet hem dus alvast in je agenda. 
De eerste training voor de jeugd is op 
woensdag 7 september om 18.30h 
 

Stelt zich voor 

Hallo, ik ben Hans van Hoof en speel al bijna 

25 jaar bij BC Budel, ik ben 46 jaar jong en heb 

een vrouw en twee kinderen. Ik zit in de TC 

van BC Budel, en organiseer samen met de 

andere leden alle toernooien van onze club. 

Verder zijn we verantwoordelijk voor alle 

technische zaken als shuttles en netten E.D. en 

regelen de samenstellingen van de teams voor 

de competitie en de recreanten. Ik ben bijna 

elke woensdag avond op de baan te vinden, 

althans als ik in het land ben dan. Ik speel nu 

al een aantal jaren recreanten competitie in 

het eerste team en dit jaar samen met Wil, 

Roland, Riek en Rian. Het is altijd super 

gezellig vooral de derde helft, alleen wordt het 

al snel laat zo door de week als je pas om half 

negen of negen uur moet beginnen. Maar als 

we dan zo rond 24:00uur weer richting Budel 

terug rijden hebben we vaak grote lol in de 

auto, we moeten vaak een uur of langer rijden 

en dan kun je het beter gezellig maken in de 

auto. 

Ik heb in het begin een paar jaar bonds 

competitie gespeeld en daarna nog een aantal 

jaren in een heren team, maar de laatste jaren 

dus in een gemengd recreanten team. 

Ik ben op latere leeftijd begonnen met het 

badmintonnen, heb daarvoor verscheidene 

andere sporten beoefend. Ik ben een echt 

sportmens, ik doe ook nog aan 

mountainbiken. Dat doe ik iedere zondag 

morgen met een groepje vrienden van “De 

vette Ketting” dus dan zie je me ook zelden in 

de sporthal, of het moet heel erg slecht weer 

zijn. 

 

Voor mijn werk ga ik iedere dag met de fiets 

naar Weert, daar werk ik bij GEA Weert. Dit is 

een machine fabriek waar ze verticale 

verpakkings machines, suikerklont lijnen en 

lolly machines maken. Ik ben daar 

verantwoordelijk voor alle nieuwe 

ontwikkelingen voor deze product groepen. 

Het is een zeer uitdagende baan en moet 

daarvoor ook regelmatig naar het buitenland 

voor testen of installaties van machines of 

complete lijnen. Ik werk daar nu al weer 17 

jaar en heb het nog steeds prima naar mijn 

zin. 

Ik zou zeggen ik zie jullie wel weer op 

woensdag avond. 

Gr.  Hans van Hoof 
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Nieuwtjes van BN 

 

De kaartverkoop is weer van start gegaan van 

de Yonex Dutch Open 2016, die van dinsdag 

11 tot en met zondag 16 oktober zal 

plaatsvinden in het Topsportcentrum Almere. 

Bestel nu en profiteer van de vele kortingen! 

Klik hier om naar de kaartverkoop te gaan. 

 

Het NOC*NSF heeft bekend gemaakt dat het 

vrouwendubbel Eefje Muskens/ Selena Piek 

en het gemengddubbel Jacco Arends/Selena 

Piek, definitief zijn aangewezen om Nederland 

te vertegenwoordigen op het onderdeel 

badminton tijdens de Olympische Spelen in 

Rio de Janeiro 2016. 

Op 6 mei jl. werd al voldaan aan de 

kwalificatie-eisen. Op de geschoonde lijst van 

de Badminton World Federation (BWF) nam 

het koppel Eefje Muskens/Selena Piek de 

achtste plaats in op de ranglijst en het koppel 

Jacco Arends/Selena Piek de elfde plaats. Een 

plaats bij de eerste 13 op de geschoonde lijst 

van de BWF was het criterium om kwalificatie 

voor de Spelen in Rio 2016 af te dwingen. Na 

het voordragen van beide koppels bij 

NOC*NSF, heeft NOC*NSF besloten de 

voordracht na kwalificatie van Arends, 

Muskens en Piek over te nemen en de 

uitzending naar de Olympische Spelen Rio 

2016 toe te kennen. 

 
Houd badminton Sportief! 

Houd de badmintonsport sportief: vijf 
handige tips! 

Emotie hoort bij sport. Als je wint 
verkeer je in een jubelstemming, maar 
sta je aan de verkeerde kant van de 
score, dan overheerst vooral 
teleurstelling. Twee logische gevolgen. 

Om de wedstrijd sportief te houden is 
het zaak om je emoties in bedwang te 
kunnen houden. Want sportiviteit staat 
voorop in sport. 

De praktijk leert dat het soms moeilijk is 
zijn om negatieve emoties, zoals 
teleurstelling of een gevoel dat je 
onrecht is aangedaan, een plekje te 
geven. Denk maar eens aan het 
protesteren tegen een beslissing van de 
scheidsrechter. In zeldzame gevallen uit 
dit zich zelfs in excessief gedrag. Uitingen 
die niet thuishoren bij een 
sportwedstrijd. Want of je nu wint of 
verliest: sport draait om plezier. 

Sportverenigingen zetten zich actief in 
om gewenst gedrag bij sporters en hun 
ouders te bevorderen. Maar je kunt zelf 
ook actie ondernemen om sportief 
gedrag te stimuleren. Kijk maar eens 
deze vijf tips. 

 

http://www.dutchopen.nl/?page_id=72
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1. Maak afspraken met het team 

Teamafspraken helpen om sportiviteit te 
stimuleren. Stel met je team een aantal 
regels op waar iedereen zich aan moet 
houden. Geef bijvoorbeeld de 
tegenstander vóór en na de wedstrijd 
een hand. 

2. Spreek elkaar aan op ongewenst 
gedrag 

 

Een tip die in het verlengde ligt van de 
eerste tip. Het is goed om elkaar aan te 
spreken wanneer iemand zich niet aan 
de regels van het team houdt. Of 
wanneer iemand zich op een andere 
manier ongewenst opstelt. Door elkaar 
hierop te wijzen creëer je een 
verantwoordelijkheidsgevoel. Ook 
ouders en coaches kunnen hierin een rol 
vervullen. Bespreek op een rustige toon 
waarom de persoon in kwestie met zijn 
gedrag niet bijdraagt aan een sportieve 
wedstrijd. Het kan voorkomen dat 
diegene het niet eens in de gaten heeft 
dat het getoonde gedrag niet wenselijk 
is. 

 

 

 

 

 

 

3. Benader elkaar positief 

Niemand wordt beter van een negatieve 
aanpak. Coach elkaar daarom op een 
positieve manier. Zo hervinden sporters 
sneller het zelfvertrouwen en presteren 
zij binnen de kortste keren op hun 
gebruikelijke niveau. Een schouderklopje 
doet wonderen. 

4. Geef als ouders het goede voorbeeld 

Ouders hebben veel invloed op het 
gedrag van hun kind. Een jonge 
badmintonner die zijn fanatieke papa 
naast de badmintonbaan constant hoort 
en ziet protesteren, zal snel geneigd zijn 
dit over te nemen. Ook al ben je het niet 
eens met een beslissing van de coach of 
de teller, houd je gemak! Je kunt 
achteraf altijd nog even deze persoon 
aanschieten. Onthoud: het is en blijft een 
spelletje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi59K7ZrprNAhXDA8AKHRRrAoUQjRwIBw&url=http://www.roda46.nl/club/normen-en-waarden/ongewenst-gedrag/&bvm=bv.124088155,d.ZGg&psig=AFQjCNFuIW7l3gMM8fQ0aA-bJiv3G7zPFw&ust=1465541770955224
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvsZeFr5rNAhWsI8AKHWS0CYYQjRwIBw&url=http://eenfitgezin.nl/het-goede-voorbeeld/&bvm=bv.124088155,d.ZGg&psig=AFQjCNFFYf4r3VlWkVVMQinv_TSOP8qFXg&ust=1465541837969278
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5. Wees er voor je team 

Je bent onderdeel van een team. Jouw 
team rekent op je. Sla dus niet zonder 
jezelf af te melden een training of 
wedstrijd over. Dat benadeelt de 
teammoraal. En juist een goede sfeer in 
de groep helpt om op een positieve 
manier te sporten. En om wedstrijden te 
winnen. 

Standen competitie 

De midweek competitie is ook aan zijn einde 
gekomen. Via de linkjes kom je bij de huidige 
eindstand. 

 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 

 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

Juni 

29 woensdag Einde seizoenstoernooi jeugd 
24-25-26 weekendje weg BC Budel                   

Juli 

6  woensdag Einde seizoenstoernooi senioren   
10 zondag aanvang zomerbadminton 10h-12h 

Augustus 

21 zondag 1ste speeldag nieuwe seizoen 

September  

7 woensdag 1ste training jeugd 

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

