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De redactie. 

Het heeft even geduurd maar hier is ie dan 
weer. Het team van t Shuttelke heeft 
versterking gekregen in Bram Hendriks. Samen 
gaan we er met frisse zin tegen aan om jullie 
op de hoogte te houden van de zaken die 
binnen en buiten de vereniging lopen. Mocht 
je ook een bijdrage willen leveren in de 
redactie? Je bent van harte welkom om het 
team te versterken. Veel leesplezier! 

Eddy en Bram 

 

 

 

 

Vacatures 

Er zijn nog steeds een aantal vacatures die 
openstaan. 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 
Meehelpen in de jeugdcommissie 
 
 

 
 28 december oliebollentoernooi 
 
 
Oude Bekers?  

Wie o wie heeft er nog oude bekers op zolder 
liggen waar hij of zij van af wil? Bij de 
jeugdcommissie kunnen ze deze namelijk nog 
zeer goed gebruiken voor prijsjes bij de jeugd. 
Dus duik eens op zolder en vind je er nog 
eentje waar je niks meer mee doet geef die 
aan Ans. Al vast bedankt namens de jeugd! 
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W(ie)W(eet)W(aar) 

Op internet kun je van alles vinden wat met 
badminton te maken heeft. Maar ja, waar vind 
je die leuke weetjes.  

 

Voetenwerk  

In de volgende linkjes wordt netjes uitgelegd 
hoe het voetenwerk zou moeten. Ik zie dit 
graag terug op de speelavonden! 

 Voetenwerk Enkel 

Voetenwerk Dubbel 

Ook op de site van de Nederlandse 
Badmintonbond staan filmpjes over 
verbetering van je techniek 

http://www.badminton.nl/badminton-
spelen/badmintontechniek-verbeteren  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stelt zich voor 

Hallo, wij zijn Huub en Bep Huls en zijn de 
oudsten van de club Wij wonen in Hamont, 
net over de grensovergang bij Budel-Schoot. 

Wij zijn inmiddels, 65 en 63jaar en hebben een 
zoon(37j.) en dochter(35j) en 3 kleinkinderen 
(7-5en 4 jaar) en zijn al 42 jaar getrouwd. Bep 
is een rasechte Belgische uit Riemst-Kanne  en 
Huub een Nederlandse zuid Limburger. Voor 
mijn 1e baan (Fisher Price,Kaulille), kwam ik 
naar deze ideale omgeving qua werk en 
natuur. Wij begonnen zelf te bouwen met ons 
huisje/boompje/beestje. Alles samen, met 
Bep uiteraard. Bijna alles, pakten wij zelf aan. 
D.w.z. “laten doen”, zit niet in onze 
woordenschat. Huub heeft een werkzaam 
leven gehad in de logistiek en als 
bouwprojectleider in de telecom. Bep was 
werkzaam deeltijds bij V&D en deeltijds thuis 
voor de kinderen etc.. 

Woensdagavond; BADMINTON 

Bep en ik kwamen in 1977 naar de “schulp” in 
Budel, omdat er toen nog geen sporthal in 
Hamont was. Voordat BCBudel (37jaar 
geleden) werd opgericht, speelden wij in “de 
schulp” onder naam van de volleybalclub. 
Destijds, zagen wij jongetjes als o.a. Bas / Roel 
en Eddy groeien in deze fijne sport, welke je 
dus nog heel lang kunt blijven beoefenen. 
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In de 90-ties waren wij bij het bestuur als o.a. 
voorzitter en Bep als penningmeester. 

Wij speelden op het veld samen veel “mixen” 
(met up en downs), welke thuis ook werden 
over-gespeeld…met /of zonder veel woorden. 
Eenmalig speelden wij in 1996, als familieteam 
met onze zoon en dochter in de 
bondscompetitie en werden in die klasse 
kampioen. 

Zie bijgaande nostalgische foto…. 

 

Sinds enkele jaren zijn wij gepensioneerd en 
genieten van ons gezin en ons sociaal leven in 
allerlei verenigingen. 

Huub doet ook windsurfen/motorrijden en 
Bep doet bloemschikken/aquajogging. 

“Samen” doen wij thuisklussen /skiën/ 
wandelen/fietsen/ dansen en met de camper 
door Europa trekken en nog 
BADMINTONNEN. 

Na jaren “samen ” bondscompetitie gespeeld 
te hebben, zijn wij overgestapt naar de 
recreanten competitie, waar wij dit jaar mee 
gestopt zijn. Door onze drukke 
vakantieplanning met de camper in zomer en 
winter, paste het wedstrijdschema niet meer 
in onze pensionada-planning 

Wij spelen al bijna 40 jaar badminton in Budel 
en genieten nog dagelijks van de Brabantse 
gastvrijheid. Wij doen mee aan toernooien/ 
badminton weekends / club 
kampioenschappen /feestjes en natuurlijk ook 
na het spelen wekelijks(deel 3)aan de bar. 

Wij realiseren ons deze uitzonderlijke 
“samen”-situatie en alles wat we doen. Door 
al de jaren hebben wij up en downs gezien bij 
de club BC Budel, maar zien wij nog steeds 
een goed georganiseerde en gezellige actieve 
vereniging. 

Wij danken nu al, de vele badmintonvrienden 
voor ons badmintonplezier. Wij hebben een 
gezellige tijd gehad bij jullie club en hopen 
daar nog een aantal jaren mee door te gaan. 

Groetjes, 

HuuBep Huls Schiepers 

 
 
 

 

 

Speelavond 

Tijdens de speelavonden komt het steeds 
vaker voor dat de partijen voor de volgende 
ronde al hangen voordat de zoemer gaat. We 
doen een oproep aan iedereen om netjes te 
wachten tot de zoemer gaat om dan de 
volgende partij op te hangen. Je speelt dus 
geen 2 sets maar gewoon gezellig 20 minuten. 

 

 

 

Toernooien: 

4-5 maart Geldrop toernooi  

11-12 maart Panache toernooi 
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Standen competitie 

De competitie is weer in volle gang. Hieronder 
kun je naar de teams om te kijken hoe ze het 
doen. 

Weekend competitie 

BC Budel 1   -   BC Budel 2   -   BC Budel 3 –    
BC Budel 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! 
 
 

Kalender 

 

December 

28 woensdag Oliebollentoernooi                     

Januari 

1 zondag geen badminton ivm Nieuwjaar         
4 woensdag geen badminton jeugd ivm 
kerstvakantie          

Februari 

1 woensdag ALV 19.30h                                        
22 woensdag carnavalstoernooi jeugd             
26 zondag geen badminton ivm carnaval 

Maart 

1 woensdag geen badminton jeugd ivm 
carnavalsvakantie 

April 

9 Clubkampioenschappen 9h – 18.30h met 
daarna Prijsuitreiking en after party 

Mei 

20 Clubfeest 

 

 

 

 


