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De redactie. 

Het eerste shuttelke van het nieuwe jaar. Deze 

keer ook weer boordevol leuke weetjes over 

de vereniging en daarbuiten. Heb je zelf ook 

nog leuke ideeën laat ze het ons dan weten. 

Eddy en Bram 

 

 

 

 
 
 

Van de voorzitter 

In deze paaseditie van t Shuttleke weer eens 

een woordje van de voorzitter. Alle 

commissies zijn weer druk bezig met de 

voorbereidingen voor het volgende seizoen. 

Ook de ledenwerving en behoud commissie 

gaat als een wervelwind door Cranendonck 

heen. Het doet me goed om te zien dat vele 

leden van BC Budel zich inzetten voor de club.  

Een punt wat ik toch wil benoemen is de 

communicatie tussen leden en 

bestuur/commissies. Vaak wordt de kantine 

als vergader, spreekkamer, uitlaatklep 

gebruikt om de commissieleden of 

bestuursleden aan te spreken op zaken die er 

lopen binnen de club.  

Ik wil een dringend verzoek doen aan alle 

leden! Op het moment dat je het ergens niet 

mee eens bent of een andere blik op zaken 

hebt dan kun je deze op een normale nette 

manier aangeven bij de betreffende 

commissie(s). Dit kan bijvoorbeeld door een 

gesprek aan te vragen met de betreffende 

commissie waarin je dan de vragen op tafel 

kan leggen.  

Laten we de 3e helft van de speelavond vooral  

weer benutten waar hij voor is. Gezellig 

bijkletsen onder het genot van een drankje en 

een hapje!! 

 

 

 

 20 MEI CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIlvbylP3PAhXMtBQKHecTBiwQjRwIBw&url=http://www.studned.nl/tip&bvm=bv.136811127,d.ZGg&psig=AFQjCNFYGWWhqIwHqhmslIN7cSQ0QTHAlw&ust=1477732528431394
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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.  

 

   

Mooie uitzonderlijke rally’s  

Langste rally's ooit 

Duiken/vallen en opstaan  

Achter de rug langs 

Ook op de site van de Nederlandse 

Badmintonbond staan filmpjes over 

verbetering van je techniek 

http://www.badminton.nl/badminton-

spelen/badmintontechniek-verbeteren  

 
Vacatures 

Er zijn nog steeds een aantal taken die 
openstaan. We doen dan ook een beroep op 
jullie om mee te helpen en denken. Voor 
vragen over de taken klop gerust aan bij 
iemand van het bestuur 
 
Opstaande vacatures: 
Meehelpen in de sponsorcommissie 
Meehelpen in de jeugdcommissie 
Meehelpen aan Ut shuttelke 
 

 

 

Stelt zich voor 

 

Als nieuw (mede-)redactielid is het mijn beurt 

om me voor te stellen. 

Mijn naam is  Bram Hendriks, ben getrouwd 

met Anita en heb 3 kinderen,: Fleur, Meike en 

Dorus. 

Alle drie lid van BC Budel geweest maar helaas 

niet gebleven... 

Ik ben werkzaam bij IBM in de ICT. 

Ik ben lid van BC Budel geworden in 2012 

omdat ik mijn niveau van badmintonnen wilde 

verbeteren (speelde voorheen in Soerendonk), 

maar nog voor ik veel kon spelen helaas hart 

problemen gekregen. 

Gelukkig gaat het na 3 stents fysiek weer goed 

en kan en mag ik weer volop badmintonnen. 

Ben ook altijd te vinden voor de 3e helft. 

Vooral wanneer er weer een wedstrijd 

gespeeld is met bitterballen als inzet. 

Heb al enkele jaren midweek-competitie 

gespeeld (mix) en dit jaar in de Limburgse 

herencompetitie met mijn team meegedaan. 

Een geweldig gezellige competitie waar we vol 

aan de bak moesten voor elk punt (Helaas niet 

veel punten gehaald maar wel veel geleerd!). 

 

 

20 MEI CLUBFEEST!! 

https://www.youtube.com/watch?v=MSHBSEVYyjU&t=350s
https://www.youtube.com/watch?v=-rxnxdsHE1E
https://www.youtube.com/watch?v=-rxnxdsHE1E
http://www.badminton.nl/badminton-spelen/badmintontechniek-verbeteren
http://www.badminton.nl/badminton-spelen/badmintontechniek-verbeteren
https://www.bing.com/images/search?q=filmpjes&view=detailv2&&id=905A744EC90CF835C8587C0319DE3B4564169669&selectedIndex=39&ccid=9CxBh9nM&simid=608017433077352645&thid=OIP.Mf42c4187d9cc6123eaeec9b5cc3a6fb1o0
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Ben dit jaar door onze voorzitter gevraagd om 

mede het Shuttelke te maken en heb ja 

gezegd. 

Dus bij deze ook de oproep: Heb je kopij, wil je 

wat kwijt aan de leden van BC Budel, laat het 

Eddy of mij weten! 

Groetjes, 

Bram Hendriks 

 
Badminton Nederland 

 

Hervorming competitie: plan en 
reglementswijzigingen 

De Bondsvergadering heeft besloten het plan 
en reglementswijzigingen over de hervorming 
van de competitie (het ‘Competitiehuis’) aan 
te houden tot de Jaarvergadering in juni 2017. 
In deze periode zal er vooral aandacht 
gegeven worden aan de communicatie over 
het Competitiehuis met de verenigingen en de 
regiovrijwilligers. De hervorming van de 
competitie zal niet starten in het seizoen 
2017/2018. 

De Nederlandse badmintonner wil 
voornamelijk fit / gezond blijven.  

Dit blijkt uit onderzoek van Badminton 
Nederland. Voor ruim 36% van de 
badmintonners is fit/gezond blijven de 
belangrijkste reden geweest om de sport te 
gaan beoefenen.  

 

 

Samen met Badminton Nederland voerde 
onderzoek & advies bureau Sports Intelligence 
eind 2016 onderzoek uit naar de motivatie en 
beleving van de Nederlandse badmintonner. 
Aan het onderzoek namen uiteindelijk 3.926 
badmintonners deel. 

 

Gezonde levensstijl 
 
Gezond / fit blijven is voor 46% van de 
badmintonners de belangrijkste reden om de 
sport te blijven beoefenen. Onder de 
recreatieve badmintonners ligt dit percentage 
nog wat hoger, namelijk 56%. Een gezonde 
levensstijl is duidelijk een belangrijk issue voor 
de badmintonner. De helft van de 
badmintonners beoefent naast de 
badmintonsport ook nog een andere sport. 
Vaak zijn dit sporten zoals, fitness, fietsen en 
hardlopen. Wedstrijdspelers willen naast fit 
blijven vooral wedstrijden spelen en zichzelf 
technisch verbeteren. 
 
Sociale contacten 
 
Naast de motivatie van de badmintonner blijkt 
de sociale omgeving van invloed te zijn op het 
startmotief van de badmintonner. Een derde 
van de badmintonners start namelijk met de 
sport omdat vrienden/familie/kennissen de 
sport ook beoefenen. Sociale contacten en 
gezelligheid is dan ook voor ruim 30% de 
reden om de sport te blijven beoefenen. Dit 
geldt voor zowel wedstrijdspelers als 
recreatieve spelers. 
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Regiokampioenschappen 

Het eerste team van BC Budel heeft op 9 april 

mee gedaan met de regiokampioenschappen 

in Tilburg. Samen met de drie andere 

kampioenen uit de 1e klasse hebben ze 

uitgemaakt wie er Brabant mog 

vertegenwoordigen op de Nederlandse 

Kampioenschappen in Zutphen. Helaas verloor 

Budel de eerste wedstrijd tegen Slamis met 3-

2. In de tweede wedstrijd waren er kansen om 

dit recht te zetten maar een vervelende 

blessure bij Eddy gooide roet in het eten en 

wederom werd er met 3-2 verloren. BCO uit 

Oosterhout gaat nu de eer verdedigen voor 

Brabant tijdens de Nederlandse 

kampioenschappen. Tijdens de prijsuitreiking 

kregen alle teamleden nog een certificaat voor 

het behaalde kampioenschap in de eerste 

klasse 

 

 
 
 

 

Speelavond 

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. 

 

 

 

 

 

Standen competitie 

 

De weekend competitie is alweer even 

afgelopen. Hieronder kun je zien op welke 

plaats de teams zijn geëindigd. De indelingen 

voor het nieuwe seizoen zijn al weer in volle 

gang. 

BC Budel 1 1: 1e plaats 1e klasse 

BC Budel 2: 7e plaats afdeling 6 

BC Budel 3: 7e plaats afdeling 7 

BC Budel U13: 5e plaats U13 

Hieronder kun je naar de teams om te kijken 

hoe ze het doen. 

Eindstanden Weekend competitie 

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

BC Budel U13 

Midweek competitie 

De competitie voor de midweek begint ook 

aan zijn einde te komen. Klik hier voor de 

actuele standen.   

BC Budel 1  -  BC Budel 2  -  BC Budel 3  

 

 

 
 
 

Toernooien: 

20 Mei Clubkampioenschappen  

21 juni afsluitingstoernooi Jeugd 

28 juni afsluitingstoernooi Senioren 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=6F410EDE-3C0E-42BB-A196-5675B0771B07&draw=3
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=1706243A-81E6-4C86-8F63-226142E8C9EC&draw=7
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=1706243A-81E6-4C86-8F63-226142E8C9EC&draw=8
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=1706243A-81E6-4C86-8F63-226142E8C9EC&draw=16
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=44430DE3-B6AD-45A4-AF70-19DA4211E7C8&draw=2
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=44430DE3-B6AD-45A4-AF70-19DA4211E7C8&draw=3
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=44430DE3-B6AD-45A4-AF70-19DA4211E7C8&draw=7
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Shuttles beleid. 

 

Hallo spelers van BC Budel, bij deze een 
mededeling van de TC.  

Het is vaak een probleem dat er veel slechte 
shuttles in de bak zitten, we hadden dan ook 
graag gezien dat als men een echt slechte 
shuttles heeft deze meteen stuk te maken en 
weg te gooien (in de vuilnisbak en niet op de 
grond) zodat deze niet steeds weer in de bak 
terug komen. Shuttles welke minder goed zijn 
maar niet goed genoeg voor een wedstrijd 
kunnen in de trainingsbakken gedaan worden 
(dit geld voor plastic en veren shuttles). 

 

Hierdoor liggen er dan ook geen shuttles meer 
overal op de grond welke men op het einde 
van de avond steeds moet oprapen en terug 
moet doen in de bak. Dus ook de vraag als het 
niet meer druk is de shuttles op te ruimen en 
in de bak terug te doen en niet op de baan te 
laten liggen. 

Hierdoor is er een beter overzicht en hebben 

we geen of weinig last meer van slechte 

shuttles in de bak, dan zorgt de TC dat er 

genoeg shuttles aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

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! 
 

 
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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Kalender 

 

April 
16 geen badminton i.v.m. Pasen 

Mei 
10 Voorrondes Clubkampioenschappen 

senioren 

17 Voorrondes Clubkampioenschappen 

senioren 

20 Clubkampioenschappen  

20 Clubfeest 

 

Juni 

4 geen badminton i.v.m. Pinksteren 

11 geen badminton i.v.m. Ledub toernooi 

21 Afsluitingstoernooi jeugd 

28 Afsluitingstoernooi senioren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


