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Van de redactie 

 

Het seizoen zit er weer op. Voor de echte die-
hards is er nog de mogelijkheid om de zomer 
te overbruggen op de zondag ochtenden. Men 
kan dan weer gebruik maken van het 
Zomerbadmintonnen. Men speelt dan van 10h 
tot 12h en de kosten worden verdeeld over de 
mensen die komen. We zien iedereen weer 
graag terug op woensdag 16 augustus voor de 
eerste speelavond en jeugdtraining.  

Eddy en Bram 

 

 

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 
 

Weekendje weg Landgraaf 

Beste badmintonners en ouders van. 
 
Het badminton-weekend van 2017 heeft weer 
plaatsgevonden. Deze keer waren we te gast 
op camping De Watertoren in Landgraaf. We 
waren deze keer met een wat kleinere groep, 
een stuk of 20 camping-gasten en een paar 
dag-gasten. Met 3 caravans, 3 campers, een 
vouw-wagen en een tent is er een gezellig 
veldje gecreëerd.  
 
Vrijdag bij aankomst en opzetten van alles 
blijkt direct de saamhorigheid, iedereen is 
bereid om de ander te helpen met opzetten. 
Na opzetten van de eigen kampeermiddelen is 
er begonnen met opzetten van de party tent, 
dit werd door de dames wijselijk aan de heren 
overgelaten… die met af en toe een stok op de 
verkeerde plaats dit toch tot een goed einde 
wisten te brengen. 
 
 

6 Juli uitwisseling tegen BC 

Someren. Aanvang 20h in 

sporthal De Postel, Postel 18 in 

Someren 
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Rond een uur of 6 is er een clubje gaan eten 
bij het restaurant en heeft de rest samen 
gebarbecued. 
Later op de avond is er gezellig in de partytent 
een drankje genuttigd, waarbij de verwarming 
van Maarten en Tom goed van pas kwam, 
heren bedankt! 
 
Op zaterdag is Tamara heel hard bezig 
geweest met het op- en uitzetten van de 6-
kamp, waarmee stipt om 11 uur werd 
begonnen. Door het mooie weer kwamen alle 
spellen (2 met water) goed tot hun recht en 
werd er gestreden op het scherpst van de 
snede, maar vooral met veel lol (sommigen 
waren nat tot op hun onderbroek). Tamara 
bedankt. 
 

 
Diezelfde middags nog een leuke wandeling 
door de omgeving gemaakt. Tegen 6en zijn we 
begonnen aan de BBQ, een gezellig samenzijn 
met ruim aanbod aan vlees en salades, 
heerlijk! 
 

Rond 8 uur van buiten verkast naar de 
partytent, waar om 9 uur de quiz werd 
gestart, een muziek-quiz door Fleur. Deze was 
toch wel best moeilijk maar had een groot “o 
ja” gehalte toen we de antwoorden te horen 
kregen. Tussendoor nog een algemene vragen 
quiz van Pieter. Daarna ging het buurten door 
tot in de kleine uurtjes. Fleur en Pieter 
bedankt! 
 
Op zondag is er afgesloten met een BBQ van 
het overgebleven vlees en salade, na afbreken 
van alle kampeermiddelen en gezamenlijk 
opruimen. Al met al een heel gezellig 
weekend! 
 
Monique en Rian, hartstikke bedankt voor het 
organiseren van de camping en de BBQ! 
 
Dan wil ik graag eindigen met een oproep, 
probeer dit volgend jaar ook eens! Heb je 
geen eigen kampeermiddelen, dan zijn er vast 
wel mensen die je uit de brand kunnen 
helpen. Ook dagjesmensen die met de 6-kamp 
en/of BBQ mee willen doen zijn van harte 
welkom, wij zorgen ervoor dat je in een warm 
bad terecht komt. Deelname is altijd vrijwillig 
aan 6-kamp zowel als BBQ. 
 

 
 
De organisatie voor het volgende jaar is in 
handen van Eddy en Tom, heren succes! 
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Uitwisseling BC Someren 

Woensdag 6 juli hebben we een uitwisseling 
voor de recreanten van BC Budel 
georganiseerd tegen BC Someren. Wij kunnen 
dan op de woensdag avond in Someren leuke 
wedstrijden spelen. Op zondag ?? september 
komen de mensen van BC Someren in Budel 
voor de re match. Dus zet de data al vast in je 
agenda en zorg dat je er bij bent. 

 

 
Ook BC Budel BOB´t 

De derde helft is bij BC Budel altijd een 
gezellig samenzijn. 

Toch willen we op deze plaats uit het oogpunt 
van sociaal en verantwoord bezig zijn ook 
eens vragen aan een ieder om bewust te zijn 
van de gevaren van alcohol in het verkeer. 

 

We denken dat een het ook tot de 
verantwoording van een vereniging hoort om 
de leden hier op te wijzen. 

Drink je een glaasje, kom op de fiets. Of rijdt 
met iemand mee. Zo houden we het veilig 
voor iedereen. 

Alvast bedankt. 

 

Badminton Nederland 

 

Dutch Open 

Van 10 tot en met 15 oktober 2017 vindt in 
Topsportcentrum Almere de 69ste Yonex 
Dutch Open plaats. Die mag je niet missen! 

Speelavond 

We hebben een kleine aanpassing gemaakt op 
het baanbord. Voor de spelers die al om 20h 
aanwezig hebben we nu een tijdsbordje 
bijgemaakt. Men dient dus vanaf 20h al af te 
hangen in plaats van 20.30h.Verder 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. 

 

Eerste speelavond en training  

Woensdag 16 augustus senioren 

Woensdag 6 september jeugd 
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Het Jeugdhonk 

 

Op woensdag 21-6-2017 was het einde 
seizoen toernooi voor de jeugd. Bij dit 
toernooi mochten de kinderen ook weer een 
introducee meenemen. 

We zijn gestart met 14 kinderen waarvan er 4 
introducee waren. Er zijn deze woensdag een 
aantal kinderen afwezig in verband met 
schoolkamp of proefwerkweek. 

Na 5 wedstrijdrondes, waar de kinderen 
telkens weer een andere tegenstander en/of 
medestander hadden, is er een eind uitslag 
gekomen. 

Er waren 2 prijzen 1 voor de winnaar van de 
leden en 1 voor de winnaar van de 
meegekomen kinderen. 

Uitslag: 

Leden:      

1. Stan van Steenbergen 
2. Bregjes Derks    
3. Thomas Levendig    
4. Milan Looymans    
5. Romy Blokx 
6. Yana Gumse 
7. Sepp Vlassak 
8. Christine Zhong 
9. Guus van Schijndel 
10. Saar van Mierlo 

Introducee; 
1. Merle (meegekomen met Romy) 
2. Tim (meegekomen met Stan) 
3. Lonneke (meegekomen met Bregje) 
4. Celina (meegekomen met Saar) 
 

Toernooi Beker Seizoen 2016-2017  

Het hele jaar door organiseren we interne 
toernooitjes voor de jeugd en hier komt ook 
weer een uitslag uit. Alle toernooitjes tellen 
mee voor de toernooibeker seizoen 2016-
2017.  De toernooitjes die meetellen zijn: 
Herfsttoernooi, Kersttoernooi, 
Carnavalstoernooi, Clubkampioenschappen en 
Einde seizoen toernooi. De punten van ieder 
kind worden opgeteld en daar komt dan een 
winnaar uit. 

Dit jaar is de toernooibeker seizoen 2016-
2017 gewonnen door Milan Looijmans.  

 

Laddercompetitie jeugd 2016-2017. 

 

Dit seizoen hebben we ook een ladder 
competitie gehouden. Hieruit is ook een 
winnaar gekomen. De Winnaar van de 
Ladderbeker is dit jaar Stan van Steenbergen 

Speelde je tactisch en eindigde je op de juiste 
`sterren` plek dan kon je ook een prijs winnen 
De spelers met de meeste sterren waren:  

Sepp Vlassak, Stan van Steenbergen, Milan 
Looijmans en Siem van Cranenbroek 

Iedereen proficiat met zijn (zwaar bevochten) 
overwinning en we hopen weer iedereen te  
zien op de eerste training op 16 augustus. 
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Standen competitie 

 

Ook bij de midweek competitie hebben we dit 
jaar een kampioensteam. BC Budel 2 wint met 
een mooie versprong op de nummer 2. 

Jurgen, Tom, Wilma en Monique proficiat! 

 

Eindstand BC Budel 1 

 

 

 

 

Eindstand 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! 
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Nieuw Clubshirt 

We gaan volgende seizoen spelen in een mooi 
nieuw clubshirt. Eens kijken of dat de 
prestaties in dit nieuwe tenue ook zo mooi 
gaan zijn.  

Een compliment aan de kleding commissie 
voor hun inzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

 

 
 
Juli 
6 Uitwisseling BC Someren in Someren 
 
Augustus 
16 1e speelavond en training senioren 
 
September  
6 1e training jeugd 

(data onder voorbehoud, wijzigingen worden via mail doorgegeven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


