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Van de redactie 

 

De blaadjes vallen van de bomen en de 

feestdagen komen al weer in zicht. De 

trainingen en de competitie zijn volop bezig en 

de recreanten meppen er weer lustig op los. 

Alle ingrediënten aanwezig dus voor een leuk 

avondje of ochtendje badmintonnen. We gaan 

dit jaar weer afsluiten met een kei gezellig 

toernooi en we hopen uiteraard dat we daar 

weer veel eigen deelnemers mogen 

begroeten. 

Feestelijke groeten van de Redactie 

Eddy & 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 ???? 

De datum voor het weekendje weg kun je al 

vast in de agenda zetten. Op 1-2-3 juni 2018 

gaan we weer gezellig met het Clubke op pad. 

Verdere informatie volgt nog maar zet het 

weekendje maar al vast in je agenda. 

 

 
 

 
Shuttle verkoop 

Binnen de club kun je ook veren shuttles 

kopen om zelf mee te spelen. De verkoop van 

de shuttles regelt Tom Hendriks.  

Prijs: 

Yonex 30  €21,- 

Yonex 20 €19,- 

RSL paars  €15,- 
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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 rijd 
met iemand mee. Zo houden we het veilig 
voor iedereen. 

Alvast bedankt. 

Badminton Nederland 

 

 

Brabantse Kampioenschappen 

25 en 26 November zijn er weer de Brabantse 
Kampioenschappen. 

 

 

Het Jeugdhonk 

 

Herfsttoernooi 
De jeugdleden hebben weer hard gestreden 
om de eerste plek tijdens het Herfsttoernooi. 
Samen met enkele vriendjes en vriendinnen 
waren er vele leuke en spannende 

Clubkampioenschappen 

Jeugd en senioren 

Zondag 4 maart 
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wedstrijden. Uiteindelijk konden er maar een 
paar winnaars zijn: 

1e  Sepp 

2e Sem  

3e Luuk 

Vriendjes en Vriendinnen 

1e Emma 

2e Merlijn 

3e Celina 

 

Clubkampioenschappen Jeugd 
Ook de jeugd gaat begin volgend jaar weer 
strijden om de eer clubkampioen van BC 
Budel. Zet dus zondag 4 maart in je agenda 
voor een leuke dag met spannende 
wedstrijden. 
 

 

Begeleiders  

Na de vorige oproep voor extra begeleiders bij 
de training van de jeugd hebben diverse leden 
aangegeven mee te willen helpen. Namens de 
JC en de jeugdleden al vast heel erg bedankt 
voor de extra inzet. 

 

Standen competitie 

De competitie is weer in volle gang. Alle teams 

doen weer hun best om de Budelse eer hoog 

te houden. Dat levert de volgende 

tussenstanden op. Via de link (klik op het 

team) kun je ze wekelijks volgen. 

 

 

 

Weekend competitie 

Team 1 

 

 

Team 2 

 

Team 3 

 

 

 

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=A48FCF16-2A38-497E-AEB7-BF2D76F11FAD&draw=27
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=AF37A3DE-5068-4036-A0C4-9513A5EB7558&draw=7
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=AF37A3DE-5068-4036-A0C4-9513A5EB7558&draw=18
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Midweek competitie 

Team 1 

 

Team 2 

 

Team 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 men de netten opzet dan dient 
men ook de kokers met shuttles er aan te 
bevestigen. Dit doen we 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 2017-2018 

December 

20e kersttoernooi jeugd 

27e  geen training jeugd 

27e Oliebollentoernooi 

 

Januari 

31e ALV BC Budel 

(data onder voorbehoudkijk op de site voor de laatste informatie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=AE721159-1075-425B-9923-090B63AF3684&draw=1
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=AE721159-1075-425B-9923-090B63AF3684&draw=2
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=AE721159-1075-425B-9923-090B63AF3684&draw=3
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Clubkleding 

Wil jij ook in een mooi BC Budel clubshirt 
spelen? Dat kan! Aangezien we de grote 
bestel ronde gehad hebben dien je nu zelf je 
shirt te bestellen. Dat kan bij Badmintonplanet 
Voor de bedrukking op je shirt moet je contact 
opennemen met Tom Hendriks. Hij kan je dan 
verder helpen. 

 

 

Gedragsregels BC Budel 

We willen als BC Budel uiteraard altijd goed 
voor de dag komen. Dat af en toe de spanning 
toe neemt tijdens de competitie snappen we 
dan ook. Maar we willen iedereen er op 
attenderen dat ongepast taalgebruik tijdens 
een wedstrijd niet gewenst is. Denk dus eerst 
even na alvorens er een “krachtterm” door de 
zaal gaat. Al vast bedankt! 

 

 

 

Contributie 

 

In januari gaan we de contributie weer innen. 

Wil je opzeggen? Denk er dan aan dat je dit op 
tijd doet.  

http://www.badmintonplanet.nl/badminton-kleding/clubkleding-badminton/victor-clubkleding?p=3

