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Van de redactie 

 

De feestdagen zijn volop aan de gang en we 

tellen de dagen van dit jaar rustig af. De 23e 

december kunnen we gezellig de rackets 

kruisen met andere spelers tijdens het 

Oliebollentoernooi. De ALV komt er ook 

weer aan. De competitie is in volle gang en 

de jeugd is keihard aan het trainen. Genoeg 

te doen dus binnen de club. We wensen 

iedereen een gezellig en gelukkig 2019 toe. 

Eddy & Bram 

 

Nieuwe opzet competitie 

 

Sinds dit seizoen spelen we in de weekend 

competitie bij de bond. Hierdoor is het 

mogelijk gemaakt om ploegen op 

geografisch ligging in te delen. Dus niet 

meer alle wedstrijden in de buurt van 

Zeeland maar meer in de buurt. Het eerste 

team van BC Budel speelt op dit moment in 

de vijfde divisie, voorheen Hoofdklasse. Heb 

je nog vragen over de competitie? Spreek 

dan even iemand van de TC aan. 

Weekendje weg 

De datum van het weekendje is bekend. Dus 

zet 21-22-23 juni maar al vast in je agenda. 

Verdere informatie volgt nog.  

Tom & Jurgen 

 

 
 

 
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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Badminton Nederland 

 

 

Nederland naar finale ronde EK 
gemengde teams 

Nederland heeft zich in Caldas da Rainha 
(Portugal) weten te plaatsen voor de 
finaleronde van de Europese 
kampioenschappen Gemengde teams, die 
van 13-17 februari 2019 in Kopenhagen 
plaatsvinden. 

In de laatste groepswedstrijd van het 
kwalificatietoernooi werd Zwitserland met 
5-0 verslagen, waardoor Nederland als 
groepswinnaar eindigde.Eerder wisten de 
Nederlanders in groep 3 ook al met 5-0 te 
winnen van Portugal en IJsland. 

Kijk voor alle uitslagen en de stand in groep 
3 

op: http://bwf.tournamentsoftware.com
/sport/tournament.aspx… 

 

 

Badminton techniek verbeteren 

Badminton is een heel technische sport. 
Tijdens trainingen en het spelen van 
wedstrijden kun je deze techniek 
verbeteren. Wil je jouw techniek verbeteren 
bekijk eens een van onderstaande filmpjes 

Klik hier voor de filmpjes 

 

 
Het Jeugdhonk 

 

De jeugd is ook weer druk bezig met trainen, 
toernooitjes en uitwisselingen. Zo is er al 
onderling gestreden tijdens het 
Herfsttoernooi alwaar vriendjes en 
vriendinnetjes ook welkom waren.  

Uitwisseling Maarheeze 

We zijn met een mooie delegatie naar 
Maarheeze afgereisd om daar een 
uitwisseling te spelen. Maarheeze was 
eerder dit seizoen al naar Budel gekomen en 
nu was het tijd voor een sportieve revanche. 

Uitwisselingen andere verenigingen 

Samen met andere verenigingen in 
Nederland en België is het initiatief grens 
regionale uitwisseling Limburg – Noord 
Brabant ontstaan. Vroeger ging dit onder de 
naam regio team toernooi. We willen 
kinderen die geen competitie spelen een 
mogelijkheid geven om op informele manier 
wedstrijden te laten spelen. We hopen dat 
we een aantal verenigingen bereid vinden 
om hier aan mee te doen zodat we een leuke 
groep kinderen hebben die kunnen spelen. 

 

 

http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=38EAEB66-533D-4E70-A65B-CD5927F8E8E8&fbclid=IwAR1naf3fTuceDdHgD3wnQDKEz2xCd61U4a3AJSS1dFLAQ7c1AGQSDulNLjk
http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=38EAEB66-533D-4E70-A65B-CD5927F8E8E8&fbclid=IwAR1naf3fTuceDdHgD3wnQDKEz2xCd61U4a3AJSS1dFLAQ7c1AGQSDulNLjk
https://www.badminton.nl/badminton-spelen/badmintontechniek-verbeteren
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ALV 

Op 13 februari is de Algemene 

Ledenvergadering. De start is om 20h. 

Hierna is er nog de mogelijkheid om even te 

badmintonnen. De stukken ontvang twee 

weken voor aanvang van de ALV.  

 
 
Competitie 

De competitie is weer volop bezig voor 
zowel de midweek als weekend competitie. 
Dat levert de volgende tussenstanden op. 
Via de link (klik op het team) kun je ze 
wekelijks volgen. In de Midweek competitie 
staan alle team van BC Budel fier bovenaan. 
Hou dit vol zou ik zeggen. 

Weekend competitie 

Team 1 

Midweek competitie 

Team 1 

Team 2 

Team 3 

 

Contributie betalen 

De contributie bedragen staan vermeld op 

de website van BC Budel. Heeft u een laag 

inkomen, dan komt uw zoon of dochter 

misschien in aanmerking voor een 

tegemoetkoming via Stichting Leergeld. 

Aanmelden kan via 

leergeldweert@gmail.com 

Kalender 2018-2019 

December 

19e Kersttoernooi Jeugd 

26e Geen badminton 

23e Oliebollentoernooi 

 

Januari 

2e Geen jeugdtraining 

 

Februari 

24e Spelen in de Smeltkroes Maarheeze 

27e Carnavalstoernooi jeugd 

 

Maart 

3e Geen badminton 

6e Geen jeugd training 

17e Spelen in de Smeltkroes Maarheeze 

30e Clubkampioenschappen en Feestavond 

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

 
Toernooien 

23 december 

Oliebollentoernooi BC Budel 

12 en 13 januari 

Poule-toernooi van de Bokkerijders. Op 
zaterdag zal men alle dubbels en mixed-
dubbels spelen en op zondag de 
enkels. Inschrijving dient te geschieden 
via toernooi.nl uiterlijk 28 december vóór 
24:00 uur; spelers uit Nederland dienen 
uiterlijk 21 december zich te hebben 
aangemeld in verband met controle van 
lidmaatschap bij de NBB. 

23 en 24 februari  

Panache toernooi 

30 maart  

Clubkampioenschappen BC Budel + 
Feestavond 

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=F3C6D619-32F6-4C2A-8506-798D7493D668&draw=58
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=932BA9B0-3367-4EEC-AA3F-395DAD21ADDA&draw=2
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=932BA9B0-3367-4EEC-AA3F-395DAD21ADDA&team=2
http://www.rcmlbadminton.nl/standen
mailto:leergeldweert@gmail.com
http://toernooi.nl/
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Werkzaamheden Zuiderpoort 

Vanaf januari/februari gaat de gemeente 
renovatiewerkzaamheden uitvoeren aan de 
Zuiderpoort. Vooral het zwembad buiten en 
binnen gaan ze flink aanpakken. De 
aannemer gaat de renovatie gefaseerd 
uitvoeren. Het exacte plan is op dit moment 
nog niet bij ons bekend, maar dit volgt begin 
2019. We kunnen mogelijk overlast ervaren 
doordat de leden van de zwemclub ook bij 
ons komen douchen. Dit zal gebeuren op het 
moment dat men de nieuwe kleedhokjes 
gaat realiseren. De aannemer probeert de 
overlast zoveel mogelijk te beperken mede 
door in de zomervakantie hard door te 
werken. Eind 2019 verwachten ze klaar te 
zijn. Van ons wordt een flexibele houding 
verwacht, zodat alle werkzaamheden soepel 
kunnen verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


