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“Ut Shuttelke” BC Budel

Van de redactie

De dagen worden weer langer en de
temperatuur stijgt. De lente is in volle gang!
Dit betekent echter ook dat het badminton
seizoen naar zijn einde loopt. Aanstaande
woensdag het laatste interne toernooi voor de
senioren. Alle senioren zijn uiteraard van
harte welkom. We wensen je weer veel
leesplezier.

Daarna werd zonder onderbreking hard
doorgevochten, alle partijen werden met volle
inzet door iedereen ingezet, waarbij menigeen
boven zichzelf uitsteeg. Bij de dames dubbel
bleef het lang spannend, ook omdat met
wisselende partners werd gespeeld. In de
gemengd dubbel bleef het spannend tot de
laatste wedstrijd waarin de beslissing viel. Dit
was ook het geval in de gemengd dubbel
waarin de stand steeds dicht bij elkaar bleef.
De heren A kruisfinales werden gespeeld
tussen Eddy en Perry en de andere was tussen
Roel en Bart. Na een stevige partij kwamen
Roel en Perry als winnaars hiervan uit de bus.
Ondertussen maakten de heren dubbel B het
nog spannend met de laatste wedstrijd tussen
Wiel en Jeffry tegen Barry en Tim.

Eddy & Bram

Clubkampioenschappen
Na een voortvarend begin op woensdag met
de voorrondes, waar we al verschillende
spannende partijen hebben gezien, o.a. een 3
setter van Rani en Tom tegen Riek en Jeffry en
een bloedstollende overwinning in 3 sets van
Tim op zijn vader!

Hierna was het tijd voor de Finale in de Heren
enkel A Tussen Perry en Roel. Waar Perry op
voorsprong stond in de eerste set toen bij een
geweldige rally hij helaas uitschoof en zich
blesseerde. Ondanks de blessure toch nog de
eerste set gewonnen, maar daarna heeft Roel
in de 2 volgende sets de overwinning naar zich
toe getrokken.
Roel gefeliciteerd met je prolongatie als
clubkampioen!

Zaterdag iedereen op tijd aanwezig en dus op
tijd begonnen. Bedankt deelnemers!
Met veel enthousiasme en inzet werden de
wedstrijden gestart en werd er zelfs al een 3
setter gespeeld in de eerste wedstrijd van de
Heren Dubbel A. Ook de mix liet zich niet
onbetuigd en leverde een 3 setter op tussen
Wilma en Tim tegen Riek en Jeffry.
De spanning bleef zich voortzetten met de
volgende 3 setter van Perry en Jos tegen Roel
en Jurgen.
Rond 11 uur werden de spelers verrast door
de organisatie met appelflappen.
Lekker!!!
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En Perry voorspoedig herstel gewenst.

Nieuwsbrief BC Budel
Bij de Prijsuitreiking werd Caroline nog verrast
met de aanmoedigingsprijs, vanwege haar
verdienste voor de club , o.a. helpen met de
jeugd, en het goede badminton spel.

Inmiddels werd het tijd voor iedereen om te
vertrekken voor het eten en het clubfeest bij
de Brasser.
Alle deelnemers bedankt.
Senioren
HEA
1 Roel
2 Perry
HDA
1 Bas en Bart
2 Perry en partner
GD
1 Tamara en Wiel
2 Riek en Jeffry
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HEB
1 Tom
2 Barry
HDB
1 Tim en Tom
2 Wil en Jeffry
DD
1 Caroline en Riek
2 Tamara en
Monique

Jeugd
Naast de senioren (die hun CK speelden op 30
maart) hebben ook de jeugdspelers van BC
Budel hun clubkampioenschappen gespeeld.
Zij deden daar drie weken over, want de jeugd
speelde hun wedstrijden allemaal op
woensdagen. De laatste partijen werden op
woensdag 3 april gespeeld en daarna konden
de clubkampioenen bekend gemaakt worden.
En voor iedereen was er wel een aandenken
ter herinnering aan de clubkampioenschappen
van 2019.

Bij de jongensenkel A waren er een aantal
spannende wedstrijden. Een paar jongens
waren erg aan elkaar gewaagd. Hier kwam een
winnaar uit, die er toch bovenuit stak. Bij de
dubbels werd alles door elkaar gemixt, dus er
waren mix-, heren- en damesdubbels. Bij de
puntentelling werden de scores per persoon
geteld. Ook was er nog een b-klasse: dit waren
de jongens, die jonger zijn en die nog niet erg
lang bij onze club speelden.
Alle kinderen waren erg enthousiast en
hebben leuke wedstrijden gespeeld.

“Ut Shuttelke” BC Budel
De aanmoedigingsprijs voor diegene, die het
hele jaar goed en sportief gespeeld heeft, was
dit jaar voor Siem van Cranenbroek.

Koninklijke onderscheiding Wil
van Meijl

Alle prijswinnaars: VAN HARTE PROFICIAT.

Op 26 april is Wil van Meijl benoemd tot lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Wil is al jaren
actief voor badmintonvereniging 'BC Budel'.
Hier was hij eerder penningmeester,
competitieleider, vertrouwenspersoon en
begeleider van nieuwe leden. Hij steekt er veel
energie in om de jonge leden zich op hun plek
te laten voelen. Tot slot van rekening beheert
hij ook de website van de
badmintonvereniging. We feliciteren Wil dan
ook met deze mooie onderscheiding.

HE1
1 Stan van
Steenbergen
2 Siem van
Cranenbroek
DE1
1 Simone van
Seggelen
2 Silke van Rul
Dubbel 1
1 Siem van
Cranenbroek
2 Sem Seijkens

HE2
1 Guus van Schijndel
2 Stan Groenen
Dubbel 2
1 Stan Groenen
2 Jorn Groenen

De volledige uitslag van de jeugd vind je op de
website van BC Budel.

Hoe maakt men een shuttle?
We slaan er de hele avond tegen aan. Maar
hoe maken ze zo’n veren shuttle nu eigenlijk?
Klik hier voor de filmpjes
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Het Jeugdhonk
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Interregionale jeugdontmoeting
Een aantal jeugdleden heeft op 28 april
deelgenomen met de eerste interregionale
uitwisseling voor jeugdleden. Dit treffen is een
samenwerking tussen een aantal verenigingen
in onze regio. BC Budel, BC Neerpelt, De
Bokkekrijders, BC Hamont, BC Maarheeze en
Bocholt. De uitwisseling is bedoeld voor
kinderen die geen competitie spelen en het
toch leuk vinden om eens tegen
gelijkwaardige andere kinderen te spelen.

Team 1 is ongeslagen kampioen geworden. Na
8 winst partijen en 2 gelijk spelen mogen zij
zich riant kampioen van de 2e klasse noemen.
Tom, Hans, Jurgen, Riek, Tamara, Diane en
Rian van harte gefeliciteerd.
Ook team 2 mag zich al kampioen noemen. Ze
moeten nog twee wedstrijden spelen maar
zijn al niet meer te achterhalen voor de
concurrentie. Ook Wil, Tim, Bram, Michel,
Wilma, Monique, Femke en Bep proficiat met
de behaalde titel.
Weekend Eindstand
Team 1
Midweek competitie
Team 1
Team 2
Team 3

Joop Verbeek is hier namens BC Budel kar
trekker in geweest en heeft gezorgd dat de
uitwisseling nieuw leven in is geblazen.

Weekendje weg
De datum van het weekendje is 21-22-23 juni.
Verdere informatie volgt nog voor diegene die
zich aangemeld hadden.
Tom & Jurgen

Competitie
Team 1 (weekend competitie) heeft een
mooie derde plaats behaald. Mooi detail is dat
zij van alle teams uiteindelijk de meeste
winstpartijen behaald hebben.
De competitie voor de Midweekcompetitie
begint aan zijn einde te komen. Voor dat de
laatste wedstrijden gepeeld zijn hebben we
toch al twee kampioensteams binnen!
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Shuttle verkoop

Vanaf 30 juni zomerbadmintonnen op de
zondag van 10h – 12h

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,-

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

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 2019
Mei
2e
8e
22e
26e

Geen jeugdtraining
Eind toernooi BC Budel senioren
Kind-ouder toernooi
gewoon badminton (ledubtoernooi)

Juni
9e
19e
26e

geen badminton (Pinksteren)
afsluitingstoernooi Jeugd
laatste speelavond

6

BC Budel | 2016

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.

