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Voorwoord 
 

Het is ons redactieteam weer gelukt om een 
nieuw infobulletin in elkaar te zetten. 
Gelukkig gaat dit niet meer zo als vroeger 
met kopiëren, nieten en uitdelen maar de 
tijd die hierin gestopt wordt is nog altijd 
eentje van passen en meten, knippen en 
plakken, de schrijvers achter de broek zitten 
en dan een paar creatieve avonden om te 
oordelen of het zo wel kan. Het resultaat 
mag er zijn. Voor de maandagavondleden 
die niet weten wat er op woensdagavond 
gebeurt en andersom is dit bulletin een 
welkome verademing. Veel recreantleden 
weten niet eens dat zij twee avonden 
kunnen badmintonnen. En veel 
woensdagavondleden weten ook niet eens 
dat er op maandag een competitiegroep 
actief is in T-Kwadraat. Kortom deze info is 
belangrijk voor iedereen binnen BCT.  Deze 
keer gaat de info over de jeugd, een nieuwe 
dame die leiding geeft aan de VB-groep, de 
competitie die volop draait en nog veel 
meer. Kortom lees uzelf op de hoogte via 
dit bulletin. Veel leesplezier!!   
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Beste BCT - ers 

 

Beste BCT-ers, 

Op een van de weinige avonden 

dat ik niets te doen heb zit ik 

tegenover de kerstboom in mijn 

woonkamer. De ballen hangen, de 

lampjes branden, mijn wijnglas is 

halfvol en ik denk alvast aan een 

nieuw jaar vol  goede voornemens. 

Ik pak mijn pen 

en papier en 

schrijf ouderwets 

wat ik jullie wil 

zeggen zo vlak 

voor Oud en 

Nieuw. Schrijven, 

ja. Misschien ben 

ik wel de laatste 

Nederlander die nog schrijft als 

mijn kleinkind wordt geboren en 

zichzelf appt: “Hallo opa. Hier is 

Tom, ik ben net geboren en ben 

jouw kleinzoon”. Het moet niet 

gekker worden.  

2016 was ook een gek jaar en 

misschien wordt dat nog erger. Ik 

denk aan een Aleppo waar  leven 

noch dood een zekerheid is, aan 

een Donald Trump die in januari  

misschien wel de belangrijkste 

wereldburger wordt, de 

verkiezingen in Nederland, aan 

Feyenoord die de Coolsingel kan 

kleuren en aan mijn voornemens.  

 

Ik ga mijn bakens verplaatsen, 

gedichten schrijven en de 

vereniging verlaten. Het zaad 

voor mijn voornemens heb ik 

gezaaid en ik wil nu onkruid 

wieden om te gaan oogsten. Ik zal 

jullie misschien nog terugzien in 

het kunstproject Artomaat.  

 

Na de Algemene 

Ledenvergadering zal ik na bijna 
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vijf jaar voorzitterschap aftreden 

en de vereniging gezond en 

krachtig in een nieuwe vaart 

laten glijden.  

 

Ik wil iedereen danken voor het 

vertrouwen  en de steun die ik van 

jullie in al die jaren heb 

gekregen. Het was een uitdagende 

job en ik mag met plezier 

terugdenken aan jullie.                                                                    

De kalkoen zal dit jaar wel weer 

op het vuur komen en onze 

eetspieren zullen het stevig te 

verduren krijgen maar problemen 

zullen we wel niet verwachten. 

Hoe anders zal dit zijn in 

gebieden op onze aarde waar 

vrede en armoe hoog goed zijn. 

Het is ook ver van ons bed maar 

ook dichtbij huis. Er is veel armoe. 

Niet alleen fysiek maar ook 

geestelijk.  

Daarom wens ik jullie  liefde, 

geluk, tolerantie, gezondheid, 

vrijheid, succes, vriendschap, 

samenwerking, bereidwilligheid, 

collegialiteit, warmte en 

schoonheid. Dat moet voldoende 

zijn om 2017 tot een fantastisch 

jaar te maken.                                                                                       

 

Namens het Bestuur wens ik jullie  

een prettige jaarwisseling en een 

gelukkig Nieuwjaar. 

 

Ad Nouwens                                                                                               

Voorzitter  

 
                                                                                          

Terugblik 1e helft 
competitie 

 
Doelstelling van team 1 was promoveren. 
Het team werd in de breedte versterkt en 
hiermee moest de verlangde promotie naar 
de tweede klasse worden gerealiseerd. Na 
10 wedstrijden heeft team 1 nog alles in 

eigen hand. Weliswaar staan ze 2e met twee 
punten achterstand maar met één wedstrijd 
minder gespeeld te hebben en de 
voorsprong op nummer drie bedraagt twee 
punten. Met nog vier wedstrijden te gaan 
kunnen de rood-witten weinig puntverlies 
veroorloven en zullen de wedstrijden tegen 
BC Geldrop en BC Alouette de 
sleutelwedstrijden worden.  Een loodzwaar 
programma maar alles nog in eigen hand. 
Succes!! 
 
Team 2 voelt de aderlating van het vertrek 
van Edie naar team 1 en heeft moeite om 
niet de onderste plaats aan de broek te 
krijgen. Drie punten vóór op BC Shot en 
twee punten achter op BCBH met één 
wedstrijd extra te spelen. Duels tegen deze 
teams staan nog op het programma dus 
moet er hard aan worden getrokken om 
zeker niet de laatste in de poule te worden. 
Tandje erbij!! 
 
U19. De competitie voor dit team verloopt 
dramatisch gezien de laatste plaats. Dit is 
echter niet de juiste afspiegeling van de 
prestaties die zij neerzetten. Weliswaar 
wordt vaak met grote cijfers verloren maar 
de afstand naar eenentwintig is niet groot. 
Vaak wordt in driegame wedstrijden aan het 
kortste eind getrokken. Misschien een 
kwestie van meer trainingsarbeid en het 
zelfvertrouwen met een winstpartij zien op 
te krikken. Kop op team 3, het zit er in!! 
 
U15. Het kampioensteam van vorig seizoen 
draait voor het eerste seizoen in U15 
geweldig goed mee getuige een 4e plek met 
slechts twee punten achterstand op 
nummer 2. Met een wedstrijd extra in de 
benen is dit zeker een goede prestatie te 
noemen. Daniël is met 14 gewonnen punten 
grossier voor team 2.  Isabella die voor het 
eerste seizoen meespeelt doet dit zeer 
verdienstelijk. Dit team blinkt uit in 
samenwerking en dat betaalt zich uit. Ga zo 
door!! 
 
MU17. Een supergezellig team waar de 
dames niet zoals vorig jaar troosteloos 
onderaan bivakkeerden. Een stevige 5e plek 
met uitzicht naar de 4e plaats: Hirundo 
heeft maar één punt meer. Dat moet te 
doen zijn zeker als Ka Ming haar punten 
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binnen blijft slaan. Elin heeft met twee 
gewonnen partijen te pakken en is wel de 
verrassing van het jaar. Nog een keihard 
programma te gaan en hopelijk kunnen 
jullie nog een plaatsje extra stijgen. Ga zo 
door meiden!! 
 
Midweekcompetitie: 
 
Team 1 op ramkoers voor de titel in de 4e 
klasse met 30 ptn. uit 6 en BC Reeshof 17 
uit 4 gaan zij fier aan kop. Wat onnodig 
punten verloren maar BC Reeshof kunnen 
zij pareren gezien de 3-5 uitoverwinning en 
BC Vitesse werd thuis op 4-4 gehouden. Alle 
ingrediënten zijn aanwezig voor de titel. 
Edie Heemels en Mieke van Doorneveld 
grossieren in gewonnen wedstrijden. Nu 
maar hopen dat zij niet onder de druk 
bezwijken. Succes!! Wij rekenen op jullie. 
 
Team 2 presteert net als team 1 geweldig. 
Een 3e plaats met één wedstrijd minder 
gespeeld te hebben en 7 punten achter. Dat 
moet recht te trekken zijn. Oirschot was 
met 3-5 te sterk maar er zijn pas drie 
wedstrijden gespeeld en alles is nog 
mogelijk. Dit team weet als geen ander dat 
zij niet te vroeg moeten pieken. De prijzen 
worden pas aan het eind verdeeld. 
Topteam!   
 
Achteraan in dit Info-Bulletin staan de 
actuele standen van de competities waarin 
BCT is vertegenwoordigd. 
Daarnaast staan onder het hoofdstuk “links” 
op pagina, koppelingen die je meteen naar 
de site brengt waar desbetreffend team in 
speelt. 
 

ALV 

 
Op 14 maart 2017 wordt de ALV gehouden 
in de Symfonie. De financiële resultaten zijn 
nog niet bekend maar onze penningmeester 
kan wel meedelen dat de resultaten parallel 

lopen met de begroting. De 
secretaris meldt dat het 
ledenaantal stabiel is en 
een lichte stijging vertoont 
in rittenkaarthouders. De 
voorzitter meldt dat er 
helaas nog geen opvolger is 

gemeld voor de vacante bestuursposities: 
Voorzitter en bestuurslid recreanten.  
Belangrijke zaken waar we tijdens de ALV 
2017 zeker over gaan praten: 

 Jaarstukken 2016 
 Begroting 2017 
 Wie wordt de nieuwe voorzitter?  
 Wie wordt Bestuurslid Recreanten? 
 Deelname jeugdcompetities 
 Contributie 2017-2018 
 Wat wil ik als lid besproken hebben? 
 
 

Contributie 

 
In januari volgt voor iedereen de incasso 
van de contributie. Bij deze incasso wordt 
ook de jaarlijkse bondscontributie ad.  
€ 10,45 geïnd. Op 4 januari zal de maand- 
of halfjaarcontributie van uw IBAN 
afgeschreven worden. 
 
Mededeling voor de leden via de 
Gemeentelijke Meedoenregeling 
 
Diegene die momenteel deelnemen aan de 
Meedoenregeling krijgen op 6 of 7 januari 
een schrijven van de gemeente met je 
klantnummer. Dit klantnummer is samen 
met je geboortedatum de basis voor het 
innen bij de gemeente betreffende de 
Meedoenregeling. 
Voor komend jaar maken we dus een 
uitzondering, dat de contributie niet op 1 
januari betaald moet zijn. Na ontvangt van 
je klantnummer, zal de penningmeester het 
basisbedrag innen bij de gemeente en het 
overige deel meenemen in de incasso van 1 
februari. 
Mocht je hierover nog vragen hebben, 
neem dan even contact op met onze 
penningmeester, Henri de Brouwer. 
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Wist je dat……. 
 
 Op maandag 9 en woensdag 11 januari  

de speelavonden weer beginnen. 
 De recreanten ook steeds op maandag 

welkom zijn in T-Kwadraat. 
 De automatische incasso voor de 

contributie plaatsvindt op 4 januari. 
 Dat tegelijkertijd ook de 

bondscontributie voor 2017 ad. € 10,45 
geïnd wordt. 

 Adreswijzigingen of wijzigingen in 
telefoonnummer of emailadres even 
doorgeven moeten worden aan de 
ledenadministratie? Dan blijf je 
tenminste alle informatie ontvangen. 

 Je jezelf nu op kunt geven voor de 
Competitie Buiten Bedrijf (recreanten/ 
senioren).  

 Maar je kunt natuurlijk ook bij je 
werkgever vragen om met via het 
bedrijf mee te doen met een paar 
collega’s 

 Dat 4 spelers/speelsters van BCT 5 titels 
in de wacht gesleept hebben tijden de 
Brabantse Senioren Kampioenschappen. 

 Dat we een aantal leden in de 
gelegenheid gesteld hebben om de 
cursus ‘Sportleider 2’ te gaan doen, wat 
de eerste stap is om badmintontrainer 
te worden. 

 Dat Gwen v.d. Sande en Jaap de 
Brouwer hiervoor in december geslaagd 
zijn en Levani Maspaitella dit in januari 
af gaat ronden. 

 Textiel, oude kleding etc., kun je het 
hele jaar inleveren bij onze 
(ex)voorzitter (ook na de ALV) aan de 
Ringbaan Noord 23a. 

 BCT nog steeds graag een paar 
sponsors wil hebben. 

 We nog graag wat vrijwilligers willen 
hebben voor bestuursfuncties, maar ook 
voor wat hand- en spandiensten. 

 In dit info-bulletin de huidige standen 
zijn opgenomen van de competities 
waarin BCT een team heeft spelen. 

 Er ook een pagina LINK is, met 
snelkoppelingen, zodat je van elk team 
de actuele stand kun bekijken en 
volgen. 

 Er diverse mogelijkheden zijn om BCT 
extra te steunen, zodat zij meer 

inkomsten hebben, zonder dat het jou 
geld hoeft te kosten 

 Kwok met zijn bedrijf KW-Flex zijn 
sponsorcontract zal verlengen. 

 Hiermee wordt ook gewaarborgd dat de 
leden van BCT de korting van 10% op 
aankopen blijven behouden. 

 Er in dit info-bulletin 3 manieren staan 
om BCT extra te steunen. 

 Badmintonnen erg gezond is (lees het 
artikel verderop in dit bulletin). 

 

Vrijwilligers gezocht 
 
BCT is dringend op zoek naar een aantal 
vrijwilligers om een aantal taken uit te 
voeren of hand- en spandiensten te 
verlenen. 
 
Zo zijn we op zoek naar een: 
 
Voorzitter: 
Onze voorzitter, Ad Nouwens, heeft in de 
laatste ALV te kennen gegeven bij de ALV in 
2017, het einde van zijn termijn, het 
voorzitterschap neer te willen leggen. Vrij 
recent heeft hij aangegeven dat het na die 
tijd niet mogelijk is om nog veel voor de 

club te kunnen 
betekenen. Een 
verlenging op welke 
wijze dan ook zit er 
echt niet in. Helaas 

heeft nog niemand zich gemeld die het 
stokje wil overnemen. Vandaar deze laatste 
oproep aan leden en ouders van jeugdleden 
om zich kandidaat te stellen voor de functie 
van voorzitter. Ze kunnen zich melden bij de 
ledenadministratie of één van de andere 
bestuursleden. 
 
Bestuurslid Recreanten: 
Ons huidig bestuurslid Recreanten, Frans 
Aalsma, heeft zijn afgelopen jaar verstreken 
termijn al met één jaar verlengd, maar nog 
geen opvolger gevonden. Frans geeft aan 

dat de combinatie van 
zijn werk en besturen 
er niet meer in zit en 
hij wil geen half werk 
leveren. Zeker nu de 
recreanten binnen BCT 
groeien is een 
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vertegenwoordiger binnen het bestuur 
namens deze leden onontbeerlijk. Wil jij als 
recreant plaatsnemen in het bestuur van 
BCT, neem dan even contact op met de 
ledenadministratie of één van de andere 
bestuursleden. 
 
Daarnaast zijn we op zoek naar leden of 
ouders van jeugdleden die als vrijwilliger 
ondersteuning kunnen geven op/ bij: 

 Training van de jeugd op maandag 
(19.00 u – 20.30 uur) 

 Training van de jeugd op woensdag 
(19.00 u – 20.30 uur) 

 Recreanten speelavond op maandag 
(19.00 u – 21.00 uur) 

 Recreanten speelavond op woensdag 
(20.30 u – 22.30 uur) 

 Diverse activiteiten van de A.C. 
 De redactie van dit Info-Bulletin 
 Sponsor commissie 
 
Heb jij zin en interesse in één van 
bovenstaande onderdelen, neem dan geheel 
vrijblijvend contact op met één van de 
bestuursleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden aan het woord 

 
Voor deze editie hebben we nieuwe leden 

gevraagd een klein stukje te schrijven. 

Hieronder de reacties:   

Hallo ik ben Lindsy en ben 10 jaar. Ik ben 
sinds september lid van BCT Tilburg en vind 
badminton leuk. Op vakantie deed ik met 
mijn moeder badmintonnen en leek me wel 
leuk om dit als sport te gaan doen. Toen 
heb ik twee proeflessen gedaan. En vond 
het leuk. Ondertussen zit mijn vriendin van 
school er ook op en met nog een ander 
meisje hebben we het leuk en natuurlijk 
leren we badmintonnen. Ik heb voor BCT 
gekozen omdat de locatie dichtbij is wat ik 
prettig vind.  
Lindsy van Wanrooij 

 
Ik ben Yara, 9 jaar en zit in groep 6. Ik wou 
al heel lang op badminton en na de zomer 
vakantie ben ik eindelijk gestart bij BCT. 
Een jongen uit mijn klas zat ook al een 
tijdje op badminton bij BCT, daarom ben ik 
ook bij BCT gestart. Vind het super leuk en 
ga elke maandag met veel plezier. Ik heb 
nu ook een eigen racket, daar ben ik heel 
blij mee. Mijn andere hobby’s zijn dansen, ik 
volg hip hop les op donderdag in het t-
kwadraat.  
Groetjes Yara Laurs 
 
Hoi ik ben Narischa en ben 10 jaar oud. 
Mijn vriendin Lindsy zat al op badminton bij 
BCT en vroeg of ik het leuk vond om een 
keer mee te doen. Na 2 proeflessen vond ik 
het heel leuk en heb ik besloten me in te 
schrijven bij de club zodat ik elke maandag 
gezellig met mijn vriendin kan trainen.  
Narischa de Regter 
 
Al een tijdje was ik aan het nadenken over 
een sport die ik zou willen uitoefenen. Het 
moest actief zijn maar ook niet te actief, 
niet te ver van huis en om balsporten geef 
ik niets. Mijn vader, Frans Aalsma, die al 
tijden met jullie sport, vroeg mij om een 
keer mee te gaan naar 'de badminton'. Op 
een woensdagavond heb ik gewoon de 
stoute schoenen, lees sportschoenen, 
aangetrokken en ben ik meegegaan. En 
toch was dat best wel een beetje spannend 
hoor, zonder ervaring en racket ineens 
wedstrijden gaan spelen. Maar wat ben ik 
blij dat ik die stap gezet heb! Eigenlijk 
voelde ik me gelijk op mijn plek bij jullie. 
Het is gezellig en er is gelegenheid tot een 
praatje maar toch wordt er lekker gesport. 
Elke week kijk ik weer uit naar de gezellige 
en sportieve woensdagavond. 
 
Hartelijke groet, 
Hélène Aalsma 
 
Beste allemaal, 
Wij zijn Fransien & Shirley en sinds kort lid 
van de  badmintonvereniging. We hebben in 
onze vroegere jaren aan voetbal gedaan, 
maar je wordt ouder en dan kan je niet 
meer mee op niveau dus zijn we daarmee 
gestopt. Van op de bank hangen werden we 
ook niet vrolijk, we wilde eigenlijk wel weer 
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samen gaan sporten  en zochten naar een 
mogelijkheid. Ik kwam in gesprek met Jaap 
en die zei dat we eens moesten komen 
kijken bij een avondje badminton. Jaap 
vertelde er erg enthousiast over en zo zijn 
we na onze vakantie gaan kijken en 
natuurlijk mee gespeeld. We hebben er 
zoveel plezier in dat we sinds oktober 2x 
per week fanatiek het spelletje spelen. We 
zijn terecht gekomen bij een vereniging met 
leuke vriendelijke mensen waar we ons 
meteen thuis voelen. We zijn dan ook van 
plan nog een tijdje met iedereen het 
spelletje te spelen.  
 
Wij wensen al onze badmintonners fijne 
feestdagen en een liefdevol sportief 2017. 
 
Groetjes van Fransien & Shirley 
 

Even voorstellen  
Bij de VB-ers 

 
Afgelopen oktober heeft  Mieke Staps 
aangegeven dat zij als leidinggevende bij 
onze leden met mogelijkheden(VB) de kar 
niet meer kan trekken zoals zij dit wenste. 
Gezondheidsredenen zegt Mieke zelf; mijn 
geest wil nog wel maar mijn benen helpen 
me niet. Mieke heeft aangegeven dat zij 
voor “haar” leden het beste wil en het 
bestuur heeft Connie Janssen bereid 
gevonden om de lijnen verder uit te zetten. 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik zal me even voorstellen ik ben Connie 
Janssen 46 jaar. Sommige zullen mij al wel 
kennen omdat ik al enkele jaren actief ben 
binnen de club. Ik heb een aantal jaren bij 
de recreanten gespeeld, maar door 
lichamelijke problemen kan ik dit niet meer. 

Ik zet me wel al een aantal 
jaren in voor de groep 
vb’ers binnen onze club. 
Sinds een maand of twee 
heb ik de taken van Mieke 
Staps hierin overgenomen 
en ben ik nu het 

aanspreekpunt als het gaat over deze 
groep.  
Op dit moment bestaat de groep vb’ers uit 
11 leden die iedere woensdag tussen 19.30 

en 20.30 gezellig komen badmintonnen. 
Wat ik voor deze groep wil betekenen is dat 
ze een gezellige speelavond hebben dit 
staat voorop. Verder is er bij een aantal 
leden de behoefte om niet alleen gezellig 
over te slaan, maar ook een wedstrijd te 
spelen. We zijn daarom bezig om ervoor te 
zorgen dat dit ook mogelijk is. Omdat we 
afgelopen jaar al een paar keer een 
toernooi hebben gespeeld met onze leden 
zijn we ook bezig om een ieder die daarin 
geïnteresseerd is, de spelregels bij te 
brengen. 
Ik vind het superleuk om me voor deze 
groep in te zetten en ik hoop dat ik iets kan 
bijdragen om voor onze vb leden de 
speelavond zo leuk en aantrekkelijk 
mogelijk te maken. 
Te zien dat deze groep zo kan genieten van 
een avondje badminton en dat ik ze daarbij 
een beetje mag begeleiden geeft mij veel 
voldoening en ik doe het graag en ik hoop 
dat ik het nog lang kan blijven doen. 
 
Connie Janssen 
 

Recreanten nieuws 
 
INTRODUCEES 
Het zal vast enkele van jullie ontgaan zijn:  
een nieuwe mededeling op het infobord…..  
Ditmaal over de nieuwe opzet inzake het 
meebrengen van introducees. 
Het bestuur heeft namelijk besloten om 
maandelijks een speciale introducee-avond 
te organiseren. Diit zal altijd op de tweede 
woensdagavond van de maand zijn.  
 
Uiteraard hopen wij dat jullie allemaal 
zorgen dat de BCT meer naamsbekendheid 
krijgt. Dit kan onder meer door jullie 
kennissen hiervan op de hoogte te brengen 
EN ze mee te nemen naar één van de 
avonden. 
 
Wij zien jullie graag (met aanhang!) 
verschijnen!!! 
 
Frans Aalsma 
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Ledenadministratie 
 
Dit jaar sluiten we af met 108 leden. We 
hebben afgelopen jaar 22 nieuwe leden 
mogen verwelkomen, maar hebben ook 
weer van 20 leden afscheid genomen. 
Doch… het aantal spelers die gebruik 
maken van een rittenkaart zijn ten opzichte 
van vorig jaar bijna verdubbeld. Een goede 
beslissing geweest om deze rittenkaarten in 
het leven te roepen evenals de 
meedoenregeling, waar ook gebruik van 
wordt gemaakt. 
 
Ik heb nog enkele reacties gehad op mijn 
mail omtrent het doorgeven van 
veranderingen in adressen, 
telefoonnummers en emailadressen. Dit is 
niet alleen voor Badminton Nederland van 
belang maar ook voor alle bestuursleden die 
gebruik maken van deze gegevens om 
iedereen te kunnen bereiken. 
 
Ergens in de maanden januari en februari 
krijgt men de bondspas van BN weer 
toegestuurd, zeker hiervoor is een juist 
emailadres van belang. Mocht u niets 
ontvangen geef het dan even door aan de 
ledenadministratie dan zorg ik er persoonlijk 
voor dat u de pas toegestuurd krijgt. 
 
Marens 
 

Try-outs voor de jeugd 
 
In de maand november en december 
hebben we de eerste groepjes Try-outers 
ontvangen. Op de maandagen zetten Gwen, 
Netty en Henry zich in om een aantal 
leerlingen van groep 5-8 enthousiast te 
maken voor het badminton. Op de 
woensdagen wordt dit door Jaap en Edie 
opgepakt.  In januari en februari zullen we 
op de maandagen en woensdagen nog veel 
potentiële jeugdleden ontvangen met de 
Try-out sessies. 
Met name op de woensdag kunnen we er 
nog een aantal nieuwe jeugdleden bij 
hebben, dus mochten jullie broertjes/zusjes 
/vrienden hebben die ook wel eens willen 
kijken of badminton iets voor hen is, 
kunnen ze in januari en februari op de 

woensdag best aansluiten bij de Try-outs 
voor 3 gratis proeflessen. 
 

De activiteitencommissie  
 
De nieuwe activiteitencommissie heeft zich 
dit jaar goed gemanifesteerd, zowel achter 
als voor de schermen. Na een goede 
ondersteuning tijdens de 
clubkampioenschappen kwam de grootste 
uitdaging van 2016, het 45-jarig bestaan. 
We kunnen stellen dat het familietoernooi 
met de afsluitende barbecue in september 
een groot succes was.  
Vervolgens hebben ze de organisatie van de 
Open Dagen op zich genomen, wat toch 
weer een paar nieuwe leden opgeleverd 
heeft. Als sluitstuk van het jaar is zowel op 
de maandag als woensdag voor 5 december 
een pepernotentoernooi gehouden bij de 
jeugd, wat ook weer zeer gezellig was. 
Hierbij werden de jeugdleden ook 
getrakteerd op een lekkere chocoladeletter. 
Wij zijn zeer benieuwd naar het 
activiteitenprogramma van het nieuwe jaar. 
 
Ben jij ook benieuwd naar de activiteiten die 
de A.C van BCT organiseert, kijk dan 
(geregeld) op onze Facebookpagina. 
https://www.facebook.com/BCTilburg/ 
 
 

Kampioenen 
Brabantse Kampioenschappen 
 
Op 27 en 28 november j.l. werden de 
Regionale Senioren 
Badmintonkampioenschappen (RSK 2016) 
gehouden in Waalwijk. Voor BCT pakte dit 
zeker niet onverdienstelijk uit. Na 
teleurstellingen in 2015 was de lat hoog 
gelegd: alle finales in cat. 8 zien te halen en 
de helft daarvan ook nog eens winnen. Als 
je nagaat dat je dat ook nog eens met vier 
spelers wilt bereiken en daarvan ook nog 
eens met een volslagen nieuwkomer dan is 
dit best ambitieus te noemen. Het dames 
enkel werd een deceptie: Valerie Knoop 
werd verrassend afgetroefd en Edie 
Heemels bleek toch teveel last te hebben 
van haar rug bovendien werd zij door de 
scheidsrechter een punt onthouden in een 
wel zeer cruciale fase in de partij. 

https://www.facebook.com/BCTilburg/
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Nieuwkomer Elko Bettonviel speelde 
weergaloos en werd pas in de halve finale 
afgetroefd. De andere halve finale werd 
door Thijs van der Heijden opgeëist en  in 
de finale werd na een stroeve start en te 
voorzichtig spel in de tweede game orde op 
zaken gesteld en de titel binnen gehaald.                                                                           
Ongetwijfeld zorgde dit voor vleugels want 
de mixteams kwamen elkaar tegen in de 
halve finale. Daar trokken Thijs en Valerie 
aan het langste eind en werd de finale ook 
eenvoudig naar hen toegetrokken. Zowel de 
dames- als herendubbel werd in een 
poulesysteem afgewerkt. Thijs en Elko 
hadden geen enkel probleem met de 
tegenstanders en werden haast op één 
been kampioen. Edie en Valerie kenden in 
de eerste twee poulewedstrijden ook geen 
enkele tegenstand en hun tegenstanders 
waren ook probleemloos naar de derde en 
beslissende wedstrijd gelopen. Beide teams 
waren in de eerste twee games aan elkaar 
gewaagd. Een snelle voorsprong in de 
derde game werd niet meer afgestaan.  

Vier van de vijf titels in cat.8 werden door 
de Tilburgers binnengehaald en daarmee 
mag gerust gezegd worden dat dit een 
succesvol weekend was. 
 

Redactie 

 
Voor de volgende editie die gaat 
verschijnen:  

 Zoeken we nog redactieleden die mee 
willen denken en het infobulletin in 
elkaar willen zetten. 

 Zullen we een aantal leden benaderen 
om een stukje te schrijven, maar je mag 
jezelf natuurlijk ook aanmelden. 

 
Heb je verder nog vragen of opmerkingen 
over deze eerste vernieuwde editie van het 
infobulletin, neem dan contact op met Henri 
de Brouwer, onze penningmeester, of een 
van de andere bestuursleden. 

Competitie Buiten Bedrijf, 
speel mee met je eigen 
collega’s: 

 
Deze competitie wordt georganiseerd door 
Sportbedrijf Tilburg in samenwerking met 
verschillende sportaanbieders. Dit is dé 
sportuitdaging voor Tilburgse bedrijven.                                              
De badmintoncompetitie wordt BCT 

georganiseerd. Meedoen 
aan de Competitie Buiten 
Bedrijf biedt veel 
voordelen, zoals de 
mogelijkheid om nieuwe 
contacten op te doen. 
Vooral tijdens de 'derde' 
helft. Sporten met 

collega's verbetert de sfeer en levert veel 
positiviteit op. Daarnaast verlaagt sporten 
en bewegen het ziekteverzuim. Aan het eind 
van alle competities is er een gezellige 
slotavond met een hapje en een drankje. 
Een team bestaat uit 2-4 spelers. De 
wedstrijden worden in mei en juni op 
maandagavond gespeeld in T-Kwadraat. 
 
In de eerste week van januari stuurt de 
gemeente alle informatie over Sport 
Buiten Bedrijf competitie voorjaar 
2017 als mailing naar ca. 3700 bedrijven in 
en om Tilburg. Ga kijken of dit iets is voor 
jou en jouw collega’s en vraag je werkgever 
om één of meerdere teams in te schrijven. 
Inschrijven kan tot 24 februari a.s. 
 
Doet jouw werkgever niet mee en wil je 
toch deelnemen, dan is dat misschien 
mogelijk. BCT zal wellicht ook een team 
inschrijven. De kosten die hieraan 
verbonden zijn, kunnen pas vastgesteld 
worden na de inschrijvingen.  
Inschrijven kan nu bij Henri de Brouwer. 
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Steun BCT EXTRA! 

 
Het is mogelijk om BCT op een aantal 
manieren extra te steunen en dit kan zelfs 
zonder dat het jouw geld kost. Momenteel 
doen we aan drie initiatieven mee en wij 
hopen dat jij, daar waar mogelijk, ook deel 
gaat nemen in deze. Zo steun je BCT extra 
en dat is voor jouw clubje mooi 
meegenomen. 
 
1. De Vriendenloterij 
Vanaf maart 2016 is BCT bij De 
Vriendenloterij aangesloten als ‘goed doel’. 
Naast de gebruikelijk goede doelen kun je 
namelijk een vereniging aanmelden die dan 
de bijdrage ontvangt die anders naar een 
ander doel gaat. Wil jij mee gaan spelen in 
de Vriendenloterij, geef dan als goed doel 
‘Vereniging Badminton Club Tilburg’ op en 
steun BCT. 
Ben je in het verleden al lid geworden van 
De Vriendenloterij en heb je een goed doel 
of een andere vereniging gekozen, dan kun 
je dit omzetten naar BCT. Hiervoor moet je 
wel even naar de klantenservice bellen. 
Bellen kan op werkdagen tussen 9.00 uur 
en 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur 
tot 16.30 uur. De Vriendenloterij is te 
bereiken op het telefoonnummer  
0900 – 300 1400 (€ 0,50 per gesprek). 
Of schrijf een briefje naar:  
Correspondentie adres:  
VriendenLoterij  
Van Eeghenstraat 70  
1071 GK Amsterdam  
 
2. Clubdoel 
Verdien geld met je mening. Meld je aan bij 
Clubdoel en vul de toegestuurde enquêtes 
in. Voor elk ingevulde enquête ontvangt de 
club geld voor zijn gesteld doel. Kijk snel op 
Clubdoel en kijk wat het doel is van BCT, 
meld je aan, vul de 2 tot 3 enquêtes per 
maand in en steun zo BCT extra voor het 
feestelijk doel. 
https://www.clubdoel.nl/club/zoeken/badmi
nton%20club%20tilburg/ 
 
3. Gratis sparen voor je club  
Wanneer je iets bestelt via het internet, kun 
je dit mogelijk bestellen via 
gratisdoelensteunen.nl. Zij werken samen 

met een groot aantal bekende websites en 
bedrijven. Voor iedere bestelling die 
geplaatst wordt via deze site betalen de 
aangesloten webwinkels een commissie en 
85% van deze commissie wordt gedoneerd 
aan onze vereniging.  
De consument betaalt hetzelfde bedrag, 
ongeacht of deze nu rechtstreeks naar 
bijvoorbeeld Coolblue.nl gaat of via 
Gratisdoelensteunen.nl op de website van 
Coolblue.nl terechtkomt. Alleen in het 
laatste geval krijgen wij en uw vereniging 
dus ook, een aantrekkelijke commissie.  
Dus vanaf nu iets bestellen op het 
internet….eerst even kijken via 
gratisdoelensteunen.nl. 
https://gratisdoelensteunen.nl/zoeken?c%5
B0%5D=1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 

 
 

 
 

Start 2017 9 januari T-Kwadraat

11 januari Drieburcht

A.L.V. 14 maart De Symfonie

Junior Masters Tilburg 13 mei T-Kwadraat

14 mei T-Kwadraat

BCT Club kampioenschappen 11 juni Drieburcht

 
 
Noteer deze data alvast in je agenda! 
 
 
 
 

https://www.clubdoel.nl/club/zoeken/badminton%20club%20tilburg/
https://www.clubdoel.nl/club/zoeken/badminton%20club%20tilburg/
https://gratisdoelensteunen.nl/zoeken?c%5B0%5D=1
https://gratisdoelensteunen.nl/zoeken?c%5B0%5D=1
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Badminton is gezond 
 

Wil je langer leven? Ga dan 
badmintonnen, en niet 
voetballen 
Badmintonnen heeft een levensverlengend 
effect  

 
Als je sport met een racket in je hand, 
is de kans groot dat je langer leeft, in 
ieder geval stukken groter dan als je 
voetbalt. 
 
Het overlijdensrisico is bijna de helft lager 
wanneer je regelmatig op een tennis-, 
squash- of badmintonbaan te vinden bent. 
Volgens een onderzoek van de universiteit 
van Sydney maakt het, als het gaat om je 
levensverwachting, niet alleen uit hoe vaak 
je sport, maar zeker ook welke sport je 
doet. 
 
Naast 'racketsporters' doen ook zwemmers, 
fietsers en aerobics-fanatiekelingen het 
prima. Zij hebben 15 tot 28 procent minder 
kans om te overlijden. Voetballers en 
hardlopers hebben pech: bij hen is geen 
kleinere overlijdenskans gevonden. 
 
Hart- en vaatziekten 
Er werd in het onderzoek ook gekeken naar 
het risico om te overlijden aan hart- en 
vaatziekten. De racketspelers kwamen ook 
hier als beste uit de bus: hun 
overlijdensrisico werd met de helft lager. 
Maar ook zwemmen en aerobics hebben 
een gunstig effect. 

In het onderzoek werden zes verschillende 
sporten onderzocht: hardlopen, voetbal, 
fietsen, zwemmen, aerobics en racket-
sporten (tennis, squash en badminton). Er 
deden 30 jaar lang zo'n 80.000 deelnemers 
aan het onderzoek mee. Bij voetbal en 
hardlopen werd geen hogere 
levensverwachting gevonden. 
 
Nooit meer voetbal? 
Dat wil niet zeggen dat voetbal en 
hardlopen slecht voor je zijn, de sporten 
hebben alleen geen extra levensverlengend 
voordeel. Emmanuel Stamatakis, een van 
de onderzoekers, ziet grote voordelen van 
het onderzoek in de toekomst: "Met deze 
kennis kunnen we een beter programma 
ontwikkelen waardoor mensen hun 
gezondheid effectief kunnen verbeteren." 
Door welke sporten leef je langer? 
Bij de sporten uit het onderzoek werd niet 
overal een levensverlengend effect 
gevonden. Ook werd er verschil gemaakt in 
het risico op overlijden en het risico op 
overlijden aan hart- en vaatziekten. Om de 
risico's te bepalen werd een vergelijking 
gemaakt tussen deelnemers van die 
specifieke sport en deelnemers die niet aan 
die sport deden. 
 
Het risico op overlijden (in een bepaald 
jaar) is: 

 47 procent lager onder tennissers, 
squashers en badmintonners 

 28 procent lager onder zwemmers 
 27 procent lager onder aerobics 

deelnemers 

 15 procent lager onder fietsers 
 

Het risico op overlijden aan hart- en 
vaatziekte (in een bepaald jaar) is: 

 56 procent lager bij tennissers, 
squashers en badmintonners 

 41 procent lager onder zwemmers 

 36 procent lager onder aerobics-
deelnemers 

 
 

 
 
 
 

http://bjsm.bmj.com/content/early/2016/10/31/bjsports-2016-096822.full.pdf+html
http://bjsm.bmj.com/content/early/2016/10/31/bjsports-2016-096822.full.pdf+html
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   En  een 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Op de volgende pagina’s tref je de bijgewerkte standen van de BCT teams 

welke in de competitie spelen. 

Het Bestuur: 
Marens, Ad, 
Frans, John en 
Henri. 
 



Spelers: Eva Bramer Max de Been
Isabella Disbeshl Luc van Gestel
Giael Obbens Daniël v.d. Velden
Pun-

ten

Ge-

speeld

Gewon-

nen

Onbe-

slist

Ver-

lies

1 BC DRUNEN U15-1 68 9 9 0 0 68 - 4 138 - 15 3175 - 1607

2 BCEhv U15-1 46 9 5 2 2 46 - 26 96 - 63 2820 - 2487

3 BC OSS U15-1 40 9 3 4 2 40 - 32 89 - 72 2825 - 2661

4 BC OOSTERHOUT U15-

1

39 9 3 4 2 39 - 33 90 - 74 2933 - 2753

5 BC TILBURG U15-1 37 9 4 2 3 37 - 35 85 - 75 2836 - 2624

6 BC GILZE U15-2 13 9 1 1 7 13 - 59 29 - 121 1854 - 2917

7 BC HIGH SPEED U15-2 13 10 0 1 9 13 - 67 29 - 136 1862 - 3256

Poulestand Jeugd  -  U15 Afdeling 3

Wedstrijden Games Punten

 
 

Poulestand Jeugd  - Meisjes U17 Afdeling 4

Speelsters: Ka-Ming Chan Elin v.d. Sande
Lisanne Haans Ines Visser
Giael Obbens Verginia Fatingan
Pun-

ten

Ge-

speeld

Gewon-

nen

Onbe-

slist

Ver-

lies

1 BC ALOUETTE MU17-1 49 7 6 0 1 49 - 7 100 - 21 2431 - 1445

2 BV LITH MU17-1 40 6 6 0 0 40 - 8 83 - 20 2018 - 1324

3 SCBC REESHOF MU17-

1

24 7 2 1 4 24 - 32 57 - 70 2157 - 2114

4 SV HIRUNDO MU17-1 24 7 3 1 3 24 - 32 55 - 70 2004 - 2203

5 BC TILBURG MU17-1 18 7 0 3 4 18 - 38 41 - 80 1650 - 2215

6 BCEhv MU17-1 13 8 1 1 6 13 - 51 31 - 106 1629 - 2588

Wedstrijden Games Punten

 
 

Poulestand Jeugd  -  U19 Afdeling 1

Spelers: Sam v.d. Dungen Roy van Opstal
Sabine Roijers Job Rapati
Bjorn v.d. Wouw Storm Roukens
Pun-

ten

Ge-

speeld

Gewon-

nen

Onbe-

slist

Ver-

lies

1 BC ALOUETTE U19-2 71 12 9 2 1 71 - 25 154 - 58 4139 - 3173

2 BC OSS U19-1 59 11 7 3 1 59 - 29 123 - 76 3756 - 3291

3 BC ALOUETTE U19-1 58 11 7 2 2 58 - 30 128 - 70 3783 - 3204

4 BC OOSTERHOUT U19-

1

54 11 5 2 4 54 - 34 118 - 80 3722 - 3392

5 BV LITH U19-1 42 12 4 2 6 42 - 54 96 - 120 3729 - 3846

6 BC NUENEN U19-1 31 10 2 3 5 31 - 49 71 - 112 2820 - 3399

7 BC GELDROP U19-1 31 12 2 2 8 31 - 65 83 - 141 3701 - 4127

8 BC TILBURG U19-1 14 11 1 0 10 14 - 74 38 - 154 2659 - 3877

Wedstrijden Games Punten
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Poulestand Senioren - Derde Klasse Afdeling 2

Spelers: Edie Heemels Elko Bettonviel
Valerie Knoop Tim Emmers
Ankie Vermeulen Thijs v.d. Heijden
Pun-

ten

Ge-

speeld

Gewon-

nen

Onbe-

slist

Ver-

lies

1 BC GELDROP 10 61 11 7 2 2 61 - 27 135 - 64 3878 - 3175

2 BC ALOUETTE 8 60 12 10 0 2 60 - 36 140 - 84 4217 - 3663

3 BC TILBURG 1 59 11 8 2 1 59 - 29 131 - 71 3821 - 3321

4 BCH 6 48 11 6 2 3 48 - 40 109 - 94 3651 - 3460

5 BC SCARABEE 3 45 12 2 3 7 45 - 51 104 - 118 3848 - 3996

6 BC GILZE 5 40 11 3 2 6 40 - 48 92 - 115 3545 - 3762

7 BC GELDROP 9 39 11 3 1 7 39 - 49 89 - 111 3357 - 3527

8 BC BAVEL 6 8 11 0 0 11 8 - 80 23 - 166 2440 - 3853

Wedstrijden Games Punten

Poulestand Senioren - Vierde Klasse Afdeling 4

Spelers: Luana Maspaitella Flip Maes Reserves: Sam v.d. Dungen

Britt Nouwens Levani Maspaitella Laurens Bakker

Ruben Westerman
Pun-

ten

Ge-

speeld

Gewon-

nen

Onbe-

slist

Ver-

lies

1 BV LITH 1 72 11 10 0 1 72 - 16 149 - 37 3700 - 2652

2 BC OIRSCHOT 3 64 11 8 1 2 64 - 24 138 - 58 3839 - 3003

3 SCBC REESHOF 8 61 10 9 0 1 61 - 19 123 - 49 3345 - 2613

4 BC SCHIJNDEL 4 46 10 6 1 3 46 - 34 99 - 78 3259 - 3022

5 BC SCARABEE 4 40 11 3 1 7 40 - 48 88 - 105 3272 - 3490

6 BC TILBURG 2 19 9 1 2 6 19 - 53 46 - 107 2432 - 2891

7 BCBH 3 17 11 1 0 10 17 - 71 39 - 147 2668 - 3707

8 BC SHOT 7 9 9 0 1 8 9 - 63 22 - 123 1813 - 2950

Wedstrijden Games Punten

Spelers: Edie Heemels Henri de Brouwer Reserves: Elko Bettonviel

Hanneke Keijzers Jaap de Brouwer
Mieke v. Doorneveld
Pun-

ten

Ge-

speeld

Gewon-

nen

Onbe-

slist

Ver-

lies

1 BCT 1 30 6 3 2 1 30 - 18 70 - 39 1957 - 1786

2 BC REESHOF 1 20 5 2 0 3 20 - 20 42 - 44 1546 - 1492

3 BC VITESSE 2 19 4 3 1 0 19 - 13 39 - 32 1301 - 1204

4 BCO 3 12 3 2 0 1 12 - 12 25 - 27 884 - 936

5 BC BAVEL 3 9 4 0 0 4 9 - 23 21 - 47 1088 - 1273

6 BC ZUNDERT 3 6 2 0 1 1 6 - 10 16 - 24 662 - 747

Wedstrijden Games Punten

Poulestand Midweek competitie -  4e klas poule 3

Spelers: Carlijn van Ierland Bart de Bresser Reserves: Britt Nouwens

Mieke v. Doorneveld Wouter Overmars Ralph Stappenbelt

Hugo Rijhiner Bert de Wit

Pun-

ten

Ge-

speeld

Gewon-

nen

Onbe-

slist

Ver-

lies

1 BCT 2 27 5 3 1 1 27 - 12 49 - 29 1402 - 1201

2 BC GOIRLE 3 25 6 3 1 2 25 - 22 62 - 46 1953 - 1785

3 BC GILZE 3 24 4 4 0 0 24 - 8 52 - 22 1397 - 1154

4 BC OIRSCHOT 3 18 3 3 0 0 18 - 6 36 - 18 1003 - 845

5 BC BUDEL 3 15 6 1 1 4 15 - 33 37 - 71 1634 - 1986

6 BC BEVER 2 10 5 0 1 4 10 - 30 23 - 57 1204 - 1472

7 BCO 5 8 3 0 0 3 8 - 16 18 - 34 825 - 975

Wedstrijden Games Punten

Poulestand Midweek competitie -  5e klas poule 2
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Links 
 
Op deze pagina treft u alle links die BCT op de een of andere manier… 
 
Website BCT: 
http://www.bc-tilburg.nl/BCTnieuw/nl/ 
 

Facebook activiteitencommissie (a.C.) 
https://www.facebook.com/BCTilburg/ 
 

Competitie uitslagen en standen: 
 

Jeugd U-15-1 afdeling 3 
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=500D9794-1345-485F-8074-AE39AFD782D4&draw=12 

Jeugd M U-17 afdeling 1: 
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=500D9794-1345-485F-8074-AE39AFD782D4&draw=22 
 

Jeugd U-19 afdeling 1: 
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=500D9794-1345-485F-8074-AE39AFD782D4&draw=1 
 

Senioren team 1 – 3e klasse – afdeling 2 
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=6F410EDE-3C0E-42BB-A196-5675B0771B07&draw=13 
 

Senioren team 2 – 4e klasse – afdeling 4 
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=6F410EDE-3C0E-42BB-A196-5675B0771B07&draw=15 
 

Midweekcompetitie team 1 – 4e klasse – poule 3 
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=44430DE3-B6AD-45A4-AF70-19DA4211E7C8&draw=10 
 

Midweekcompetitie team 2 – 5e klasse – poule 2 
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=44430DE3-B6AD-45A4-AF70-19DA4211E7C8&draw=7 
 

De Vriendenloterij: 
https://www.vriendenloterij.nl/ 
 

Clubdoel: 
https://www.clubdoel.nl/club/zoeken/badminton%20club%20tilburg/ 
 

Gratisdoelensteunen: 
https://gratisdoelensteunen.nl/zoeken?c%5B0%5D=1 
 

Competitie Buiten Bedrijf: 
http://www.sportintilburg.nl/zakelijk/bedrijven/sport_buiten_bedrijf 
 
 

http://www.bc-tilburg.nl/bctnieuw/nl/
https://www.facebook.com/BCTilburg/
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=500D9794-1345-485F-8074-AE39AFD782D4&draw=12
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=500D9794-1345-485F-8074-AE39AFD782D4&draw=22
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=500D9794-1345-485F-8074-AE39AFD782D4&draw=1
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=6F410EDE-3C0E-42BB-A196-5675B0771B07&draw=13
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=6F410EDE-3C0E-42BB-A196-5675B0771B07&draw=15
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=44430DE3-B6AD-45A4-AF70-19DA4211E7C8&draw=10
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=44430DE3-B6AD-45A4-AF70-19DA4211E7C8&draw=7
https://www.vriendenloterij.nl/
https://www.clubdoel.nl/club/zoeken/badminton%20club%20tilburg/
https://gratisdoelensteunen.nl/zoeken?c%5B0%5D=1
http://www.sportintilburg.nl/zakelijk/bedrijven/sport_buiten_bedrijf

