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Woordje voorzitter 

Hallo badmintonners, 

Wat hebben we een mooie zomer gehad. Met hoge  
temperaturen en hittegolven. In de sporthal was het daarom dus 
ook erg warm, en werd er veel  gezweet en gedronken. Helaas 
kon dit niet in de kantine want die was de laatste  
weken voor de vakantie dicht. Maar na de vakantie zijn er nieuwe 
beheerders namelijk Christian en Miriam Goossens. Heel  veel  
succes. 
Het partnertoernooi was weer zeer geslaagd en omdat het mooi 
weer was hebben we na afloop de prijsuitreiking  buiten kunnen 
doen. We werden erg verrast door Christian en Miriam die lekkere 
hapjes voor ons hadden gemaakt. Heel erg bedankt. 
Het jeugdkamp was weer een groot succes. Franny, Liza, Lisanne, 
Rick en Martijn bedankt voor de organisatie en begeleiding. 
We zijn dus weer begonnen, en de competitie start ook 
binnenkort. Het schema staat verderop in de matchpoint. 
Ik wil iedereen uitnodigen om eens te komen kijken en onze teams 
aan te komen moedigen. 
De grote clubactie start op 15 september. Rob heeft dit vele jaren 
geregeld maar heeft het nu overgedragen aan Elly en mij. Rob  
bedankt hiervoor. We hebben dit jaar ook een   
clubpagina gemaakt  die we kunnen delen via facebook, whatsapp, 
website enz.  zodat we zoveel mensen kunnen  
bereiken om een lot voor ons te kopen. Maar vooral onze jeugdige 
lotenverkopers  HEEL VEEL SUCCES 

Heel veel badmintonplezier, 

Marja Dings 
Voorzitter 
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Aan alle leden van BCBH 

De vakanties zitten er weer op, en het seizoen 2018-2019 is  
inmiddels ook weer gestart. Bij de X Sporthal hebben wij ook een 
nieuwe start gemaakt. Wij doen samen het volledige beheer van 
de Sporthal en daarnaast exploiteren wij het vernieuwde  
sportcafé. Één van de verschillen in vergelijk met voorgaande  
jaren is dat wij geopend zijn op die momenten dat er mensen aan 
het sporten zijn.  
Ook hebben wij diverse leuke ideeën welke wij samen met alle  
bezoekers willen gaan ondernemen. Voor de volwassenen is er  
bijvoorbeeld een interne X Sport competitie waarvoor men niets 
hoeft te doen dan alleen zoveel mogelijk van jullie eigen  
competitie wedstrijden te winnen.  
Ook bieden wij de mogelijkheid om na afloop van het sporten een 
drankje of een hapje te nuttigen in ons sportcafé. Eventueel kan 
iedereen daarvoor consumptiebonnen kopen, maar dat is geen 
verplichting. Tevens hebben wij een muziekcomputer waarmee 
iedere bezoeker via een gratis app via zijn/haar telefoon zijn/haar 
favoriete muziek kan inzetten in onze Playlist.  
Op 19 augustus hebben wij onze officiële opening gehad, en  
iedereen is tot nu toe zeer positief over de nieuwe weg die X Sport 
Bladel is ingeslagen. Om dit heugelijke feit te vieren, hebben wij 
ook van BCBH een echt schitterend cadeau verkregen waar wij 
zeer trots op zijn. Nogmaals via dit schrijven bedankt aan alle 
 leden, maar vooral aan de ontwerpster. Echt super!  
Kom eens gezellig bij ons binnen wandelen, en voor de ouders 
(opa’s en oma’s) van de jeugdleden u kunt op de tribune het  
sporten van uw (klein)kinderen aanschouwen, maar ook in het 
sportcafé even genieten. Allemaal graag tot ziens en vooral een 
goed en sportief seizoen toegewenst.  

X Sport Bladel Miriam en Christian Goossens Lange Trekken 32 – 
34 5531PZ Bladel 06 – 40427386 info@xsportbladel.nl 
www.xsportbladel.nl 
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X sport 
 
Miriam en Christian, gefeliciteerd met de overname van de 
kantine. Namens alle leden wensen wij jullie heel veel succes, en 
hopen dat we nog vele jaren van jullie drankjes mogen genieten! 
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Het interview: 

     

Naam Sjoerd van Steensel 

Leeftijd 9 Jaar 
Woonplaats Bladel 

Verliefd Misschien… 

Broers/Zussen 1 zusje 

Huisdieren 2 vissen & 3 kippen 

Lievelingseten Pannenkoeken 

Mooiste boek Gorgels 

Favoriete film Wall-E 

Favoriete pop-
groep/muziek 

‘Het regent diamanten’ 

Favoriete TV 
programma 

Teen Titans Go! 

Favoriete drankje Cassis 

Hobby’s Drummen & Playstation & IPad 

Bang voor Five Nights at Freddy’s 
Favoriete pretpark Efteling 

Slechtste eigenschap Bal op het dak schieten 
Beste eigenschap Goed omgaan met kleinere kindjes 
Mooiste vakantie land Tenerife 

Speelt het liefst en-
kel/dubbel/mix 

Enkel 

Het leukste in je badmin-
ton carrière 

Met een pion shuttles vangen 

Het vervelendste dat je 
ooit mee hebt gemaakt 

Niet mee mogen met badmintonkamp 

Grootste badminton wens Goed erin worden 

Hoe lang ben je al bij 
badminton 

3 maanden 

Wat vindt je het leukste 
aan badminton 

De trainers zijn aardig 

Speel je nog andere spor-
ten 

Nee  

Beste 
mop 

Wat is wit en als je het laat vallen is het kapot? 

                                                                                 
 (gebroken wit)                          
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Jeugdkamp 2018 
Vrijdag 10 Augustus was het dan zover, Jeugdkamp 2018. 
6 uur verzamelen op de markt in Bladel, in de veronderstelling dat 
vervoer geregeld zou zijn. 
Helaas kinderen, dit bleek niet het geval. Te voet vertrokken we in 
groepjes aan een tocht richting het kabouterbos in Bladel. Tijdens 
deze tocht moesten de groepjes diversen opdrachten uitvoeren. 
Aan het einde van tocht kwam er geheel onverwachts  een tractor 
met huifkar aanrijden, de taxi om de kinderen naar de kamplocatie 
te vervoeren. De rit eindigden bij de blokhut in Duizel. 
Eenmaal gesetteld gingen alle remmen loss. Rond een uur of 
03:00 ’s nachts was het eindelijk stil. Iedereen lag te slapen. Nu 
kon de leiding dus ook naar bed. 
 
Zaterdag ochtend om half 8 werden alle kinderen gewekt. Om 
08:00 stond het ontbijt al klaar. 
In de ochtend hebben we leuke spellen gedaan bij de blokhut 
buiten. Na de middag zijn we met de huifkar weer vertrokken aan 
een rit naar Ter Spegelt. Eerst moest er onderweg natuurlijk 
gepicknickt worden bij een mooi vennetje.  
Eenmaal bij het sterrenstrand aangekomen vermaakte de kinderen 
zich erg goed. Het weer stond dan ook helemaal aan onze zijde. 
Eenmaal onderweg naar huis kregen de meeste kinderen toch al 
honger. Zo kon de leiding meteen verder aan het avondeten. 
Franse frietjes en shoarma. 
’s Avonds toen het eenmaal donker was hebben we het kampvuur 
aangemaakt. Dit viel erg in de smaak bij de kleine pyromaantjes. 
Marshmallows en brood werd er gebakken bij het kampvuur. 
Toen dit voorbij was werd het vuur steeds groter en groter door 
de vele pallets die erop gegooid werden. Dit ging door tot in de 
late uurtjes. 
 
Zondag stond het ontbijt pas klaar om 10:00 uur. Zelf dit kostte 
voor mening kind nog moeite. 
Vervolgens zijn we begonnen aan het inpakken en opruimen van 
alle spullen.  Toen de kinderen er achter kwamen dat het 
kampvuur van zaterdag nacht nog niet gedoofd was, was alle hulp 
al snel verdwenen en hebben ze zich hiermee nog een hele tijd 
vermaakt. Ook werden er nog wat spellen gespeeld voordat we 
weer richting Bladel gingen.  



 BCBH – Badmintonclub Bladel-Hoogeloon 

Op de terug reis zijn we over Reusel naar huis gereden, om hier 
bij Fabor nog een over heerlijk schepijsje te eten. Door de bossen 
terug naar de markt in Bladel, waar we om klokslag half  5 
aankwamen zoals gepland was. 
Het weekeind zat erop. Alle kinderen moe, voldaan en vol verhalen 
naar huis. 
 

Kamp 2018 was een groot succes! 
Hopelijk allemaal tot volgend jaar! 
 
Groetjes de organisatie  
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Tuur:  
Het stoken van het vuur was erg leuk, naar Ter Spegelt was erg 
leuk ik heb daar een hele diepe kuil gegraven.  
Niek:  
Ik vond het heel erg leuk, het leukste vond ik het zwemmen bij 
Ter Spegelt.  
Milan:  
Ik vond het leuk om te voet naar het speelbos te lopen en hebben 
daar leuke spelletjes gedaan.  
Sebas:  
Ik vond het heel leuk om bij Ter Spegelt te zwemmen en te ravot-
ten in het zand.  
Sem:  
Het leukst vond ik dat we naar Ter Spegelt gingen en hebben veel 
gaten gegraven.   
Jordy:  
De eerste nacht hebben we een feest gehouden het was leuk, en 
bij Ter Spegelt zwemmen was ook leuk. En het kampvuur was 
leuk, alles was leuk!!!!!!!!  
Fleur:  
Het leukste vond ik naar Ter Spegelt te gaan en daar hebben wij 
een zandkasteel gemaakt.  
Maaike:  
Het  is een heel leuk kamp, en van slapen komt helemaal niks. We 
doen leuke dingen zoals  zwemmen, fikkie stoken en marshmal-
lows roosteren.  
Quinn:  
Het leukste was gaten graven bij Ter Spegelt, we hadden een hele 
bunker.  
Guus:  
Ik vond het kamp leuk omdat mijn team de meeste spelletjes wel 
won.  
Veerle:  
Het witte brood met speculaas was niet te eten, maar voor de rest 
was het echt een geweldig weekend!  
Jonas:  
Het was héél gezellig #teamgeel.  
Demi:  
Het zwemmen was heel koud maar wel leuk heheheh.  
Luc:  
Het was een leuk weekend met team RED. Het was wel gezellig.  
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Lucy:  
Het leukste was het zwemmen bij Ter Spegelt en dat Liza op mijn 
kussen had gekwijld.  
Lincy:  
Het kampvuur was kei leuk.  
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Voor de jarige jobs:  
Hartelijk gefeliciteerd! 

 
 

4 sept Nicole Bohncke 

4 sept Franny van de Ven 

6 sept Rick Castelijns 

6 sept Fokje Homma 

13 sept Els van de Sande 

15 sept Naomi Peters 

15 sept Lindsey Smits 

16 sept Kevin de Kort 

5 okt Jordy Couwenberg 

6 okt Daryll Vialle 

15 okt Timo Kuipers 

16 okt Jonas Pijnenburg 

28 okt Bart van Leeuwen 

31 okt Albert Schenning 

1 nov Sebas Timmermans 

11 nov Wim Snijder 

18 nov Lieke Morsink 

18 nov Stef Panken 

24 nov Ties van Es 
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De grote clubactie is weer van start gegaan! Dit jaar hebben we 
vanuit de club een leuke prijs voor de 3 beste lotenverkopers.  
Heel veel succes met de verkoop! Hopelijk halen we weer veel 
geld op om extra leuke dingen te gaan doen met de jeugdleden!  
 

 
Competitie speelschema’s 
 
BCBH 1 
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BCBH 2 

 
 

BCBH 3 

 
 
 
 
BCBH U17 
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BCBH U15 

 
 
BCBH U13 

 
 
BCBH U11 
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Partner toernooi 
 
Op donderdag 5juli was de laatste speelavond voor de vakantie. 
Het is traditie geworden om dan een partnertoernooi te organise-
ren. Iedereen mocht een partner meenemen om die avond leuke 
partijtjes te komen spelen. De opkomst was gezellig druk! Om 
20.00u was iedereen aanwezig, en om 20.30u hadden Marja en 
Elly wedstrijden gezet. Er werd zowel met de partners gespeeld als 
tegen elkaar. De spanningen liepen hoog op, en de uitslagen logen 
er niet om! 
Na afloop had Patrick voor wat lekkers gezorgd en werd de prijs-
uitreiking gedaan. Nicole, Timo en Hans gefeliciteerd met jullie 
overheerlijke cadeau!   
De kantine was nog niet open vanwege de overname van de 
nieuwe eigenaars. Dit mocht de pret niet drukken, er was voor 
hangtafels gezorgd en konden we lekker buiten voor de sporthal 
staan. Ook de nieuwe eigenaars van de kantine Miriam en Christi-
aan hadden zich voorgesteld en hadden goed voor ons gezorgd. 
Bedankt voor de lekkere kaas en worst! Het was een geslaagde 
laatste avond. Dit seizoen kunnen we er weer allemaal tegen aan! 
 
Groetjes Elly  
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Wist u dat? 
 

……dat de zomer veel te kort was. 
……we de vakantie nog goed hebben ingezet bij lamar in bladel 
……het erg gezellig was, en dat het een beetje traditie begint te worden. 
…… Patrick zich een dag vergist had, 
…… hij er erg veel zin in had, en op woensdag al in het cafe stond ipv op 
de afgesproken donderdag! 
……Marja het liefste bitterballen heeft. 
……Lindsey heel goed voor onze voorzitter heeft gezorgd.  
……we dit jaar wel erg mooi weer gehad hebben in de vakantie. 
…...wij heerlijk op kamp zijn geweest. 
…...Rick Liza Martijn en Lisanne en ik zij de gek alles tot in de puntjes 
verzorgde. 
…...de jeugd zijn eigen prima vermaakt heeft. 
……wij te voet vertrokken naar het speelbos daar spellen deden. 
……de jeugd dacht dat het weer piramide werd. 
……wij van daar af met de tractor en huifkar richting Duizel gingen. 
……het een super locatie was toppie geslaagd. 
……het weekend daar op de kantine geopend werd door Christiaan en 
zijn vrouw. 
……het bestuur op donderdag avond geweest zijn, Frans en ik op zondag. 
……Christiaan en zijn vrouw alles goed voor elkaar hebben. 
……zij op de laatste speel avond hun eigen als nieuwe beheerder voor 
gesteld hebben. 
……Patrick voor de drank zorgde en de chips en de beheerder voor 
kaasjes en worst zorgde. 
……het super gezellig was wij buiten voor de deur van de sporthal 
stonden. 
……onze competitie maar moeizaam op gang komt en Letty iedere keer 
iets veranderd. 
……als je je eigen inschrijft voor competitie je dan ook de verplichting 
hebt om lid te blijven en te spelen. 
……Patrick er een beetje moe van word van dat geleuter allemaal. 
……we weer eens een koffie kransje binnen de vereniging hebben. 
……Marja Elly Maartje en Carolien elkaar dan veel te vertellen hebben op 
het veld. 
……zij besefte dat de tijd om te spelen er bijna op zat dat heb je van dat 
gekakel. 
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……we bij de jeugd een nieuw koppeltje hebben wij die twee tortel 
duifjes veel geluk wensen. 
……wij de nieuwsgierige onder ons een hint geven hun namen beginnen 
met de letter L en B. 
……Lindsey goed weet dat je met gewone schoenen niet in de hal mag. 
……haar man met ons einde seizoen toernooi mee deed en het maar met 
gewone schoenen moest doen ……het er niet uitzag. 
……wij daar vreselijk om moesten lachen zielig he. 
……Bianca de service voor Patrick zijn neus weg nam jammer foutje. 
……competitie spelers niet van een toernooitje houden en daarom zijn 
eigen ook niet laten zien. 
……Nicole Hans en Timo eerste werden in hun poule. 
……wij een rode duivel in ons midden hebben een rasechte Belg, mooi 
taaltje trouwens. 
……Marian en Ad opa en oma zijn geworden proficiat en geniet er van. 
……onze jeugd goed loopt en er weer een stelletje door geschoven is 
naar de volwassenen. 
……het te danken is aan de begeleiding bij de jeugd. 
……onze competitie weer begint jullie veel succes toe wensen. 
……ik nou uit geleuterd ben en tot de volgende keer maar weer. 

 
 
           Ikke en een beetje van Elly 
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   P. Kivits                                     Voor al uw:  
          Wingerd 17                             Straatwerk   
           5667 AJ  Geldrop                             Sierbestrating  
           Tel/Fax: 040 2858089                     Grondwerk 
           GSM: 0655186750                          Rioleringswerk  
           E-mail: p.kivits@chello.nl                 Leveren 
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