
  04/2022 

Welkom bij Badminton Club Lieshout 
Badminton, meer dan een slag in de lucht…. 

Seizoen 2022 – 2023 
 



2 

Badminton Club Lieshout 
 
Opgericht 18 oktober 1972 
Aangesloten bij Badminton Nederland & Helmondse Badminton Bond  
Kamer van Koophandel 40.23.72.51 
Bankrelatie Rabobank Peel Noord - NL 46 RABO 0128 9123 24 
Internet www.badmintonclublieshout.nl  
E-mail secretariaat@badmintonclublieshout.nl 

 
VERENIGINGSBESTUUR 

 
Voorzitter  Stan van Vijfeijken 06-22668911 
 voorzitter@badmintonclublieshout.nl 
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Welkom bij BCL…  
Van de Redactie 
 
 
Beste lezers en mede-badmintonners, 
 
Van harte welkom bij Badminton Club Lieshout, kortweg BCL, een 
actieve vereniging met een kleine honderd leden van jong tot oud.  
 
Iedereen is van harte welkom om bij ons te komen badmintonnen en dat 
doen we iedere woensdag in Sporthal De Klumper in Lieshout.  
Kom gerust eens kennismaken. 
 
De start van een nieuw seizoen is vaak een goede gelegenheid voor 
nieuwe leden om kennis te maken met onze vereniging en de 
badmintonsport. Met ons eigen verenigingsblad “De Kijk Op…” heb je de 
eerste stap al gezet! Daarom vind je in deze uitgave alles wat je moet 
weten om te kunnen badmintonnen bij onze vereniging. Wat heb je nodig? 
Hoe verloopt een wedstrijd en wat zijn de belangrijkste spelregels? 
 
Zes keer per jaar vind je in ons eigen clubblad alle ins-en-outs van onze 
vereniging. Ook de mensen die al lid zijn van onze vereniging zullen in 
deze uitgave nuttige informatie kunnen terugvinden. Over hun vereniging, 
de badmintonsport en de komende competities waaraan wij deelnemen. 
 
Badminton Club Lieshout hoopt dat iedereen weer een sportief seizoen 
beleeft en natuurlijk zullen er door het jaar heen weer diverse activiteiten 
georganiseerd worden, op badmintongebied, maar ook daarbuiten. Zo 
kunnen wij ons met recht een actieve en gezonde vereniging noemen. 
 
Zo zie je maar dat Badminton Club Lieshout een ontzettend actieve 
vereniging is met vele vrijwilligers… én het mooiste verenigingsblad van 
Laarbeek. De redactie wenst je heel veel leesplezier.  
 
Zoals altijd geldt: 
 

We houden je, zoals gewoonlijk, op de hoogte! 
 
Nummer 5-2022 van De Kijk Op… verschijnt op woensdag 26 oktober 2022. 
Kopij ontvangen wij graag uiterlijk 15 oktober 2022.  
 
Het redactieadres is: Dorpstraat 79, 5737 GB Lieshout 
of stuur een e-mail naar dekijkop@badmintonclublieshout.nl 

 
  

mailto:dekijkop@badmintonclublieshout.nl
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Van de Voorzitter 
Stan van Vijfeijken  

 
Welkom bij Badminton Club Lieshout.  
Waarom deze aanhef in het tweemaandelijks clubblad 
van "ons cluppie", waar steeds een voorwoord van mij in 
mag staan?  Dit omdat deze uitgave vooral bedoeld is om 
nieuwe leden kennis te laten maken met de 
badmintonsport in het algemeen en natuurlijk  
Badminton Club Lieshout in het bijzonder.  
 
Op een of andere manier bent u in aanraking gekomen 
met Badminton Club Lieshout, want anders had u nooit 
dit clubblad in uw hand. Welkom dus bij onze vereniging!  
 

Zo direct na de zomervakantie begint het bij iedereen te borrelen:  
“Ik moet toch iets gaan doen!”. “Welke sport zal ik eens gaan beoefenen?” 
en “Het wordt tijd dat ik eens in verenigingsverband ga sporten”. Dat zijn 
de gedachtes die velen hebben, zodra het nieuwe sportseizoen weer 
aanvangt en de "luierperiode" achter de rug is.  
 
Nou, Badminton Club Lieshout heeft daar een prima invulling voor.  
Een leuke vereniging, met gezellige speelavonden, goed geleide trainingen 
en gezellige nevenactiviteiten. Badminton is daarnaast een sport die past 
bij alle leeftijden (van 7 tot 107) en die iedereen kan: ieder op zijn eigen 
niveau. Daar is dan ook volop ruimte voor bij Badminton Club Lieshout.  
 
Ruimte voor recreatief spelen, ruimte voor competitiewedstrijden, ruimte 
voor gezellig spelen, ruimte voor training en natuurlijk ruimte voor een 
lekker potje. Iedereen op zijn eigen niveau. Want daar profileert 
Badminton Club Lieshout zich mee. Iedereen kan en mag spelen op zijn 
eigen niveau, en toch zijn er geen groepjes, geen kliekjes.  
 
Toch is de vereniging een eenheid, want badmintonnen doen we samen bij 
"ons cluppie" met z'n allen, terwijl tóch iedereen op zijn of haar niveau kan 
spelen.  
 
Een vereniging dus voor iedereen. Vandaar dat ik u dan ook van harte 
welkom heet bij Badminton Club Lieshout. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stan van Vijfeijken  
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BCL in Beeld… 
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Badminton, meer dan een slag 
in de lucht….  
Jos Kluijtmans 
 
Iedereen kent badminton. Twee rackets en een shuttle vind je 
bijna in iedere kofferbak richting de camping. Maar badminton is 
veel meer dan een leuke bezigheid op vakantie.  
 
De sport komt oorspronkelijk uit India, maar de Engelsen namen het over 
en introduceerden het op een op een Engels landgoed genaamd 
‘Badminton’. Een nieuwe sport was geboren en werd over de hele wereld 
verspreid. Badminton is met name zeer populair in Azië. In landen als 
China en Indonesië is badminton net zo populair als voetbal in Nederland. 
Sinds 1992 is het tevens een Olympische sport. 
 
Badminton is de snelste zaalsport ter wereld: de shuttle kan snelheden 
bereiken boven de 300 km per uur. Het is één van de meeste dynamische 
sporten ter wereld. Ook op recreatief niveau is het een heerlijke manier 
van sportieve ontspanning. Sportiviteit en gezelligheid staan centraal op de 
badmintonbaan, wat het maakt tot één van de leukste sporten die er is. 
 
Badmintonnen bij Badminton Club Lieshout (BCL) 
Badmintonnen bij Badminton Club Lieshout kan op alle niveaus en op alle 
leeftijden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen jeugd (onder 18 jaar) en 
senioren (18 jaar of ouder). Gezelligheid en “clubgevoel” staan hoog in het 
vaandel. Iedere speler kan op zijn/haar niveau badmintonnen, zowel puur 
recreatief als in competitieverband (Bondscompetitie en midweek-
competitie). Badminton Club Lieshout is aangesloten bij zowel de 
Nederlandse Badminton Bond (tegenwoordig Badminton Nederland 
geheten) als de Helmondse Badminton Bond (HBB). 
 
Clubkleding  
Badminton Club Lieshout is herkenbaar aan een zwart shirt met witte 
accenten. Bij aanvang lidmaatschap ontvangt ieder nieuw lid een clubshirt. 
MK Sport Gemert is al jarenlang onze leverancier.  
 
Rackets & Shuttles 
Badminton Club Lieshout heeft een aantal rackets beschikbaar die je kunt 
lenen als je wilt ontdekken wat badminton is.  
Wil je badmintonnen, dan heb je een shuttle nodig.  
• De jeugdleden maken gebruik van de shuttles in de GROENE krat. 
• De seniorleden maken gebruik van de shuttles in de GRIJZE krat. 
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De belangrijkste spelregels 
Badminton Nederland 
 
Badminton kent vijf spelsoorten: 
• mannenenkelspel (ME) 
• mannendubbelspel (MD) 

• vrouwenenkelspel (VE) 
• vrouwendubbelspel (VD) 

• gemengd dubbelspel (GD) 
 
Algemene Regels 
Badminton wordt gespeeld volgens het principe van 'best of 3'. Dat wil 
zeggen dat de speler die het eerst twee games wint, de wedstrijd wint. 
Dus als je na twee games gelijk staat, moet je een derde game spelen. 
 
Degene die als eerste 21 punten én een verschil van minimaal 2 punten 
behaalt, wint de game. Mocht de stand 20-20 worden dan wordt verlengd 
tot het verschil van 2 punten is ontstaan. Wordt de stand 29-29, dan is het 
30e punt hoe dan ook beslissend in de game (30-29 is dus de maximale 
gamestand). 
 
Na elke game wordt van speelhelft gewisseld. In de derde game wordt bij 
11 punten van speelhelft gewisseld. De winnaar van een game begint met 
serveren. 
 
Er wordt gespeeld volgens het rally point systeem, beide partijen kunnen 
scoren, onafhankelijk van wie aan service is. Als de serveerder niet scoort, 
gaat de service over en de ontvanger krijgt een punt.  
 
Het Spelbegin: 
Voordat het spel begint moet er getost worden. De winnaar van de toss 
mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:  
• eerst serveren of ontvangen, óf; 
• de speelhelft waarop hij/zij wil beginnen.  
 
De verliezer van de toss maakt vervolgens de overgebleven keuze. 
Voorbeeld: Indien de winnaar van de toss ervoor kiest om eerst te 
serveren, dan mag de verliezer van de toss de kant van het veld waarop 
hij/zij begint bepalen. 
 
De Service: 
Een service is goed als: 
• deze onderhands geslagen wordt; 
• deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld; 
• de serveerder niet op of tegen de lijnen staat; 
• de serveerder met beide voeten op de grond staat. 
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Welk vak? 
Bij een stand 0-0 en alle even punten wordt geserveerd vanuit het 
rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit  
het linker serveervak. 
 
Service enkelspel: 
• zolang je punten maakt, blijf je serveren; 
• als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander.  

Deze scoort hiermee tevens een punt. 
 
Service dubbelspel: 
• per servicebeurt mag één van de spelers van een team serveren;  
• zolang je punten maakt, blijf je serveren; 
• bij een even stand wordt er vanuit het rechter serveervak geserveerd. 

Bij een oneven stand wordt er vanuit het linker serveervak geserveerd; 
• er wordt alleen van serveervak gewisseld als het serverende dubbel een 

punt maakt. Het andere team wisselt dan dus niet van vak; 
• indien de servicebeurt is verloren, gaat de service over naar het andere 

team. 
 

 
 

 
 

Badminton slagen 
• Forehand: Slag waarbij de handpalm in de slagrichting wijst 
• Backhand: Slag waarbij de rug van de hand in de slagrichting wijst 
• Service: Opslag, de shuttle in het spel brengen (backhand of forehand) 
• Clear: Bovenhandse hoge slag, evt. van achterlijn naar achterlijn 
• Lob: Onderhandse slag richting achterlijn (bijv. de service) 
• Drop: Bovenhandse slag, de shuttle valt vlak over het net 
• Drive: Harde slag, laag over het net, rechtuit naar een gekozen plek 
• Smash: Snelle, harde slag, recht naar de vloer gericht 
 
jeugd@badmintonclublieshout.nl 

mailto:jeugd@badmintonclublieshout.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bcg38.org/cmsmadesimple/uploads/images/illustrations%20jeu/dev_service.gif&imgrefurl=http://bcg38.org/cmsmadesimple/le-badminton/conseils-de-jeu-la-raquette-le-service.htm&h=245&w=1004&tbnid=xP-4pFwzWpx79M:&zoom=1&docid=-w8oDOxAKmMUIM&ei=cZIdVIXvMcTsO8P5gYgE&tbm=isch&ved=0CBEQMygJMAk4ZA&iact=rc&uact=3&dur=310&page=5&start=96&ndsp=25
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.havot.nl/Content/Images/badminton_opslag.jpg&imgrefurl=http://www.havot.nl/Content/Pages/Badminton/Badminton_spelregels.aspx&h=190&w=600&tbnid=bdsKY9aPjiA-FM:&zoom=1&docid=5GRwmlZkik5J1M&ei=TpIdVIjWCcbYOqK2gJAC&tbm=isch&ved=0CFIQMygrMCs&iact=rc&uact=3&dur=322&page=2&start=20&ndsp=25
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Puntentelling 
Badminton Nederland 
 

Je scoort een punt als… 
• je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat; 
• de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond, 

de zijmuren of buiten jouw speelveld slaat; 
• de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is; 
• de tegenstander de shuttle tweemaal achter elkaar raakt. 
 
Je maakt een fout als… 
• de shuttle binnen jouw speelveld op de grond valt; 
• jouw service buiten het juiste vak van de tegenstander valt; 
• je de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond, de muur of 

buiten het speelveld van de tegenstander slaat; 
• je de shuttle slaat voordat deze over het net is; 
• je de shuttle tweemaal achter elkaar raakt. 
 
Het gebruik van een “Let” 
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden 
gespeeld bij een onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld 
als de shuttle van een andere wedstrijd (andere baan) in 
het speelveld valt. Maar ook bij twijfel of een shuttle in of 
uit is. 
 

BCL ook online te vinden…  
 

Badminton Club Lieshout heeft een eigen website. Hierop is alle informatie over 
BCL te vinden en wordt de wekelijkse zondagsmail van Stan gepubliceerd: 

www.badmintonclublieshout.nl 
 
Ook zijn we vindbaar op Facebook: www.facebook.com/badmintonlieshout/ 
En op instagram: @bclieshout1972 
 
Zoek ons eens op en voeg je bij de vriendenclub!  
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Méér dan een sportvereniging 
Stan van Vijfeijken 
 
Badminton Club Lieshout is méér dan een sportvereniging. Naast 
de wekelijkse, woensdagse, speelavonden organiseert de vereniging 
vele leuke, sportieve en gezellige nevenactiviteiten, voor zowel 
jeugd als senioren. 
 
Sommige activiteiten zijn badminton-gerelateerd, andere activiteiten niet. 
Een ding hebben ze altijd gemeen: ze zijn leuk, sportief en gezellig ! 
 
Een greep uit de activiteiten die je bij Badminton Club Lieshout kunt 
verwachten: 
• Feestavond voor leden bij speciale gelegenheden. 
• Gratis inloopavonden voor nieuwe leden. 
• Sinterklaas- en kersttoernooi voor zowel de jeugd als de senioren. 
• Vrienden/vriendinnentoernooi bij de jeugd. 
• Nieuwjaarsborrel met benoeming van de “vrijwilliger van het jaar”. 
• Interne (jeugd)competities en (club)kampioenschappen. 
• Verkleed badminton voor de jeugd, vlak voor de Carnaval. 
• Algemene ledenvergadering waarin het bestuur en de leden met elkaar 

overleggen over het te voeren beleid. 
• Tweemaandelijks clubblad onder de naam “De Kijk Op….” 
• Wekelijkse mail-update met nieuwtjes van Badminton Club Lieshout. 
• Roefeldag waar de jeugd van Laarbeek kennis kan maken met 

Badminton Club Lieshout. 
• Seizoens-afsluiting met uitstapjes of een gezellige avond en barbecue. 
• Deelname District- of Midweekcompetities Badminton Nederland. 
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Sponsors en Adverteerders 
 
Badminton Club Lieshout wordt ondersteund door de volgende bedrijven: 
 

Sponsors en adverteerders 

BouwBaar BouwManagement Kempenstraat 11 Aarle-Rixtel 

BouwCenter Swinkels Deensehoek 8 Lieshout 

MK Sport Gemert Nieuwstraat 44 Gemert 

Rabobank Helmond Peel Noord Kerkstraat 33 Helmond 

 

Adverteerders 

Hoogers Mode Dorpsstraat 26 Lieshout 

John van Kaathoven, úw topSlijter Piet van Thielplein 21 Beek en Donk 

Power to the Pieper Opstal 8 Aarle-Rixtel 

 
 

  

 

Hier had uw advertentie kunnen staan 
 

6x per jaar uw (bedrijfs)naam in “De Kijk Op…”, het mooiste 
verenigingsblad van de gemeente Laarbeek 

 
Een oplage van 100 exemplaren, verspreid door de 
gemeente en onder alle leden en belangstellenden  

van de vereniging. 
 

Voor slechts € 60,- (hele pagina) of € 30,- (halve pagina) per 
seizoen, brengt u uw bedrijf onder de aandacht. 

 
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. 

 
Neem voor meer informatie contact op met: 

secretariaat@badmintonclublieshout.nl 
 

mailto:secretariaat@badmintonclublieshout.nl
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BCL Inloopavonden  
Van het Bestuur 
 
Zin in Badminton? Kom dan naar de inloopavonden van Badminton 
Club Lieshout!  
 
Iedere woensdagavond trainen/spelen de leden van Badminton Club 
Lieshout in Sporthal “De Klumper”. Bij aanvang van elk seizoen, 
worden er een aantal Inloopavonden georganiseerd, genaamd Rabo 
Inloopavond vanwege de ondersteuning van onze sponsor Rabobank Peel 
Noord. Tijdens deze avonden kun je gratis en vrijblijvend kennismaken 
met het badmintonnen én onze vereniging. Lijkt het je leuk om ook te 
badmintonnen dan nodigen wij je uit om eens een proefles bij te wonen. 
 
Dit seizoen vinden de Rabo Inloopavonden plaats op: 
• 14 september 2022 1e Rabo Inloopavond  
• 28 september 2022 2e Rabo Inloopavond  
 
Aanvang van de inloopavond is 18:30 uur voor de aspiranten (tot ca. 10 
jaar) en 19:00 uur voor de junioren (10-15 jaar). Vanaf 20:00 uur zijn 
de “oudere jeugd” (vanaf ca. 18 jaar) en de senioren aan de beurt en kan 
er meteen volop meegespeeld worden.  
 
Een racket kun je tijdelijk lenen. Trek gemakkelijke sportkleding aan en 
draag sportschoenen (géén zwarte zolen). Neem je broertje, zusje of 
vriend en vriendinnetje mee en kom gezellig spelen. 
Je bent bij dezen van harte uitgenodigd! 
 
Ook kun je via internet op de hoogte komen van deze vereniging: ga 
daarvoor naar het adres: www.badmintonclublieshout.nl. 
  
Graag tot ziens bij de inloopavonden van Badminton Club Lieshout! 
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BCL in Beeld… 
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Lidmaatschap 
Van het Bestuur 
  
Lid worden van Badminton Club Lieshout? 
Neem dan contact op met het secretariaat van Badminton Club Lieshout of 
meld je bij een van de begeleiders tijdens een speelavond.  
 
Inschrijfgeld 
Junioren € 17,50 (inclusief gratis club t-shirt) 
Senioren € 22,50 (inclusief gratis club t-shirt) 
Bij betaling van het inschrijfgeld wordt een gratis clubshirt verstrekt. 
 
Kosten lidmaatschap 
Junioren €   7,00 per maand (12 maanden per jaar) 
Senioren € 12,00 per maand (12 maanden per jaar) 
 
Wachtlijst 
Op dit moment is er geen wachtlijst om lid te worden van Badminton Club 
Lieshout. 
 
Clubshirt  
Badminton Club Lieshout heeft eigen clubshirts. Een mooi zwart shirt van 
héél fijn vallend en ademend materiaal én met een fijne pasvorm. 
 
Meld je nu meteen aan! 
 
 

Verenigingsblad “De Kijk Op…” 
 
Als lid van Badminton Club Lieshout ontvang je 6 keer per jaar ons eigen 
verenigingsblad: “De Kijk Op…”.  
 
Het “gele boekje” zoals het verenigingsblad ook wel wordt 
genoemd, wordt gemaakt voor én door eigen leden van 
onze vereniging.  
 
“De Kijk Op…” staat boordevol informatie over onze mooie 
vereniging, zoals wedstrijdverslagen en competitie-
uitslagen, belangrijke mededelingen, de verjaardagen én 
natuurlijk de agenda met alle activiteiten die binnen onze 
vereniging worden georganiseerd.  
 
Als je “De Kijk Op…” leest, dan blijf je op de hoogte!  
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Voor de goede orde… 
Van het Bestuur 
 
Badminton Club Lieshout heeft in de sporthal een eigen kastruimte. 
Hierin bergen wij onze shuttles en leenrackets op, vind je onze 
inschrijfformulieren en reserve exemplaren van “De Kijk Op…”. 
 
In de opbergruimte aan de rechterkant van de sportzaal hebben we de 
beschikking over twee opbergkasten (kast 1 en 5). De sleutels van beide 
kasten vind in sleutelkastje 1 in het Beheerdershok (het hok met glas waar 
ook de EHBO koffers staan en de gevonden voorwerpen liggen). 
 
Ons Sleutelkastje is d.m.v. een cijfercode te openen. Een aantal mensen 
binnen onze vereniging heeft een code van dit sleutelkastje. Dit zijn de 
volgende personen: 
 

1. Ainara Vandegard 
2. Karin van den Biggelaar 
3. Albert van Gend 
4. Frans van Waardenburg 

5. Jeroen van der Heijden 
6. Niels Dirven 
7. Ruud van Vijfeijken 
8. Tim van Bommel 

 
Er hangen 3 sleutels in sleutelkastje 1: 
• Opbergkast 1 (Spullen de we wekelijks nodig hebben, shuttles, e.d.) 
• Opbergkast 5 (extra spullen die we sporadisch nodig hebben) 
• Kleedkamers / Scheidsrechtershok 
 
Wanneer géén van bovenstaande personen aanwezig is, dan graag contact 
opnemen met Tim van Bommel: 06-39022493. Wanneer alles in de kast zit 
deze graag sluiten en de sleutel weer terug hangen in Sleutelkastje 1. 
 
Shuttles 
De kwaliteit van de shuttles moet goed zijn, hiervoor dienen ze regelmatig 
gecontroleerd te worden. De wat mindere shuttles van de senioren worden bij 
de jeugd gebruikt om te trainen. Wanneer de shuttles echt helemaal kapot 
zijn worden ze gebruikt als werpshuttles of bij ledenwervingsacties. 
 
Natuurlijk is het fijn als iedereen een handje meehelpt door de shuttles goed 
te houden, zodat we er zo lang mogelijk mee kunnen doen.  
Daarom nog even de volgende zaken op een rijtje: 
• De Groene krat is van de Jeugd 
• De Grijze krat is van de Senioren 
• Het Witte mandje is voor slechte shuttles  
• De Tas bevat de werpshuttles 
 
Wanneer je een shuttle tegen komt die niet meer goed is, doe deze dan in het 
mandje voor de slechte/kapotte shuttles. Zo helpt iedereen mee aan het op 
orde houden van de kratten.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F3dwarehouse.sketchup.com%2Fwarehouse%2Fgetpubliccontent%3FcontentId%3Dfaa9539f-80c7-419b-ad4a-f61da4efbb84&imgrefurl=https%3A%2F%2F3dwarehouse.sketchup.com%2Fmodel%2F203b778e98b82685b1d215151574ef0c%2FBierkrat%3Fhl%3Dnl&docid=yEcVvTzllm52cM&tbnid=awamEN3b-NHpHM%3A&vet=12ahUKEwjWoJuV_vncAhVNZ1AKHVRPD444ZBAzKFgwWHoECAEQWQ..i&w=654&h=368&bih=706&biw=1138&q=Bierkrat%20&ved=2ahUKEwjWoJuV_vncAhVNZ1AKHVRPD444ZBAzKFgwWHoECAEQWQ&iact=mrc&uact=8
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Competitie spelen 
Niels Dirven 
 
Badminton Club Lieshout biedt je de mogelijkheid om in een van de 
verschillende competities te badmintonnen, georganiseerd door de 
officiële Nederlandse Badminton bond: Badminton Nederland én de 
Helmondse Badminton Bond. 
 
Elk jaar proberen we een aantal teams te formeren die de eer van onze 
vereniging gaan verdedigen. Hierbij nodigen wij je uit om je sportieve 
ambitie waar te maken en deel te nemen aan deze competities. 
 

Onze jeugdleden spelen mee in de competitie van de Helmondse 
Badminton Bond. Gedurende het seizoen wordt er op meerdere 
zondagen competitie gespeeld door jeugd. De locatie voor zowel 
uit- als thuiswedstrijden is: Sporthal Suytkade. 
 

De Senioren kunnen deelnemen aan de competities georganiseerd door 
Badminton Nederland. Er bestaan er 2 soorten competities: 
• Districtcompetitie (waarin het wedstrijdgehalte meer nadruk heeft) 
• Midweekcompetitie (voorheen “recreantencompetitie” genoemd)  
 
Competitie speel je met een team van minimaal 4 en maximaal 6 personen 
tegen teams van andere verenigingen uit de regio. Elke wedstrijd omvat 8 
partijen (4 enkelpartijen & 4 dubbelpartijen). 
 
De wedstrijden voor de Districtcompetitie kennen een meer competitief 
gehalte en vinden plaats in de periode september – februari, waarbij onze 
thuiswedstrijden altijd op zondagmorgen worden gepland. Uitwedstrijden 
worden in het algemeen ook in het weekend (meestal de zondag) gepland.  
 
De wedstrijden voor de Midweekcompetitie, worden op een trainings-
avond gespeeld, bij ons op woensdagavond. Uitwedstrijden zijn afhankelijk 
van de dag dat de tegenpartij de beschikking heeft over haar sporthal. 
 
Het deelnemen aan de competities is erg 
leerzaam en vaak ook erg gezellig. Mocht je 
meer willen weten over deze competities, vraag 
dan eens aan de trainer naar de mogelijkheden. 
 
Naast de bovengenoemde competities, organiseert Badminton Club 
Lieshout ook diverse toernooitjes waar je aan kunt deelnemen.  
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Accommodatiegegevens 
 
Badminton Club Lieshout speelt alle speelavonden en alle districts- en 
recreatieve competitiewedstrijden in:  Sporthal “De Klumper” 
 Papenhoef 2 
 5737 BS Lieshout 
 T 0499-421777 
 
Speelavond en trainingen 
De vaste speelavond van Badminton Club Lieshout is woensdagavond. 
De speelavond is verdeeld in groepen: 
 
• Training Aspiranten (ca. 7-10 jaar) 18:30-19:30 uur  
• Training Junioren (ca. 10-15 jaar) 19:00-20:00 uur 
• Training Senioren & Competitiespelers 20:00-20:50 uur 
• Vrij spelen Senioren vanaf 20:30 uur (kloksysteem 20 min.) 
 
Op aanvraag (Senioren) 
BasisTraining (1e woensdag/maand) 20:00-20:50 uur (op aanvraag)  
 
De BasisTraining is iedere 1e woensdag van de maand en bedoeld voor 
de startende badmintonner die de beginselen van het badmintonnen snel 
en goed wil aanleren. 
 
Trainingen 
Tijdens alle normale speelavonden wordt training aangeboden. Deze 
training wordt door een vakkundige trainer gegeven. Bij de jeugd is het 
deelnemen aan de training verplicht. Hier wordt de training tevens 
begeleid door de jeugdbegeleiding. Bij de senioren is het deelnemen aan 
de training vrijwillig. 
 
HUISREGELS 
• Deelname aan training bij de senioren is vrijwillig, bij de jeugd verplicht. 
• Bij teveel deelnemers bepaalt de trainer in overleg wie deelneemt. 
• Bij veel deelnemers kan de trainer besluiten het middenveld te 

gebruiken. 
• Bij een recreantencompetitiewedstrijd vervalt veld 1 voor vrij spelen. 
• Vrij spelen: na elke zoemer wisselen. Bankzitters gaan voor. 

 
Na iedere speelavond ben je van harte uitgenodigd om onder genot van 
een drankje de avond af te sluiten in de kantine van sporthal de Klumper.  
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Vertrouwenscontactpersoon 

Van het Bestuur  
 

Net als iedere vereniging, club of bedrijf, moeten wij voorbereid 
zijn op zaken die “zouden kunnen gebeuren”. Denk aan 
pesterijen, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Daarom 
hebben wij binnen onze vereniging een vertrouwenscontact-
persoon benoemd: Annemieke Pham-Coolen. 
 

De vertrouwenscontactpersoon is hét aanspreekpunt en zorgt voor opvang 
en begeleiding van leden die geconfronteerd zijn met een aangrijpende 
gebeurtenis binnen de vereniging. Zij zoekt samen met de melder naar een 
oplossing en geeft hierbij ondersteuning, advies of verwijst door naar 
andere deskundigen.  
 
De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en kan alleen 
handelen met toestemming van de melder, behalve als dit schade of gevaar 
zou opleveren voor betrokkenen of voor anderen. Onze  vertrouwens-
contactpersoon is vaak en makkelijk bereikbaar middels telefoon, app of 
via mail: vcp@badmintonclublieshout.nl.  
 

 
 

  

mailto:vcp@badmintonclublieshout.nl
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Jeugdbegeleiding 
Van het Bestuur  
 
De jeugd van Badminton Club Lieshout wordt begeleid door een 
team bestaande uit een trainster en enkele jeugdbegeleiders.  
 
De leiding van een trainingsavond bij de jeugd wordt gedragen door de 
trainster. Zij bepaalt welke oefeningen gedaan worden en welke spelers 
waar spelen. De jeugdbegeleiders assisteren de trainster door de jeugd te 
helpen om de opgedragen oefeningen uit te voeren.   
 
Onze jeugdleden spelen in verschillende groepen. Zij spelen alle woensdagen, 
de schoolvakanties uitgezonderd.  
 
De jeugdbegeleiders van onze vereniging zijn altijd op zoek naar extra 
begeleiders, zodat we onze jeugd van optimale begeleiding kunnen 
voorzien. Iets voor jou of meer informatie? Spreek een van de huidige 
begeleiders of trainster aan. Ook als je “af en toe” kunt/wilt meehelpen, 
meld je dan gerust.  
 
De vereniging is ook op zoek naar één of meer begeleiders voor een nog 
op te zetten jeugdgroep voor kinderen vanaf 4 jaar, zij zullen via een 
aangepast systeem spelenderwijs de beginselen van het badminton leren. 
Iets voor jou of meer informatie? Spreek een van de huidige 
begeleiders of trainster aan. 
 
Trainster: Ainara Vandegard  
Begeleiding: Tim van Bommel (Bestuur), Rudi van Maaren, Annemieke 

Pham-Coolen (Vertrouwenscontactpersoon), Carolien van 
den Biggelaar, Roel de Laat 

 
Afmelden Jeugdleden 
Kun je een keer niet komen trainen, laat je ouders je dan afmelden.  
Dit is belangrijk zodat wij weten hoe groot de groep zal zijn, en zodat  
wij weten dat jij niet onderweg bent naar ons.  
 
Afmelden kan op verschillende manieren: mail, sms, WhatsApp en 
telefonisch bij Tim van Bommel.  
 
Vooraan in “De Kijk Op...” vind je alle gegevens terug. 

 
j eugd@ba dm in to nc lub l i esho ut .n l  

mailto:jeugd@badmintonclublieshout.nl
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Spond Teammanagement 
Tim van Bommel 
 
Vorig seizoen zijn we gestart met een Spond pilot voor het organiseren 
van onze badmintonteams en onze groepsactiviteiten. Deze pilot is 
uitgevoerd bij de jeugdbegeleiding en bij het mixteam. Dit is goed verlopen. 
Daarom willen we dit seizoen ook een nieuwe pilot starten bij de 
jeugdleden van Badminton Club Lieshout.  
 
De bedienbaarheid en het gemak vinden wij heel belangrijk. Spond is 
gratis en kan (maar hoeft niet) via een app gebruikt te worden. Het is een 
multi-platform service en gebruiksvriendelijk voor mobiel, tablet en web.  
 
Spond maakt onder andere de volgende dingen mogelijk:  
• Gedeelde agenda waarin ook aangegeven kan worden of je aanwezig 

bent bij een training/activiteit. 
• Makkelijk delen van bestanden.  
• Makkelijk met een groep binnen de jeugd communiceren.  
• Foto's van activiteiten kunnen gemakkelijk gedeeld worden.  
• Bijhouden van inschrijvingen/betalingen.  
• Bijhouden van competitiewedstrijden.  
 
De ouders van de jeugdleden en de spelers van het mixteam ontvangen 
een handleiding en een uitnodiging om lid te worden van Spond. Bij vragen 
kan er contact opgenomen worden met spond@badmintonclublieshout.nl. 
 

   
 

Lees de laatste nieuwtjes omtrent BCL ook in…   

mailto:spond@badmintonclublieshout.nl
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BCL in Beeld… 
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Badminton, iets voor jou? 
 
Is badminton iets voor jou? Kom het proberen bij Badminton Club 
Lieshout! Elke woensdag spelen we in Sporthal De Klumper. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
  
Waarschijnlijk heb je badminton al wel eens op de camping gespeeld.  
Vond je dat wel leuk? Lijkt het je wat om het beter te leren en het vaker te 
doen? Kom dan naar een van de speelavonden van Badminton Club 
Lieshout: daar kun je dan direct meedoen.  
 
Jeugd 
De jeugd begint om 18:30 uur met de aspiranten (t/m ca.12 jaar). Zij 
spelen tot 19:30 uur. Gelijktijdig beginnen om 19:00 uur de junioren (t/m 
ca. 18 jaar) die doorspelen tot 20:00 uur. De aspirantengroepen doen dat 
onder leiding van een gediplomeerde trainer die geholpen wordt door een 
team van jeugdbegeleiders; er staat dus altijd iemand klaar om je te 
helpen. Tijdens de speelavonden zullen eerst de grondbeginselen van het 
badminton worden bijgebracht, uiteraard in combinatie met het spelen van 
wedstrijdjes en het doen van oefeningen die gerelateerd zijn aan de 
badmintonsport. Je kunt bij Badminton Club Lieshout overigens altijd twee 
keer gratis meespelen voordat je moet besluiten om lid te worden. Zo kun 
je dus eerst rustig kijken of de sport en de vereniging iets voor je is en 
hoef je niet meteen lid te worden. Ook een racket hoef je niet meteen te 
kopen, want we hebben een aantal rackets op voorraad (inclusief enkele 
rackets met verkorte steel voor de kleinste jeugd). Kortom; geen enkele 
drempel om het eens te komen proberen. Als je je sportkleding meebrengt 
kun je meteen meedoen en ervaren hoe leuk badminton kan zijn.  
 
Senioren 
Ook senioren zijn van harte welkom. Zij spelen, ook op de woensdag-
avonden, vanaf 20:00 uur. Voor senioren is er géén verplichte training: 
iedereen mág deelnemen aan de training, die wel gefaciliteerd wordt en 
om 20:00 uur begint. Heb je nog nooit gebadmintond en wil je het een 
keer proberen? Kom het gerust een keer spelen. Als je niet wil trainen, kun 
je altijd nog vrijspelen op de resterende banen. Ook voor senioren geldt 
dat je twee keer gratis mag komen meespelen, voordat je lid moet worden 
van de vereniging. En dat je gebruik kunt maken van de leenrackets die de 
vereniging aanbiedt. Dus; ook voor senioren zijn er geen drempels of 
andere belemmeringen om eens uit te komen proberen of badminton een 
sport voor jou is. 
 
Graag tot ziens bij Badminton Club Lieshout! 
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Agenda 2022/2023 

 

Woensdag 7 september 2022 Eerste speelavond seizoen 2022-2023 
Zondag 11 september 2022 BCL50: Uitwisselingsprogramma (jubileumactiviteit) 
Woensdag 14 september 2022 Rabobank inloopavond (kom kennismaken met BCL) 

Week v/h Badminton: 19 t/m 25 sept. 2022 / Nat. Sportweek 16 t/m 25 sept. 2022 
Woensdag 21 september 2022 BCL50: Apenkooien (jubileumactiviteit jeugd) 
Woensdag 28 september 2022 Rabobank inloopavond (kom kennismaken met BCL) 
Zaterdag 15 oktober 2022 BCL50: Feestavond (jubileumactiviteit senioren) 
Woensdag 26 oktober 2022 Herfstvakantie (jeugd) 
Woensdag 2 november 2022 Geen speelavond 
Woensdag  9 november 2022 Vrienden-/vriendinnentoernooi jeugd 
Woensdag  16 november 2022 Buddy-toernooi senioren 
Donderdag 24 november 2022 ALV over statuten (streefdatum) 
Woensdag 30 november 2022 Sinterklaastoernooi (jeugd/senioren) 
Woensdag 21 december 2022 Kerstballen toernooi  
Woensdag 28 december 2022 Geen speelavond 
Woensdag 4 januari 2023 Nieuwjaarsborrel (sen.+jeugd) + activiteit (jeugd) 
  Tevens afsluiting BCL50 jubileumjaar 
Woensdag 15 februari 2023 Verkleed badmintonnen jeugd 
Woensdag  22 februari 2023 Carnavalsvakantie (jeugd)  
Woensdag  15 maart 2023 Ouder-kind toernooi  
Woensdag 15 maart 2023 Start Dubbeltoernooi/singletoernooi (senioren) 
Vrijdag  17 maart 2023 Algemene Ledenvergadering  
Zondag  26 maart 2023 Uitstapje jeugd  
Woensdag 5 april 2023 Paasei toernooi (jeugd/senioren) 
Woensdag  26 april 2023   Meivakantie (jeugd) 
Woensdag  3 mei 2023 Meivakantie (jeugd) 
Zaterdag  10 juni 2023?? Roefeldag (jeugd) 
Woensdag  21 juni 2023 Vrienden-/vriendinnentoernooi jeugd 
 24 juni of 25 juni 2023 Seizoenafsluiting jeugd  
Woensdag 12 juli 2023 Laatste speelavond seizoen 2022-2023 
 

Wist je dat... 
• Badminton de snelste racketsport op aarde is... 
• De shuttle wel meer dan 340 km/u kan bereiken... 
• Badmintonners in een wedstrijd soms wel 6 km lopen... 
• Dit bij tennis 3 km is, terwijl ze veel langer op de baan staan... 
• Er dus een topconditie bereikt wordt door het spelen van badminton! 
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