Een beknopte geschiedenis van de badmintonsport
en de fusie tussen twee Maastrichtse clubs
Badminton
Van pluimbal tot shuttle
Niet geheel duidelijk is het ontstaan van badminton maar we weten wel dat het één van
de oudste sporten ter wereld is. Sommige historici beweren dat het werd geïntroduceerd in
het oude Griekenland en Egypte zo’n 2000 jaar geleden. Vanaf daar is het blijkbaar verspreid
naar China, Japan, India en Siam (Thailand) en het zou gaan om varianten van het latere
badmintonspel. Andere historici beweren dat het is ontstaan in Europa en Azië. Het zou al in
de 12e eeuw in Engeland gespeeld worden gezien de afbeeldingen op oude schilderijen.
Boeren speelden het later in het middeleeuwse Engeland en aan het eind van de 16e eeuw
was het een populair kinderspel geworden.
Algemeen wordt aangenomen dat India de bakermat is
van het badminton omdat daar het spel Poon werd
beoefend. Waarschijnlijk genoemd naar de stad Poona,
die ongeveer 50 km van Bombay ligt. Het was een spel
dat op het huidige badminton leek.
Er zijn in Nederland enkele verenigingen die hun naam
aan dit spel en stad hebben verbonden zoals
Badmintonclub Poona Margraten.
Engelse officieren maakten kennis met het spel en introduceerden het in Engeland omstreeks
1873. Het werd intensief beoefend op het landgoed van de Hertog van Beaufort in
Gloucestershire. De naam van dat landgoed was Badminton House en aangenomen mag
worden dat men vanaf die tijd alleen de naam Badminton is gaan gebruiken voor het spel.
In de loop der tijd werd het spel aangepast.

De vraag blijft hoe men in India aan het spel Poon is gekomen. Enkele voorlopers zijn Ti Jian Zi,
Hanetsukite, Jeu de Longue Plume en
Battledore and Shuttlecock.

Ti Jian Zi
In het oude China speelde men al
500 jaar voor Christus een spel
genaamd Ti Jian Zi.
Hierbij werd er tegen een primitieve
shuttle getrapt zodat deze zo lang
mogelijk in de lucht bleef.
Het is het eerste spel waarin een
shuttle voorkomt.

Hanetsukite
In Japan werd aan het eind van de 16e eeuw het spel Hanetsukite gespeeld. Het is enigszins
vergelijkbaar met badminton maar er wordt geen net gebruikt. Men slaat met een houten
peddel genaamd Hagoita tegen een shuttle genaamd Hane.

Jeu de Longue Plume
Ook in Frankrijk kende men het spel
'Jeu de Longue Plume' (het spel van de lange
pluim) al in de middeleeuwen.
Het werd vooral beoefend door de hogere
kringen van de samenleving.
Het spel werd met een klein racket en een
soort shuttle, bekend als pluimbal, (plume),
gespeeld.

Battledore and Shuttlecock

In de 17e eeuw was Battledore and Shuttlecock
of Jeu de Volant een tijdverdrijf van de hogere
klasse in veel Europese landen.
Het is een vroege voorloper van het moderne
badminton. Het spel wordt door twee personen
gespeeld met behulp van kleine rackets,
battledores genaamd.
Deze rackets bestonden uit een houten frame
met een ovale uitsparing waar overheen
perkament of darmen werd gespannen.
De shuttlecock (shuttle, bird of birdie) was
van licht materiaal zoals kurk gemaakt en had
16 bijgeknipte ganzenveren aan de bovenkant.
Ook veel kinderen speelden dit spel.
Het doel van het spel was, dat spelers de shuttlecock zoveel mogelijk van de ene naar de
andere kant moesten slaan, zonder dat deze op de grond viel.

In 1867 verschenen er spelregels in boekvorm van de hand van kolonel H.O. Selby in Karachi
(India). Ondanks het feit dat er nu spelregels bestonden werd het spel toch op uiteenlopende
wijzen beoefend. In sommige streken werd het spel door twee personen gespeeld, die de
shuttle heen en weer sloegen en verplicht waren op dezelfde plaats te blijven staan.
Elders speelde men het met drie of vijf man aan elke kant van het net. Zelfs rond 1910 was
dit nog het geval en er werd altijd in de buitenlucht gespeeld.

Sindsdien zijn de spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, vooral nadat het badminton
zich ontwikkelde tot een specifieke zaalsport omdat het bij slecht weer niet mogelijk was.
Het speelveld zoals wij dat kennen, heeft niet de oorspronkelijke vorm. In de tijd dat het
badminton in Europa, of liever in Engeland, opgang begon te maken, kende men nog geen
sporthallen. Wel had men in kringen waar badminton beoefend werd de beschikking over grote
landhuizen met zalen of ’kamers-en-suite’.
Alleen had het veld dan, als gevolg van de suitedeuren en mogelijk kasten aan weerszijden,
de vorm van een zandloper.

Tot aan het tijdperk van de vederlichte badmintonrackets speelde men met houten rackets.
Later fabriceerden men rackets van aluminium of staal die nog zwaar waren. Uiteindelijk heeft
men het carbon, grafiet of titanium racket geproduceerd met een gewicht rond de 70 gram.

In 1931 is de Nederlandse Badminton Bond opgericht, een naam die in 2010 is gewijzigd in
Badminton Nederland. Deze organisatie staat voor het vergroten van de betekenis van
badminton in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de
kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van deze sport.
De bond organiseert de Bonds- en Districtscompetitie in Nederland en diverse toernooien
waaronder de Nederlandse Kampioenschappen. Om hieraan deel te kunnen nemen is het
lidmaatschap een vereiste.

Van twee rivalen tot één badmintonvereniging
Het ontstaan van BC Rally
In de jaren zeventig waren vele badmintonclubs in Maastricht actief. Van groot tot klein en qua
aantallen tussen de veertig en vijftig, verdeeld over diverse sporthallen en gymzalen.
Twee clubs waren in die tijd bezig op competitieniveau en wel BC Whippet 71 en BC Mestreech.
Zodoende kwamen de spelers elkaar regelmatig tegen in sporthal Geusselt op zondagmorgen.
De geschiedenis van deze twee verenigingen wordt beschreven door de twee overgebleven en
nog steeds actieve bestuursleden van elke vereniging. BC Rally is later tot stand gekomen door
een fusie tussen BC Whippet 71 en BC Mestreech.

BC WHIPPET 71
M69 was een badmintonclub die door George Nieuwenboom in 1969 werd opgericht.
Hij was eerst lid van Maasvogels, een sportclub van papierfabriek KNP waar ook badminton
werd gespeeld. George bezat het trainersdiploma B om spelers te trainen en tot een hoger
spelniveau te brengen. Het bestuur van M69 bestond uit voorzitter George Nieuwenboom,
secretaris Els Mos, penningmeester Don in de Braekt en algemene bestuurslid John Oey.
De club bestond uit circa 15 leden die speelden in enkele sportzalen in Maastricht, o.a. aan
de Bogaardenstraat en Hunnenweg.
De wens bestond om deze club uit te breiden met meer leden en men ging dan ook op zoek
naar een partner. Deze werd gevonden in badmintonvereniging Whippet. In 1971 zijn beide
verenigingen gefuseerd en men koos de naam BC Whippet 71.
Om rechtspersoonlijkheid te krijgen moest toestemming van de overheid verkregen worden,
de zogenaamde Koninklijke Goedkeuring. Deze heeft de club gekregen voor de aangeboden
statuten. Ook werd een huishoudelijk reglement opgesteld.
Mevrouw Wishaupt was de voorzitter van het voormalige Whippet en werd nu gekozen als
voorzitter van BC Whippet 71. Verdere samenstelling van het bestuur was secretaris/trainer
George Nieuwenboom, penningmeester Martin Pachen en algemeen bestuursleden Els Mos,
Don in de Braekt en John Oey.
Kort na deze fusie is sporthal Belfort aangevraagd als vaste trainingshal. Na een tiental jaren is
besloten om meer speelgelegenheid te creëren. Er werd gekozen voor sporthal Geusselt op
vrijdagavond. Na 1990 daalde het animo om op vrijdagavond te spelen met als gevolg dat deze
avond werd opgezegd. We bleven wel badminton spelen in sporthal Belfort op maandag- en
donderdagavond.
In 1981, het 10 jarig bestaan van BC Whippet, organiseerde de club in samenwerking met het
Bondsbureau het Limburgs Kampioenschap toernooi in sporthal Geusselt.
In de loop der jaren waren de volgende personen in de functie van voorzitter:
George Nieuwenboom, André von Berg, Wil Piters, Dick Kuijpers, Ben Zegers, René Verspeek en
Hans Urlings. Uiteraard zijn er verschillende andere bestuursleden geweest o.a. Jos Wishaupt,
Martin Pachen, Els Mos, Don in de Braekt, John Oey, Wilma Schuimer, Jeanny Zeegers, Margo
Gulikers, Marij Jenniskens, Jules a Campo, Frank Steinen, Judith Stouten, Jacinto en Ria Holten.
John Oey was het enige vaste bestuurslid dat is overgebleven vanaf het begin tot 1998.
Want in 1997 kwam het verzoek van badminton vereniging BC Mestreech om als één grote
vereniging samen te gaan. Dit verzoek werd ingewilligd en in de maanden daarna is er hard
gewerkt om de fusie tot stand te brengen.

BC Whippet 71, de feiten ten tijde van de fusie in 1998:
Locatie 1:
Tijden:

sporthal Belfort
maandag van 18.00 tot 22.00 uur
donderdag van 18.30 tot 21.00 uur
Locatie 2:
sporthal Randwyck
Tijden:
maandag van 20.30 tot 22.30 uur
Locatie 3:
sporthal De Heeg
Tijden:
zaterdag van 09.30 tot 11.00 uur
Contributie: tussen fl. 25,– en fl. 73,– p/kwartaal (jeugd tot senioren)
Bestuur:
3 leden
Aantal leden: 191 jeugd- en seniorleden
Competitie: 1 mixteam in bondscompetitie
2 mixteam, 1 herenteam in districtscompetitie
3 mixteams en 1 herenteam recreatiecompetitie

BC MESTREECH
Dit is de oudste badmintonclub van Maastricht, opgericht in 1954 door dhr. André Le Doux.
In het begin werd er gespeeld in een gymzaal aan de A2 en vanaf 1969 tot de helft van de jaren
zeventig in de nieuwe sporthal Belfort, onderdeel van het Stedelijk Lyceum dat verhuisde van
de Helmstraat in de binnenstad naar deze wijk in Maastricht.
Er werd gespeeld op woensdagavond vanaf 21.00 uur. In 1975 werd de nieuwe sporthal
Geusselt, gebouwd in 1970, het vaste honk van BC Maastricht. Deze naam werd later gedoopt
in BC Mestreech; dit als onderscheid voor Boks Club, Biljart Club of Bridge Club. Eind jaren
zestig werd er al gespeeld in de Districtscompetitie.
In de loop der tijd werden enkele trainers aangesteld o.a. Claude Lafontaine en Martin Driessen
uit eigen vereniging en Allard Kerbusch, Raymond Westerlink en Ronnie Zeelen van buitenaf.
Enkele voorzitters waren André Le Doux, Henk van de Boorn, Peter Gerritsen, Martin Driessen
en Willem Habets en enkele bestuursleden Helma Rongen, Henny en Andy de Leau, Rick van
Buggenum en Rob Laenen.

BC Mestreech, de feiten ten tijde van de fusie in 1998:
Locatie:
Tijden:
Contributie:
Bestuur:
Aantal leden:
Competitie:

sporthal Geusselt
woensdag van 21.00 tot 23.30 uur
fl. 22,– p/mnd
4 leden
42 seniorleden
1 mixteam en 1 herenteam districtscompetitie
1 mixteam en 1 herenteam recreatiecompetitie

FUSEREN… ?! DE REDEN EN DE GANG VAN ZAKEN
Twee gezonde badmintonverenigingen, zowel qua ledental als financieel vermogen, kwamen
elkaar vaker als rivalen tegen in de competitie. En toch moest BC Mestreech bekennen dat zij
een steeds groter wordend probleem had. Dat kwam door het late tijdstip waarop werd
gespeeld. Geen wonder dat de club enkel uit seniorleden bestond. Zo deed zich op een gegeven
moment de situatie voor dat meerdere leden de club verlieten. Hun kinderen konden namelijk
niet mee met hun ouders om badminton te spelen of dit aan te leren. Zij konden wel terecht bij
BC Whippet 71 met een grote jeugdafdeling en trainers en voor kinderen acceptabele tijden.
Als reactie daarop hebben leden van het bestuur van BC Mestreech met enkele clubleden op
een zaterdagmorgen in sporthal De Heeg geprobeerd jeugd enthousiast te maken voor deze
sport. Voor het verkrijgen van vroege uren had de Gemeente namelijk als eis gesteld dat de
club moest aantonen dat er genoeg jeugdspelers lid waren. Tussen aanvraag en toezegging zat
echter zoveel tijd dat de zich aangemelde jeugdspelers niet vele maanden hebben willen
wachten totdat ze eindelijk konden spelen.
Om verder verloop tegen te gaan en om nog nader te benoemen redenen heeft de oudste club
BC Mestreech een samengaan voorgesteld met de grootste club van de stad BC Whippet 71.
Zodoende kon het activiteitenaanbod binnen één vereniging worden verbreed en het
speelniveau worden verhoogd. Ook kon daardoor de continuïteit van badminton in Maastricht
worden gewaarborgd alsmede het creëren van een efficiëntere organisatie. Niet onbelangrijk
zijn daarnaast de financiële mogelijkheden en een sterkere onderhandelingspositie bij de
gemeente als het gaat om verdeling van de accommodatie.
Nadeel van een fusie is het verlies aan identiteit van de fusiepartners en de schaalvergroting
waardoor er grotere afstand tussen diverse geledingen binnen de vereniging kan ontstaan.
Dit bleek dan ook later het geval te zijn; zeker met vier accommodaties.
In 1997 werd een fusiecommissie samengesteld uit drie leden van elke vereniging te weten
Marcel Slangen, Ralph Soeren en Hans Urlings voor BC Whippet 71 en Rick van Buggenum,
Reinier Görtz en Rob Laenen voor BC Mestreech. Deze commissie was belast met het treffen
van de noodzakelijke voorbereidingen voor de fusie. De taken bestonden onder andere uit het
inventariseren van te regelen zaken, uitvoeren van bepaalde activiteiten, opstellen van een
werkplan en regelmatig verslag uitbrengen van de voortgang aan beide besturen en leden.
De fusie moest goedgekeurd worden door de beide ALV’s. Een interim-bestuur moest
aantreden voor de tijd van maximaal één jaar en bestond uit voorzitter Hans Urlings,
penningmeester Peter Schotman, secretaris Rick van Buggenum en bestuursleden Willem
Habets voor algemene zaken, John Oey voor competitiezaken, Jessie Austen voor de
recreatieafdeling en Martin Driessen voor de jeugdafdeling.
Naast dit bestuur werden werkgroepen geformeerd om zaken als o.a. herverdeling van
accommodatie en speelgelegenheid, training en competitie, algemeen gebruik van type
shuttles en aanpassing van de contributie uit te zoeken.
Goedkeuring van de Nederlandse Badminton Bond werd
aangevraagd en nieuwe statuten werden opgesteld en ter
goedkeuring aan de notaris aangeboden.
Een nieuwe naam voor de fusieclub werd BC Rally, bedacht door
Reinier Görtz. Het nieuwe logo werd ontworpen door Rob Laenen.
Het idee was drie shuttles in drie formaten (de drie clubs) die samen
een rally maken in Maastricht, uitgerdukt in de rode vijfpunt ster.

BC RALLY
In 1998 is dan eindelijk de fusie officieel bekrachtigd. Na de samenvoeging staat de vereniging
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 40203504 en bij Badminton
Nederland onder verenigingsnummer 7576.
Het nieuwe bestuur van BC Rally bestond uit voorzitter Hans Urlings, penningmeester Rick van
Buggenum en secretaris John Oey. Bestuurslid Willem Habets tot 2004, Rob Laenen vanaf 2004
en Iris Willems van 2010 tot 2012.
Voorzitter en erelid Hans Urlings kon zijn werkzaamheden in 2008 niet meer uitoefenen
vanwege een ernstige ziekte. Hij is overleden op 31 mei 2011. Als vervanger van Hans trad in
2009 Wim Lups toe tot het bestuur. Hij is de vader van de succesvolle badmintonspeelster
Dorien die hoog in de Nederlandse eredivisie speelt en jeugdlid is geweest bij onze vereniging.
Wim heeft zijn functie in 2017 neergelegd.
Het huidige bestuur in 2018 bestaat uit voorzitter Martijn Dijkema, penningmeester Albert
Dessart, secretaris John Oey en bestuursleden Jos Wesselman (competitiezaken), Rob Laenen
en Mathieu Beerkens (beiden algemene zaken).
Van 1998 tot 2015 waren er vier sporthallen in gebruik te weten Geusselt, Belfort, De Heeg en
Randwyck. Deze laatste hal werd afgebroken in 2008. Er werd een tijdelijke sporthal gebouwd
waarin nog gespeeld kon worden tot 2015. Door terugloop van het aantal jeugdspelers in
sporthal De Heeg werd ook deze sporthal in datzelfde jaar afgestoten.
Het was een jarenlange traditie, de Grote Clubactie waarmee
de jeugd op pad ging om loten te verkopen. Enkele jaren geleden
is door een tekort aan jeugd deze actie beëindigd.
De jeugd werd tot 2015 o.a. begeleid door Bruce Ballance,
Carel Thijs, Marcel Kamps en Ed Naebers in sporthal De Heeg
met assistentie van Daniëlle van Bergen, Tiny Feijt, Lilian Henquet
en Monique Schalk. In sporthal Belfort waren Peter Caris, Ruth Willems
en Rob van Waardenburg de jeugdbegeleiders. Later hebben Jules van
Uden en Eric Klein dit overgenomen. Op dit ogenblik is Peter Caris
de begeleider van de jeugd en Jacky Noya de trainer voor de senioren.
Badminton…

Een officiële scheidsrechter binnen onze club was Ivo Rouwhorst.
een sport voor jong
Ook Sonja Willems heeft zich ingezet en wel voor het werven van jeugd.
en oud!
Paul Willems is sinds jaar en dag vertrouwenspersoon voor onze leden.
Vaste omroepster tijdens thuiswedstrijden in sporthal Geusselt was Cisca Oey.
In 2017 werd gebruik gemaakt van de nieuwe sporthal Geusselt die sinds 1971 dienst deed.
Vaste suppoost, clublid, contactpersoon en oudste lid van de club is Alex Mommers.
De website van BC Rally is gerealiseerd in 2009 door Jos Wesselman en Maarten Seegers.
Onderhoud en nieuwe opzet van de site wordt nu verzorgd door Martijn Dijkema.
Twee personen hebben het langste lidmaatschap te weten John Oey vanaf 1969, lid van
BC Whippet 71 en Rob Laenen vanaf 1971, lid van BC Mestreech.
Er zijn enkele ereleden benoemd te weten Hans Urlings, Paul en Ruth Willems en Rick van
Buggenum. De club kan rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. Vanaf 2013 wordt er elk
seizoen een clublid tot ’Vrijwilliger van het Jaar’ benoemd. Dit jaar vieren we wederom
een lustrum, het vierde maar er zullen zeker nog meerdere volgen.

(het nieuwe logo vanaf 2014)

BC Rally, de feiten op september 2018
Locatie 1:
Tijden:
Locatie 2:
Tijden:

sporthal Geusselt
woensdag van 21.00 tot 23.00 uur
sporthal Belfort
maandag van 18.00 tot 22.00 uur
donderdag van 19.00 tot 21.00 uur
Contributie: tussen € 12,– en € 17,75 p/mnd (junioren en senioren)
Bestuur:
6 leden / 1 trainer senioren / 1 trainer/begeleider junioren
Aantal leden: 101 jeugd- en seniorleden
Competitie: 3 mixteams en 1 herenteam districtscompetitie
BESTUUR

Martijn Dijkema
voorzitter

Albert Dessart
penningmeester

John Oey
secretaris

Jos Wesselman
bestuurslid

Robert Laenen
bestuurslid

Mathieu Beerkens
bestuurslid

SPORTHALLEN

Sporthal Belfort

Sporthal Geusselt tot 2017

Sporthal Geusselt vanaf 2017

NB. De auteurs John Oey en Rob Laenen pretenderen niet dat deze geschiedenis volledig is.
Mochten personen, jaartallen of andere feiten niet genoemd zijn of incorrect blijken gelieve
dit kenbaar te maken bij het secretariaat van BC Rally.

Maastricht, september 2018

