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Zondagploegen vrezen kracht Badmoos ! 
Uit zeer welingelichte bronnen is ons ter 

ore gekomen dat de 

zondagavondploegen, de aanstaande 

krachtmeting op vrijdag 9 juli met angst 

en beven tegemoet zien. Op deze avond 

wordt voor de derde maal het inmiddels 

wereldfaam genietende tournooi de  

“Badmoos Open” gespeeld. De 
Badmoos, welke het afgelopen jaar 

tijdens de trainingen, uiteraard onder 

toeziend oog van hun clubarts, niet zijn 

gespaard door hun trainers, zijn fysiek en 

mentaal dermate gesterkt dat, de vrees 

van de zondagploegen zeker niet 

ongegrond is. Er wordt door diverse 

overkoepelende organen zelfs 

gesuggereerd dat er sprake zal zijn van 

een  krachtsvacuum. Zou dit fenomeen 

zich werkelijk gaan voordoen dan kan 

dit theoretisch het einde betekenen van 
de sportieve krachtmetingen met andere 

badmintonverenigingen en zijn de leden 

van de Badmoos min of meer verplicht 

onder elkaar hun krachten te blijven 

meten. Om dit te voorkomen  hebben de 

Badmoos na rijp beraad, gesteund door 

de aanbevelingen van enkele 

gerenommeerde externe adviesburo’s , 

besloten op hun suprioriteit op te geven 

ten gunste van de badmintonsport. 

Besloten is, om voorafgaand aan het 
sportieve evenement, de koppels te loten 

zodat de krachten enigszins evenredig 

verdeeld worden over de dan 

samengestelde teams. 

Het wedstrijdschema zal ongewijzigd 

zijn ten opzichte van voorgaande jaren, 

alleen de teams zijn nu genaamd mix1 

tot en met mix5. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Badmoos gelouwerd door 

sportwereld. 
(Van onze sportverslaggever) 

Sportminnend Nederland heeft opgelucht 

adem gehaald na het besluit van de 

Badmoos, om hun  sportieve suprioriteit 

eenmalig op te geven ten gunste van het 

naderende tournooi in Langeweg. Enkele 

citaten uit gerennomeerde sportbladen 

uit de pen van de toppers der 
journalistiek zijn: 

• “Zet van Badmoos getuigt van 

sportieve moed.” 

• “Onverslaanbaar team laat andere 
teams ruiken aan hun succes” 

• “To beat or not to beat” 

• “Umschlag im Sportwelt” 
 Het moge duidelijk zijn dat verder 

commentaar overbodig is. 

 

Ingezonden stukken 
De redactie van de Badmoos info heeft 

naar aanleiding van het artikel over onze 

penningmeester een ingezonden brief 

ontvangen welke wij u niet willen 
onthouden. Hieronder ziet u het artikel 

onverkort en niet gecensureerd 

afgedrukt. 

 

 

U ziet dat de redactie van de Badmoos 

info ook kritische uitlatingen zoals in 

het ingezonden stuk omschreven niet 

schuwt. 

Dioxineschandaal wordt 

Langwegse ondernemer teveel! 
(van onze correspondent) 

Ook Langeweg is getroffen door de 

dioxinekwestie die, veroorzaakt door een 
dubieuze vetsmelter uit Belgie, de 

wereld al weken in zijn greep heeft. De 

Langewegse ondernemer P.C. met een 

mestkuikenstal voor 40000 van deze 

hapklare bouten had voer betrokken bij 

een bedrijf, wat mogelijk weer besmet 

vet had betrokken van een mottige Belg. 

Het directe gevolg was dat gedurende 

een periode van een week de deur op slot 

ging. Het werd P.C. allemaal wat teveel 

en hij zocht zijn heil bij Bacchus voor 

een gedegen advies inzake 
bovengenoemde kwestie. Het resultaat 

van dit advies spreekt voor zich. 
 

 

P.C. in gedachten bij zijn kippen 

Nadat alles loos alarm was gebleken is 

P.C. weer met een houten kop aan het 
werk gegaan. Zijn commentaar: ”Bier 

schijnt absoluut dioxinevrij te zijn dus 

heb ik in de crisisweek dit als enige 

voeding genomen”.     
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Langs de zijlijn 
(van onze razende reporter) 

DJ Bertus Rules!! 

In de rubriek langs de zijlijn houdt de 

redactie van de Badmoos Info steeds 

een interview met een voor de 

vereniging onmisbaar en invloedrijk 

persoon. In deze editie is  d.j. B. aan het 

woord. 

“Wat is uw relatie met de leden van de 

Badmoos”? 

“De wie”? 

“De Badmoos , u weet wel, die 

legendarische badmintonclub uit 

Langeweg”. 

“Wa vor muziek speule die manne”? 

“Deze heren spelen geen muziek  maar 

Badminton, en zijn van mening dat uw 

optredens, als wij uw activiteiten als 

discjockey zo moge betitelen, een 

positieve invloed hebben op hun 

spelgedrag”. 

“Joa ze vroage me overal om te komme 

droaje , ok bij de volliebal mee de 
koniginnedag”. 

“Wat vindt u van de Badmoos”? 

“Ok bij ut Schoap droaj ik wellus, en bij 

Basse”. 

“Ja, ja , maar nu even over de 

Badmoos”. 

“Witte as ut gezellug is dan stop ik nie 

eej, dan durruf ik grust tot halluf vijf 

snags deur te goan”. 

“Doet u zelf ook aan sport”? 

“Ik heb alle ploatjes, allemoal goeije 

meezingers, enne as ik binne kom mee 
mun muziek dan heb ik ut zo gezellug 

gemoakt”. 

“Heeft u..” ”Ze hebbe me op ut werruk 

ok al gevroagd of ik nie ken komme 

droaije, joa ze witte da ik goed ben, 

overal woar ik kom goa ut dak duraf  ha 

,ha ,ha ,ha”. 

“Is uw succe..” Joa de mense vinne ut 

leutig as ik dur ben ee, en as ik eelemoal 

bezig ben dan stop ik nie ee, dan durruf 

ik grust deur te goan tot da ik mot 
stoppe”. 

“Ja maar vinde..” “Soms is ut dan al 

wel halluf vijf smorregus, moar de 

mense vinne ut leutig as ik dur ben ee”. 

Enigszins suf  en wat ontdaan over het 

niet helemaal goed uit de verf gekomen 

interview neemt onze reporter afscheid 

van een  rijzende ster  in het 

muziekfirmament. De subkop boven dit 

artikel spreekt voor zich. 

 

Programma Badmoos Open ’99 
(van het B.O. projectteam) 

U begrijpt dat de organisatie van een 

toernooi van deze omvang  een schier   

onmogelijke taak is. De hulp van derden 

is dan ook onontbeerlijk. Ondersteuning 

wordt verleend door M. Tielen, K. 

Kapitein en A. Roovers. De 
hoofdsponsor van dit evenement is Bas. 

wedstrijdprogramma 

19:30 Mix 1 Mix 2 

19:50 Mix 3 Mix 4 

20:10 Mix 2 Mix 5 

20:30 Mix 1 Mix 4 

20:50 Mix 5 Mix 3 

21:10 Mix 2 Mix 4 

21:30 Mix 1 Mix 3 

21:50 Mix 4 Mix 5 

22:10 Mix 3 Mix 2 

22:30 Mix 5 Mix 1 

22:50 Einde  

De prijsuitreiking is na afloop van het 

zinderende spektakel in café de 

Tempelier. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de 

voorverkoop bij de bekende adressen in 

den Lande, aan de zaal, of zijn te 

bestellen via internet. Kom op tijd want 

vol is vol! 

 
(advertentie) 

 

 
 

Gehoord bij Bas 
• 58 ton spinazie van een bunder is 

een hoop geld, en 9 ton erwten 

ook.(aldus de informatie van J.K. 

alias de G. 

• De Badmoos zullen het vanaf 25 

september aanstaande moeten zien 

te stellen zonder barkeeper, Bas 

gaat op vakantie. 

• Na een uitbundig feest van de heer 

J. van K. bij K. de R. heeft 

eerstgenoemde het enige tijd zonder 

kunstgebit moeten doen. Redelijk 

beschonken had hij die avond zijn 

gebit uitgedaan maar kon het echter 

de volgende morgen niet meer 
vinden. Later op die dag heeft hij 

zijn gebit gevonden in zijn 

videorecorder.  Ongetwijfeld 

spannend om naar zoiets te kijken ! 

• Een Poolse delegatie was vrijdag 25 

juni jl. speciaal afgereisd naar 

Langeweg om getuige te zijn van 

een nieuwe sport in Langeweg: het 

konijnen neuken!? 

• Verbijsterend namen wij kennis van 

de drempelvrees van T.F. uit L. Hij 

viel naar buiten zonder deze 

drempel  te raken. 

• Maria weent om vertrek van Jozef 

de timmerman van Turnhout uit de 
Mariaschool. 

 

 

Arbitrage 
(van onze verslaggever) 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is 

er dit jaar geen discussie over de 

arbitrage. Dhr. M.T. zal de 

wedstrijdleiding op zich nemen. In onze 

uitgave van september 1998 was er nog 

sprake van een mogelijke toekomstige 

hoofdscheidsrechter, maar deze 
bevallige jongedame heeft door 

werkzaamheden elders verstek moeten 

laten gaan. Later in onze kersteditie 

hebben wij u voorgesteld aan de zus van 

deze scheidsrechter. Bij nader inzien 

bleek deze echter geen kennis van zake 

te hebben wat betreft badminton. Haar 

sterke punten bevonden zich volgens 

haar eigen zeggen op een ander gebied. 

Deze zus heeft echter weer een nichtje 

van haar man bereid gevonden om, 
wanneer er niets “tussen” komt de 

prijsuitreiking te verzorgen (fluiten was 

niet haar sterkste kant).  Ze heeft ter 

kennismaking zovast een foto 

opgestuurd welke wij u als trouwe lezer 

van dit kwaliteitsblad niet willen 

onthouden. 

 
(Foto:Badmoos Photography BV) 

 

Redactioneel commentaar 

 
Ook in deze editie hebben wij u weer zo 

objectief mogelijk getracht te infor-

meren omtrent het reilen en zeilen van 

de Badmoos, en over andere actuele 

zaken. Mocht u op of aanmerkingen 
hebben schroom dan niet om deze per 

ingezonden brief aan ons te melden. Uw 

reactie wordt altijd geplaatst. 


