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NAMENS DE REDACTIE

Dit is alweer het vierde 
boekje van dit seizoen! 

De laatste competitiewed-
strijden zijn gespeeld en 
ook de laatste trainingen 
zijn geweest. 
Dit seizoen was er een 
feestje bij de jeugd, 
want de J4 is kampioen 
geworden in hun poule. 
Namens de redactie, gefeliciteerd! 
Verder willen we natuurlijk ook de andere teams 
feliciteren met hun eindresultaat.

In dit nummer is er veel aandacht voor de O.T.K., die 
op 12 februari is begonnen. Er zijn dit jaar vijf teams 
geformeerd die meespelen met de O.T.K.. Wij, van de 
redactie, hopen dan ook op leuke teamverslagen. Voor 
de fanatieke toeschouwers, er vinden zowel op dinsdag 
als op donderdag thuiswedstrijden plaats.

Naats de O.T.K. zijn er ook erg veel andere toernooien. 
De competitie is immers afgelopen. We hopen u op de 
hoogte te houden via onze website. Verder kunt u ook 
altijd even een kijkje nemen bij het prikbord in de kan-
tine.

Misschien is het u de afgelopen tijd opgevallen dat de 
badmintonvereniging vaak in de krant heeft gestaan. 
We hopen dit vol te houden. Natuurlijk kunt u ook al het 
nieuws lezen op onze site!

Dit seizoen volgt er nog één boekje met natuurlijk een 
verslag van de clubkampioenschappen, de O.T.K. en 
hopelijk ook de nieuwe teamindeling!

Namens de redactie veel leesplezier!
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VAN DE VOORZITTER

Clubgenoten,

We zijn pas 2 maanden in 2008 en 
toch zijn er al weer vele mooie dingen 
gebeurt. 

De competitie is afgelopen. Een van 
onze teams is kampioen geworden. 
Zoals je uitgebreid op onze website 
hebt kunnen zien was dat Team J4 bij 
de jeugd. Proficiat! Tevens zijn een
redelijk aantal teams hoog geëindigd 
en deze krijgen misschien kans om 
voor het volgende seizoen ingeloot te 
worden in een hogere klasse. Helaas is 
ons 2e team laatste geworden.

Op 22 en 24 januari waren de open 
dagen. Deze keer hebben we naast 
de flyers en krantenartikelen,  directe
mailings naar onze leden gestuurd, 
met een oproep om vrienden en 
vriendinnen mee te nemen om kennis 
te maken met onze badminton sport. 
Velen hebben hieraan oproep gegeven 
en dat heeft er toe geleid dat we weer 
een paar nieuwe leden hebben kunnen 
verwelkomen!

Op 3 februari is het 2e Color Holland 
jeugdtoernooi gespeeld door de jeugd 
uit de regio. Een kleine 100 kinderen 
hebben weer gestreden om de prijzen. 
De jeugdcommissie heeft uren zitten 
puzzelen om te kijken of een nieuwe 
manier van samenstellen van de 
poules aantrekkelijkere partijen zou 
opleveren. Bij het gezellig nazitten 
waren alle vrijwilligers het eens: het 
was een geslaagd experiment, voor 
herhaling vatbaar.

Het 3e Color Holland Jeugdtoernooi is 
op 30 maart.

Dit alles is al achter de rug, maar 
gelukkig staat er ook nog veel te 
gebeuren. 

Ondertussen zijn voor de Open Team 
Kampioenschappen de indelingen 
bekend geworden.  De OTK wedstri-
jden worden door de week gespeeld. 
Thuis spelen we op de dinsdag en 
donderdag avond van 19:45 tot 
22:30. We spelen dit jaar met een 
record aantal van 6 teams.

En natuurlijk hebben we nog het jaar-
lijkse clubkampioenschap dat op 6 en 
13 april wordt gespeeld.
Wie zal kampioen worden van onze 
club, nu helaas Edo geblesseerd is? 
(Edo, dat je maar snel weer hersteld 
bent).

De TC zal binnenkort weer beginnen 
aan het indelen van de spelers voor 
het volgende kompetitie seizoen. 
Mocht je ook mee willen spelen in de 
competitie, geef je dan op bij een van 
de TC leden of als je een jeugdspeler 
bent, geef je dan op bij Ron. Senioren 
moeten zich dit jaar opgeven door 
middel van een inschrijfformulier zoals 
in ons vorige clubblad is uitgelegd.

Met vriendelijke groet, 

Roel de Heij



5 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

Sponsoractie PLUS Versluis supermarkt

PLUS Versluis supermarkt (Oostermeent) houdt in de periode van 18 
februari t/m 27 april een actie waarmee wij, als vereniging, in deze tien 
weken onze clubkas kunnen spekken.

Wat kunt u doen om ons aan een zo groot mogelijk sponsorbedrag te doen 
komen?

1. Doe u boodschappen bij Plus Versluis.
2. Doe de kasssabon in de speciale sponsorbus in de winkel. Deze is  
 herkenbaar aan ons logo, onze clubkleuren en aan de shuttles en  
 racket.
3. Vraag familie, vrienden, buren, etc. om hetzelfde te doen.

Aan de hand van het aantal ingeleverde bonnen en het totaalbedrag 
hiervan krijgen wij als verenging sponsorgeld uitgekeerd. Dit geld is vrij 
besteedbaar. Te denken valt aan bijvoorbeeld een feestavond, bowlen met 
de jeugd, etc.

Dus badmintonners, help de club en doe u boodschappen bij PLUS Versluis!!

VAN DE PENNINGMEESTER
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Van de voorzitter 4 Open Team Kampioenschappen 16
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De commissies, het hart van de 
vereniging. Achter de schermen 
zorgen al deze mensen er voor dat de 
vereniging kan blijven draaien. Mocht 
u dus vragen hebben of opmerkingen 
of heeft u gewoon zin om ook wat te 
doen binnen de vereniging, dan bent u 
altijd welkom om één van de commis-
sies te komen versterken. 
 
Op deze pagina zie je een overzicht 
van de commissies en haar leden. Elke 
commissie is vertegenwoordigd in het 
bestuur. Deze vertegenwoordigers 
worden in de colofon op pagina 3 ge-
noemd. Telefoonnummers kun je hier 
ook vinden.   

Het dagelijks bestuur

Voorzitter 
Roel de Heij, 035-5258807

Secretariaat 
Els Hautmann, 035-5255928

Penningmeester 
Gert Jan van Loenen, 035-5251914

Technische Commissie
De TC is verantwoordelijk voor alles 
wat met de seniorencompetitie te 
maken heeft.

Nicolette van Bijleveld (bestuur)
Peter Bos
Marco Krijgsman
Roel de Heij
Tim van Wessel

Jeugdcommissie
Deze commissie is verantwoordelijk 
voor alle jeugdzaken, inclusief de 
jeugdcompetitie.

Ron van den Berkt (bestuur)
Els Hautmann
Maria van Loenen
Loes Naus

Barcommissie
De barcommissie regelt alles wat met 
het hapje en het drankje in de kantine 
te maken heeft. 

Thorwald de Boer (bestuur)
Bas Leunis
Monique Meijer

Recreantencommissie
De recreantencommissie is verant-
woordelijk voor alles wat met het 
speelgenot van de senioren recreanten 
te maken heeft. 

Steef Vreedeveld (bestuur)
Peter Bes
Hans Naus

Redactiecommissie
Deze commissie is verantwoordelijk 
voor het clubblad, de website en 
andere manieren van communicatie 
binnen en buiten de vereniging.

Niels Jongerden (bestuur)
Tanja Bruckmann
Deirdre van den Berkt
Marco van Leeuwen

DE COMMISSIES
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Barrooster

Datum

dinsdag               donderdag

Vroege bardienst

20:00 - 21:45

Bardienst sluit

21:45 - ± 23:30

8 april 2008 Arjan van Tuinen Arjan van Tuinen

10 april 2008 Yvonne Streefkerk Yvonne Streefkerk

15 april 2008 Robert Jongerden Robert Jongerden

17 april 2008 Ad Stroes Ad Stroes

22 april 2008 Nicky Muller Theo Henrichs

24 april 2008 Nicky Muller Tim van Wessel

29 april 2008 Leo Vink Leo Vink

1 mei 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

6 mei 2008 Tanja Bruckmann

8 mei 2008 Mark van Werven

13 mei 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

15 mei 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

20 mei 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

22 mei 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

27 mei 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

29 mei 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

3 juni 2008 Peter Muller Peter Muller

5 juni 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

10 juni 2008 Yvonne Klinkert Yvonne  Klinkert

12 juni 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

17 juni 2008 Lidy van Dissel Lidy van Dissel

19 juni 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

24 juni 2008 Eddy vd Berg Eddy vd Berg

26 juni 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

Er zijn nog enkele lege plaatsen die opgevuld kunnen worden door degenen die 
nog geen bardienst gedraaid hebben. Jullie kunnen je melden bij Bas Leunis, 
Monique Meijer of Thorwald de Boer.

Dan nog een huishoudelijke mededeling voor een ieder die zijn bardienst 
draait. Graag aan het eind van de avond de vuilniszakken uit de bakken halen 
en indien mogelijk in de container buiten gooien. Als de container is afgesloten 
gaarne de vuilniszakken in de hal zetten.

VAN DE BARCOMMISSIE
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

De winter wordt al weer bijna afgelost 
door de lente. De laatste fanatieke 
wintersporters proberen nog even 
van de laatste sneeuw te genieten! 
De competitie zijn we allang weer 
vergeten, de clubkampioenschappen 
daarentegen naderen al snel.

Eindstand competitie
De competitie is dit jaar zonder kam-
pioenen (bij de senioren) geëindigd. 
Wel zijn er een aantal teams als goede 
tweede uit de bus gekomen. Helaas 
moeten is er wel een team gedegra-
deerd. Verderop in dit clubblad kunnen 
jullie de uiteindelijke resultaten beki-
jken.

Competitietrainer / trainingen
Eind januari heeft Harri voor dit 
seizoen zijn laatste training gegeven. 
Tijdens deze trainingen hebben een 
aantal nieuwe leden kennis kunnen 
maken met onze vereniging, de trainer 
en leden. Wij zijn erg blij om te kun-
nen mededelen dat wij inmiddels drie 
nieuwe competitie spelende leden 
rijker zijn. Dit biedt wellicht leuke 
mogelijkheden voor de teams van 
volgend seizoen. 

Clubkampioenschappen
Op 6 en 13 april 2008 vinden de 
clubkampioenschappen plaats. De TC 
is druk bezig met de voorbereidingen 
voor dit toernooi. Zij is ook op zoek 
naar vrijwilligers die ons tijdens deze 
dagen willen helpen. Normaal ges-
proken wordt een groot deel van dit 
toernooi geregeld door familie de Heij, 
maar dit jaar genieten zij op dat mo-
ment van een welverdiende vakantie. 

We moeten het dus zonder hen zien te 
redden. Wie wil ons hierbij helpen?

In de kantine zal het inschrijfformulier 
opgehangen worden, graag willen 
wij iedereen uitnodigen om mee te 
doen aan dit jaarlijkse event! Heb je 
vragen, kom dan gerust naar een TC 
lid toe. Ook recreanten zijn van harte 
welkom!

Aanmeldingen competitie 2008-2009
Op het moment dat dit clubblad 
verschijnt, heeft de TC de inschrijffor-
mulieren voor de volgende competitie 
reeds in haar bezit. Dit jaar zal de 
trainer een grote invloed hebben op 
de teamsamenstelling en hebben de 
spelers hun voorkeuren middels een 
formulier kenbaar kunnen maken.

Zo kan de TC hopelijk meer rekening 
houden met specifieke wensen. De
één wil graag zo hoog mogelijk spelen, 
terwijl de andere speler liever met 
drie dames speelt of met een specifiek
persoon. Als blijkt dat er zich teveel 
spelers in een bepaalde klasse hebben 
aangemeld, gaat de TC in overleg met 
de trainer bekijken hoe zij dit gaat 
oplossen. Bijvoorbeeld de clubkam-
pioenschappen kunnen hiervoor als 
meetlat gebruikt gaan worden.

Overige informatie
Tot slot wil de TC de geblesseerd 
geraakte spelers veel beterschap toe-
wensen! Wij hopen hen allemaal bij de 
start van de volgende competitie terug 
te zien. 

Namens de Technische Commissie,
Nicolette van Bijleveld
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COLOR HOLLAND JEUGDTOERNOOI
Tweede jeugdtoernooi is groot succes

Op de vroege zondagochtend van 3 februari bruist er al veel leven in de sporthal 
van B.V. Huizen 96. Rond half 10 druppelen de eerste spelers van de in totaal 
100 deelnemers de sporthal in, op weg naar een leuke, gezellig maar vooral 
sportieve dag. Dit is alweer het tweede jeugdtoernooi van het seizoen. Wat 
vooral een succes is, zijn de vele deelnemers aan dit jeugdtoernooi. 

Om stipt 10:00 begint het toernooi, de eerste spelers gaan de baan op om hun 
wedstrijd te spelen en de meeste ouders gaan nog even snel een kopje koffie of
thee halen met een heerlijk stukje kersen- of appelkruimelvlaai.
Rond het middaguur zijn de meeste spelers in de kantine te vinden, allemaal  een 
broodje knak of een krentenbol aan het eten en een heerlijk glaasje limonade 
die door de vrijwilligers van de vereniging met liefde zijn bereidt. Deze lekkernij 
werd de spelers aangeboden door de vereniging, natuurlijk konden de ouders ook 
broodjes krijgen, tegen een kleine vergoeding.

Rond half 3 werden de laatste partijen gespeeld en kwamen de spelers met rode 
wangen van de baan af. De hele dag door hebben de spelers gebadmintond en 
plezier gehad met elkaar. Maar nu kwam nog het spannendste gedeelte van de 
dag, de prijsuitreiking!
Sommige spelers waren al zelf snel hun punten aan het optellen om te kijken of 
ze in de prijzen vielen. Rond 3 uur werd het dan bekend gemaakt, de nummers 1 
en 2 van elke poule.

In totaal waren er 9 poules, en in elke poule krijgen de nummers 1 en 2 een 
prijsje, en er wordt onderscheidt gemaakt bij de jongens en de meiden. Er waren 
dus erg veel gelukkige winnaars! De spelers die niet in de prijzen gevallen waren 
kregen wel een vaantje en een lekkere dropsmile, zo was natuurlijk iedereen 
gelukkig.

We hopen iedereen en meer spelers te zien op het volgende en laatste jeugdtoer-
nooi van dit seizoen, op 30 maart.

Hopelijk tot ziens!

Deirdre van den Berkt
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DIT BEN IK

Met wie hebben wij het genoegen?
Ik ben Daan Kusters.

Hoe oud ben je?
Ik ben 11 jaar.

Heb je broers of zussen?
Ja. Ik heb één broer. Hij heet Niek en 
is 12 jaar.

In welke klas zit je en op welke 
school?
Ik zit in groep 8 van de Koningin Wil-
helminaschool in Huizen.

Hoe lang speel je al badminton?
Ik badminton nu vier jaar. Eerst een 
jaar als recreant en ik speel nu al drie 
jaar competitie.

In welke team speel je?
Ik zit in de J6. We spelen in de jeugd 
onder 13.

Wie is op dit moment je trainer? 
Ik krijg nu training van Dtau, Ron en 
Peter.

Wie is je favoriete trainer?
Dat is Dtau. Hij is mijn favoriet omdat 
hij vaak grapjes maakt.

Jouw beste badmintonslag is ...
de smash en de smashverdediging.

Waar moet je nog aan werken?
Ik moet aan zo’n beetje alles nog 
werken.

Wie is je beste badmintonvriend?
Mijn beste badmintonvrienden zijn 
Sander en Casper.

  Wat is je beste badmin-  
  tonmoment tot nu toe?
  Het winnen van de region-  
  ale kampioenschappen. In   
  de single was ik tweede en  
  in de mix en de dubbel   
  eerste.

Binnen de club zou ik dit willen 
veranderen: 
Ik zou eigenlijkt niets willen verand-
eren. Ik vind het wel goed zo.

Wat vind je leuk aan badminton?  
Dat er zoveel verschillende slagen zijn.

Iedereen herkent je aan?
Ik heb geen idee.

Wat is je favoriete eten?
Ik eet graag pizza.
 
Wat is je favoriete vakantieland?
Zweden ga ik graag naar toe.

Naar welke muziek luister je?
Ik luister van alles wat. Ik heb niet 
echt een favoriete soort muziek.

Wat zijn je hobby’s naast badmin-
ton?
Naast badminton zit ik graag achter de 
computer en voetbal ik ook.

Dit wil ik nog even zeggen: 
Ik weet even niets.

De volgende keer mag Casper Bots 
deze vragen beantwoorden. 
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TEAM J4 (< 15 JAAR) WEER KAMPIOEN!!

Het weekend van 28 januari werd voor een aantal sportievelingen gekenmerkt 
door zenuwen en spanning. Het jeugdteam J4 van badmintonvereniging Huizen 
kon voor de tweede achtereenvolgende maal kampioen worden. Op zondag 28 
januari gingen de vijf teamleden en hun supporters richting  Haarlem om tegen 
Duinwijk de beslissende wedstrijd te spelen. Om kampioen te kunnen worden 
had het team de opdracht vier setpunten (van de te behalen acht) te behalen.

Cedric en Milo startten in de herendubbel, het was een leuke wedstrijd en de 
jongens hebben het eerste punt binnengehaald. Jammer genoeg konden Irma 
en Monique in de daaropvolgende damesdubbel  niet het tweede punt in de 
wacht slepen. Vervolgens werden de enkelspellen afgewerkt en steeds weer 
haalde eerst Huizen en vervolgens Duinwijk setpunten binnen. Wendy was in 
haar single op van de zenuwen, hoofdpijn en maagkrampen hadden bijna een 
negatieve invloed op de uitslag. Gelukkig kon ze de partij naar haar hand zet-
ten en met winst in de derde game was ook de derde punt binnen. De beslis-
sende punt kon behaald worden in de partij (2e mixed dubbel) van Monique en 
Milo. 

Bij het behalen van de laatste punt in de tweede game steeg een gejuich van 
de tribunes!! Huizen J4 is kampioen geworden. De druk was van de wedstrijd 
en de laatste mix van Huizen kon niet meer gewonnen worden. Met een (krap 
aan) 4-4 eindstand heeft Huizen evenveel punten als Duinwijk, echter met 
meer gamepunten is Huizen de nummer één van deze poule geworden. 
Op zondag 24 februari zal het jeugdteam aantreden tijdens de kampioenswed-
strijden van district Noord-Holland. 

Gefeliciteerd J4, wat een mooie prestatie!!
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EINDSTANDEN COMPETITIE

De volledige eindstanden kunt u vinden op www.toernooi.nl

Team  Divisie/ Plaats in de  Kampioen      
  klasse competitie    

1  3e div.  6e   BV Gaasperdam 1   
2  4e div.  8e   BV Almere 5 
3  hoofdkl.  4e   Van Zijderveld 8
4  2e klasse  2e   BV Gaasperdam 5
5  2e klasse  3e   Martinus Amstelveen 4
6  3e klasse  2e   BC ‘t Gooi 4
7  3e klasse  4e   BC Velsen 5
8  4e klasse  5e   BV Diemen 1

Heren 1 3e klasse  6e   BV USC H1

Jeugd 1 Onder 17  2e   BV Almere J7
Jeugd 2 Onder 17  3e   Arcade J5
Jeugd 3 Onder 17  2e   BV Almere J9
Jeugd 4 Onder 15  1e   Huizen’96 J4
Jeugd 5 Onder 15  4e   Duinwijck J7
Jeugd 6 Onder 13  2e   BV Almere J13
Jeugd 7 Onder 13  7e   Van Zijderveld J3
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OPEN TEAM KAMPIOENSCHAPPEN 2008

Op dinsdag 12 februari was het weer zover: de start van de Open Team 
Kampioenschappen. De eerste wedstrijden waren de thuiswedstrijden van 
Huizen’96-C1 en Huizen’96-D1 tegen respectievelijk US-C2 en British Soci-
ety-D1. Je zult nu regelmatig het rode tenue van onze vereniging op onze 
speelavonden verdedigd zien worden door één van onze OTK teams. Dit 
jaar nemen we met zes teams deel aan deze Open Team Kampioenschap-
pen. 

De pouleindeling is als volgt:

Poule B   Poule C3   Poule D2

Almere B1   Arcade C4   Amsterdam D2
Amsterdam B1  Duinwijck C1  Blijkklappers D1
Flower Shuttle B1 Huizen’96 C1  British Society D1
Huizen’96 B1  Ouderkerk C1  Huizen’96 D1
Slotermeer B1  Slotermeer C1  IJmond D1 
IJmond B1   US C1   Zeeburg D1

Poule D3   Poule H

Amsterdam D3  Huizen’96 H1
Duinwijck D2  Huizen’96 H2
Gaasperdam D1  Kennemerland H1
Huizen’96  D2  UVO-Spirit H1
Slotermeer D1  Zeeburg H1

De thuiswedstrijden zullen om 19.45 uur op zowel de dinsdag als de 
donderdagavond beginnen. Al naar gelang de drukte op de banen en de 
recreantentraining op de donderdagavond zullen de wedstrijden op één of 
twee banen gespeeld worden. Op de speelavonden zelf zal dit beoordeeld 
worden. 

Net als vorige jaren wensen we onze teams succes in hun sportieve missie 
en hopen we dat het net zo geslaagd en gezellig zal worden als de voor-
gaande edities.

Namens de competitieleider van de OTK,

Steef Vredeveld



ATTENTIE!

DE DEADLINE VOOR HET LAATSTE CLUBBLAD IS 
OP MAANDAG 31 MAART 2008 !

LEVER JE KOPIJ IN IN DE KOPIJBUS IN 
DE KANTINE OF STUUR JE EMAIL NAAR 

REDACTIE@BVHUIZEN96.NL
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BRIEF VAN ONZE TRAINER, HARRY LUMI
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Dinsdag 4 december

Voor de recreantenjeugd van de dinsdag was er een badmintoncircuit uitgezet. 
Dtau had allerlei spelletjes bedacht . Bij elk veld moest je wat anders doen. Na 
de uitleg werd er een speciale warming up gedaan met hulp van zwarte piet, 
die opgesloten zat in het materialenhok. 
Na bokje te hebben gesprongen en ballonnen stuk te hebben getrapt kon er 
worden begonnen met het spellencircuit: badmintonnen met een tennisracket, 
in een hoepel slaan, in een basket mikken, een net van plastic zodat je de 
tegenstander niet ziet slaan. Onder het genot van  pepernoten en limonade 
waren alle kinderen erg fanatiek bezig. Zwarte piet deed ook zijn best, maar 
moet toch wat meer werken aan zijn techniek en conditie.
Na afloop was er voor ieder nog een lekkere chocolade verrassing.

Namens de jeugdcommissie,
Loes Naus

Donderdag 6 december

Donderdag 6 december was het weer zo ver: Sinterklaas. Dit werd met de 
competitiespelers en de donderdaggroep samen gevierd. Iedereen moest 
een cadeautje kopen van maximaal vier euro. Iedereen kwam met de gekste 
dingen aan. We hebben eerst meerdere rondes gespeeld waarbij de cadeautjes 
nog ingepakt geruild konden worden. Eerst met je buurman en later met wie 
je zelf wilde. Dit gebeurde door middel van het gooien van een dobbelsteen. 
Als je dan een bepaald getal gooide mocht/moest je ruilen. De cadeaus 
werden na een aantal rondes uitgepakt. Niet iedereen was even blij met zijn 
cadeau. Anderen vroegen meteen om het spel stil te zetten want ze wilden hun 
cadeaus niet meer kwijt. Maar zo makkelijk kwamen we er niet van af. Er werd 
opnieuw gedobbeld. Populair was een knuffel van een giraf waar door Martijn 
en Peter Verdooren flink om gedobbeld werd. Uiteindelijk ging Martijn er mee
naar huis. Het zilveren spaarvarken ging ook over en weer tussen Lisa, Chris, 
Marije, Maarten en Maria. Uiteindelijk had Maarten hem. Ook populair was het 
vuurwerkpakket (Myrthe), de pokersets (Chris, Arjan) en een mini versie van 
Cluedo (Laila). Het was kortom weer een gezellige avond en zeker weer voor 
herhaling vatbaar.

Suzanne van Loenen.

SINTERKLAASBADMINTON
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BV Huizen ’96 is een club om trots op 
te zijn. We hebben veel leden, organ-
iseren leuke evenementen en hebben 
trainers van wereldniveau die ons 
leren het beste uit onszelf te halen. 
Natuurlijk komt dit alles niet vanzelf. 
Gelukkig hebben wij veel vrijwilligers 
die veel tijd in onze club steken, maar 
daarmee alleen red je het niet. Onze 
club kan niet bestaan zonder de spon-
soren en adverteerders. Deze zorgen 
ervoor dat de site in de lucht blijft, de 
club leuke toernooien kan organiseren, 
wij mooie clubkleding kunnen dragen 
en wij 5 keer per jaar een mooi club-
blad mee naar huis kunnen nemen.

Wij zijn dan ook zeer blij met de 
sponsoren die wij momenteel hebben, 
maar zijn altijd opzoek naar meer 
bedrijven die hier wel iets voor voelen.
Dus is er iemand in je omgeving die 
een bedrijf heeft en die wel inter-
esse heeft in het sponsoren van BV 
Huizen’96, geef het door aan Roel de 
Heij of Tanja Brückmann, of mail naar 
redactie@bvhuizen96.nl. 

Hieronder informatie over wat spon-
soring inhoudt/ in kan houden: 

Evenementsponsor:
Tijdens de organisatie van een evene-
ment, zijn er bedrijven nodig die dit 
willen sponsoren.
Het kan hierbij gaan om een oliebol-
lentoernooi, de clubkampioenschappen 
of jeugdtoernooien. Het sponsorbedrag 
wordt in overleg overeengekomen.
Een sponsor krijgt hiervoor:
• Het plaatsen van reclame in de zaal 
tijdens het evenement (borden, span-
doeken, etc.)

• Een advertentie in het clubblad, 
welke 5x per jaar verschijnt.
• Een logo op onze internetsite, met 
daarbij een link naar uw eigen site.

Subsponsor:
Een subsponsor sponsort de club voor 
een x bedrag per jaar.  
Een sponsor krijgt hiervoor:
• Een logo op de telborden in de zaal.
• Plaatsing van een logo op het spon-
sorbord in onze verenigingsruimte.
• Een advertentie in het clubblad, 
welke 5x per jaar verschijnt.
• Een logo op onze internetsite, met 
daarbij een link naar uw eigen site.

Adverteerder: 
Als adverteerder sponsor je het club-
blad. Met de adverteerders proberen 
wij de kosten voor het maken van ons 
clubblad dekkend te maken. Het club-
blad verschijnt 5x per jaar en wordt 
geheel in kleur gedrukt. Het clubblad 
wordt onder al onze leden verspreidt 
(+/- 250 leden)

Er zijn verschillende soorten adverten-
ties:
• Hele pagina op de kaft v/h clubblad:
€ 125,- per seizoen
• Hele pagina in het clubblad:
€   100,- per seizoen
• Halve pagina in het clubblad:
€   75,- per seizoen.
Naast deze advertentie, krijgt u ook 
een logo op onze site met daarbij een 
link naar uw eigen site.

SPONSORING VAN BV HUIZEN ‘96
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De sponsoren die wij momenteel hebben, zijn:

Hoofdsponsor:
- Color Holland (www.color-holland.nl)
Subsponsoren:
- 5 Sterren (www.devijfsterren.nl)
- Neveru (www.neveru.nl)
- Worldwide Travelguide (www.worldwide-travelguide.com)
Eventsponsor:
- Rabobank (www.rabobank.nl)
Adverteerders:
- Van Joolen, te Bussum
- King Kong Sports (www.kingkong.nl)
- Sport 2000 (www.sport2000.nl)
- Janus (www.lekker-slapen.nl)

Wij danken deze sponsoren voor hun bijdrage tot nu toe en hopen dat jullie 
nog lang onze club willen blijven steunen. 
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ACTIVITEITENKALENDER
Datum Dag Aktie Tijd

14 februari 2008 donderdag Start Open Team Kampioenschappen 19.45

16 februari 2008 zaterdag Kampioenswedstrijden senioren

17 februari 2008 zondag Kampioenswedstrijden jeugd 
(Huizen J4 doet mee)

21 februari 2008 donderdag Toss toernooi 20.00 - 22.00

30 maart 2008 zondag Color Holland Jeugdtoernooi 10.00 - 16.00

31 maart 2008 maandag Deadline clubblad 5

6 april 2008 zondag Clubkampioenschappen 10.00 - 18.00

13 april 2008 zondag Clubkampioenschappen 10.00 - 18.00

19 april 2008 zaterdag Slotavond OTK 19.00 - ?? ??

6 mei 2008 dinsdag Ouder - Kind toernooi

27 mei 2008 dinsdag Algemene Leden Vergadering 20.30

WIST U DAT

Door uw speciale reporter Mevr. E. Santegoeds

Wist u dat:

- het competitieseizoen al weer afgelopen is?
- het nu aan de OTK’ers de beurt is om hun badmintonkunsten te vertonen?
- er in de competitie één team kampioen geworden is?
- dit het jeugdteam J4 is en zij en de hele club hier heel trots op zijn?
- als afsluiting van het competitieseizoen een grote groep senioren spelers uit   
 eten is geweest?
- dit best gezellig was?
- dit ook kwam omdat Marthe bijna haar kopje thee nam met grote aantallen   
 zakjes suiker en veel verschillende smaken?
- het biertje van Marco bij dit etentje door iemand anders is opgedronken?
- het nog steeds niet bekend is wie de dader is?
- team vier het vooral in de auto naar de uitwedstrijden toe heel gezellig had?
- Marco en Ria een haat-liefdeverhouding hebben?
- dit best grappig is af en toe en dat Eva altijd RaRa meeneemt?
- Karin ook af en toe een stukje fietspad pakt? En dat Eva haar dit bij de laatste  
 autorit nadeed?
- mevr. Santegoeds hoopt dat volgend seizoen net zo’n leuk seizoen wordt als dit  
 seizoen?
- mevr. Santegoeds deze keer eigenlijk iemand anders is?
- het de vraag is wie dat nu eigenlijk was?
- iedereen in de vereniging zijn of haar roddels in deze rubriek kan krijgen? 
- je ze dan moet mailen naar redactie@bvhuizen96.nl?
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STEEDS GEZELLIGER IN DE KANTINE
Dankzij een schenking van Melvin is het in de kantine nu nog gezelliger vertoeven 
naar afloop van de training of wedstrijd.
Naast de breedbeeldtv (twee naast elkaar) is het nu ook mogelijk om gezellig met 
elkaar een filmpje te kijken. Ook kan er een dvd`tje van de Dutch Open worden 
bekeken. Misschien dat we hier nog het een en ander van kunnen opsteken.
Wil je dit doen dan is de sleutel verkrijgbaar bij de bar.

Dus we kunnen nu in de kantine gezellig wat drinken, sjoelen, darten, TV en een 
DVD-tje kijken.
Nu nog op zoek naar een sponser voor een pooltafel ,Wii, Internetcomputer, etc?
Wie weet. Tot gauw in de kantine!

DE GROTE CLUBACTIE
De grote clubactie is weer voorbij voor dit jaar. Onze verenging heeft 600 loten 
verkocht. Er zijn wel minder kinderen geweest die clubloten verkocht hebben.
Maar we bedanken alle kinderen die weer hun best hebben gedaan voor de club en 
ook een beetje voor hun zelf.
Van ieder lot dat zij verkocht hebben mogen ze namelijk zelf 0,50 euro cent  
houden. Dit kan een leuke aanvulling zijn op het zakgeld.

Dan hier de top drie van lotenverkopers:
1. Inese Kuznecova met 49 loten
2. Hawa Keita met 42 loten
3. Myrthe Putters met 31 loten

Dit jaar ging het bij de senioren ook wat soepeler doordat er een machtiging ingevuld 
kon worden. Dit zorgde ervoor dat we niet achter het geld aan hoefde. De penning-
meester was alleen een avondje druk met de machtigen invoeren (dat houd hem van 
de straat, toch?!).

We hopen natuurlijk wel dat er leuke prijzen zijn gevallen op onze loten. We horen het 
graag van jullie.

Wij willen iedereen die dit jaar weer loten heeft gekocht en verkocht hartelijk 
bedanken voor de bijdrage aan de clubkas.

Maria van Loenen.

OLIEBOLLENTOERNOOI

Ook dit jaar heeft Kelly Oliebol ons tijdens het oliebollentoernooi voorzien van 
oliebollen. Hierbij willen wij Kelly Oliebol bedanken voor deze overheerlijke 
oliebollen.
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VERJAARDAGEN

Amber Potman   1 maart
Julian Antoni   2 maart
Remi Hoencamp   2 maart 
Danny Hendrukse  4 maart
Johan Oldenburg  5 maart
Merel Rozendaal   5 maart 
Frederique Schurink  5 maart
Michiel to Bokholt  7 maart 
Aisyah du Long   8 maart
Anneriek van Schie  8 maart
Pia Boor     10 maart
Bob Florentius   10 maart
Stefanie Zeeman  12 maart
Rimke Solkamans  14 maart
Eva Karten    16 maart
Eddy van den Berg  17 maart
Will van Leuken   17 maart
Henny Schaapherder  17 maart
Hans Knevel   18 maart
Thorwald de Boer  19 maart
Tim de Groot   20 maart
Deirdre van der Berkt  21 maart
Arjan van Tuinen  21 maart
Ron van der Berkt  22 maart
Suzanne van Loenen  22 maart
Johan Snel    22 maart
Hessel Idzenga   24 maart
Jan Willem Driessen  26 maart
Maarten van der Loo  27 maart
Ellen Robben-Hornberg 29 maart
Simone Bots   30 maart

Chris van der Loo 3 april
Liesbeth Mantel 3 april
Stefanie ‘t Jong 4 april
Stefan Postma 4 april
Theo Fokker 9 april
David Houtkamp 11 april
Karin Boor 12 april
Ed de Bruyn 12 april
Rik van der Linden 12 april
Saskia Vonk 12 april
Inge van der Vegt 16 april
Yvonne Hoek-vd Velden 17 april
Roel de Heij 19 april
Casper van der Laag 19 april
Fred Müller
Tim van Wessel

20 april
20 april

Astrid Westland 23 april
Sonja Posthumus 26 april
Petra Vonk 26 april
Lisette Hautmann 28 april
Michel Hooijschuur 28 april





Kijk op www.devijfsterren.nl  
Telefoon: 036-5319543 of 035-5250878


