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NAMENS DE REDACTIE
Het is al bijna weer zover. Het seizoen 2007–2008 is weer 
bijna op z’n eind. Maar wat 
was het seizoen weer leuk. 
Natuurlijk kijken wij weer 
uit naar een nieuw, leuk en 
sportief seizoen.
Maar voor het zover is 
hebben we natuurlijk eerst 
nog zomeravondbadminton 
en de altijd spannende ALV 
waarin de teamopstelling 
voor seizoen 2008 – 2009 
bekend wordt gemaakt.
In dit clubblad kijken we nog even terug op wat er        
afgelopen maanden allemaal de revue gepasseerd is, en 
dat was best veel. Zo hebben we voor het eerst maarliefst 
zes teams in de OTK gehad en ook het jeugdtoernooi 
kan worden bestempeld als een groot succes. Er waren 
namelijk heel veel deelnemers. Natuurlijk schenken 
wij in dit clubblad weer speciale aandacht aan de 
clubkampioenschappen, waar menigeen heeft gestreden 
om de felbegeerde titel: ‘Clubkampioen’.

Voor de redactie gaan er in het nieuwe seizoen 
wijzigingen plaatsvinden. Marco van Leeuwen gaat 
de redactiecommissie verlaten. Jammer, maar Marco, 
namens de redactiecommissie: bedankt voor je inzet! 
Maar gelukkig hebben wij inmiddels een vervanger 
gevonden. Wie dit wordt…. dat blijft nog even een 
verassing.
Sowieso willen wij als redactie uitbreiden in teamgrootte. 
Dus vind je het leuk om onze site te perfectioneren, 
foto’s te maken, je bezig te houden met de communicatie 
naar kranten, sponsoren of stukken te schrijven 
voor het clubblad, meld je dan nu aan bij één van de 
redactieleden. Misschien schrijf jij, in het nieuwe seizoen 
dit stuk wel.

Voor nu wens ik jullie veel leesplezier met deze editie en 
alvast prettige zomervakantie.
Tot in het nieuwe seizoen!

Namens de redactie,
Tanja Brückmann
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VAN HET SECRETARIAAT
Zondag 6 april clubkampioenschappen, 
altijd leuk om te komen kijken naar al 
die enthousiaste badmintonners, maar 
ik moet vandaag toch even tijd maken 
om nog een stukje te schrijven voor 
het laatste clubblad van dit seizoen.

Al badminton ik niet zelf, toch doe 
ik al ruim 20 jaar vrijwilligerswerk 
voor de vereniging. Wat zou ik graag 
aan alle ouders/verzorgers een keer 
willen vertellen hoe ontzettend leuk 
dit is en wat een voldoening dit 
geeft. Een paar uurtjes per week je 
inzetten voor het verenigingsleven 
wil ik iedereen aanraden. Toch heb ik 
dit jaar aangegeven dat het wel goed 
zou zijn om jonge ouders te werven 
voor begeleiding bij de jeugd. Je 
moet op een bepaald moment toch 
plaats maken voor jonge mensen met 
verfrissende ideeën. Er zijn heel wat 
ouders persoonlijk benaderd, maar 
helaas iedereen is te druk en ziet een 
functie in een commissie niet zitten. 
Erg jammer hoor, ze weten niet wat 
ze missen!! Al die kinderen die totaal 
onervaren een shuttletje komen 
slaan en elke week zie je die jonge 
badmintonnertjes vooruit gaan. Ik heb 
dan ook besloten om met net zoveel 
enthousiasme door te gaan als er voor 
mij geen opvolger komt. En of ik dat 
nou heel vervelend vind………

Het laatste clubblad van dit seizoen, 
tijd om alle leden van belangrijke 
informatie te voorzien. 
De hele maand mei is er voor de 
jeugd geen badminton. De senioren 
kunnen alleen nog op 6 en 8 mei 
badmintonnen, daarna is de hal bezet 
i.v.m. de examens van het Erfgooiers 
College.

De maand juni is de zaal weer 
beschikbaar. De jeugdleden kunnen 
dan elke dinsdag badmintonnen 
van 19.00 uur tot 20.00 uur. Voor 
de senioren is de hal ook alleen op 
de dinsdag geopend van 20.00 uur 
tot 22.00 uur. De speeldagen zijn 
dinsdag 3,10,17 en 24 juni. Ook dit 
jaar zal het zomerbadminton weer 
plaatsvinden. In de maanden juli en 
augustus kan er dan elke dinsdag 
gebadmintond worden van 20.00 uur 
tot 22.00 uur. Heb je zin om ook deze 
zomer actief te blijven, meld je dan 
aan bij mij. Bij voldoende inschrijving 
zijn de kosten € 20,00. 

De laatste maanden hebben we er 
weer een aantal nieuwe leden bij.
Dit zijn: Steffi Peters, Frank Schotel,
Tom Smeehuyzen, Astrid Wilhelmus, 
Stefan van Daalen en Bart-Jan den 
Butter. Voor het komende seizoen 
hebben zich ook drie nieuwe leden 
aangemeld. Het zijn: Aad Noman, 
Albert Bijmolt en Regina van 
Groenesteyn.
Alle nieuwe leden, hartelijk welkom bij 
onze vereniging en vele gezellige en 
sportieve uurtjes in De Meent. 
Nieuwe leden opgelet!! Willen jullie op 
de hoogte blijven van alle informatie, 
kijk dan regelmatig boven in de 
kantine op het mededelingenbord. 
Jullie kunnen daar alles vinden over 
externe toernooien, onze eigen toss-
toernooien en andere belangrijke 
mededelingen. In de kantine ligt ook 
regelmatig ons clubblad, die 5x per 
jaar verschijnt.

Belangrijke datum voor in je agenda:
Dinsdag 27 mei Algemene 
Ledenvergadering in de kantine.
Aanvang 20.30 uur.
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De avonden zijn tegenwoordig 
weer lekker lang, de zon laat weer 
meer van zich horen en de dikke 
winterjassen kunnen de kast weer 
in. Lente en zomer in aantocht! Ook 
de examens komen er weer aan, dit 
betekent dat er op een aantal avonden 
in de maand mei niet gespeeld kan 
worden. In juni hebben we de hal nog 
wel enkele avonden gehuurd. Van juli 
tot en met begin augustus is er het 
zomerbadminton voor degene die dit 
wil.

Competitie 2008/2009
De teams voor het komende seizoen 
zijn weer gemaakt.  Het is elk jaar 
weer net het maken van één grote 
legpuzzel. Toch is het ons als TC ook 
dit jaar weer gelukt om één volledige 
puzzel te fabriceren. Vooraf hebben 
we elke competitiespeler een formulier 
laten invullen waar hij/zij haar 
voorkeuren op kenbaar kon maken. 
Gebleken is dat wij aan zeer veel 
wensen konden voldoen. Tijdens de 
ALV zal de TC de teamindeling bekend 
maken.

Competitietrainer / trainingen
Harry zal begin september (lees 9 
september) van start gaan met de 
trainingen. De tijden van de training 
zijn ongewijzigd, wederom twee 
trainingsgroepen van 19.45 – 21.00 

uur en van 21.00 tot 22.15 uur. De 
data zijn: 9, 16, 23 en 30 september, 
7, 21 en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 
november, 2, 9, 16 en 23 december 
2008. De laatste trainingen zijn op 6, 
13, 20 en 27 januari 2009. De indeling 
in de trainingsgroep wordt ook tijdens 
de ALV 

Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen van 2008 
zijn inmiddels alweer gespeeld. 
Verderop in deze uitgave wordt er 
uitvoerig aandacht besteed aan 
de uitslagen. Wel wil de TC alle 
spelers die tijdens die dagen hun 
medewerking hebben verleend 
(wedstrijdtafel, op- en afbreken zaal, 
vuil afvoeren, bardienst draaien, etc…) 
bedanken! 

Overige info
De TC heeft haar grootste taken 
er voor dit jaar weer op zitten. 
Zij hoopt veel spelers tijdens het 
zomerbadminton te zien trainen, zodat 
we allemaal topfit aan het nieuwe
competitieseizoen kunnen beginnen. 

Wij wensen iedereen een fijne
vakantie!

Namens de Technische Commissie,
Nicolette van Bijleveld

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

Een uitnodiging voor de ALV hebben 
jullie allemaal ontvangen.

Het is nog wel ver weg, toch wens ik 
alle leden een prachtige zomer en een 
heerlijke zonnige vakantie en hoop 

jullie allen gezond en uitgerust in het 
nieuwe seizoen weer terug te zien.

Els Hautmann
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VERJAARDAGEN

Astrid Westland 23-4
Sonja Posthumus 26-4
Petra Vonk 26-4
Lisette Hautmann 28-4
Michel Hooijschuur 28-4
Yvonne Streefkerk 1-5
Simon Remkes 2-5
Tim Meewezen 3-5
Leo Vink 5-5
Marcel Henning 7-5
Judith Baylé 10-5
Albert Bijmolt 13-5
Leonie Duijst- Bakkum 13-5
Kinga Sobow 21-5
Lucas van Heije 22-5
Jip Haarsma 25-5
Aad Noman 26-5
Stefan   van Daalen 27-5
Ramon Muller 27-5
Steef Vredeveld 28-5
Wouter Verlaan 29-5

Lidy van Dissel 3-6
Johan Terlien 5-6
Leo Weiffenbach 8-6
Gert Jan van Loenen 10-6
Ruud van Wessel 10-6
Jan Paul Venema 13-6
Elbert Besaris 15-6
Wendy Naus 16-6
Hanneke Besaris 18-6
Els Poort 18-6
Frank Schotel 23-6
Arianne Vos 23-6
Shirley van Zon 23-6
Daniëlle Brasser 24-6
Milo Postma 24-6
Jeroen to Bokholt 26-6
Sophie Keizer 26-6
Monique van Loenen 26-6
Marije Gemmink 27-6
Gerard Pieper 27-6

Masja Bos 1-7
Edward Zwaan 1-7
Maria van Loenen 3-7
Henk van Wiggen 3-7
Tiny van de  
Runstraat- Parent

4-7

Inge  Jansen 7-7
Monique Meijer 7-7
Cedric van den Berkt 8-7
Casper Bots 9-7
Anouk Kos 10-7
Robert Jongerden 13-7
Leen de Koning 17-7
Koen Muilwijk 17-7
Ad Stroes 18-7
Margreet Pieper 19-7
Adriaan Brandhoff 20-7
Marco Krijgsman 22-7
Rosie Bes 23-7
Niels Jongerden 27-7

Alfred Wentink 1-8
Eva Schaap 2-8
Janny de Heij-
Kromkamp

7-8

Egbert Hendriks 7-8
Corinne Loenen 7-8
Jan Slokker 7-8
Vincent Bijman 8-8
Tim de Zeeuw 10-8
Mariska Meersoek 11-8
Zwanie Vos 11-8
Claudia de Jong 12-8
Dave Lemette 14-8
Cees Harthoorn 15-8
Bart-Jan den Butter 21-8
Mark van Bragt 23-8
Rosalien van Velse 25-8
Sophie Teunissen 26-8
Martijn Tros 26-8
Edo Zwaan 28-8
Lukas Roffel 29-8
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Zaterdag 29 maart 2008 was het 
zover. In Sportcentrum Snellerpoort 
te Woerden werd de vijfde editie van 
het “Unicum Gerritsen IJzerwaren” 
toernooi gehouden. Al ruim van te 
voren hadden 9 spelers en 1 speelster 
zich ingeschreven voor dit eendags-
toernooi. Alle deelnemers namen deel 
in een klasse op 8-9 niveau. Dit houdt 
in vanaf de 3e klasse en lager van ons 
district.Tanja Brückman kwam uit in 
de GD 8-9 en de VE 8-9, Peter Bes 
was haar dubbelpartner in de GD 8-9 
en verder nam hij deel aan de ME 8-9. 
De anderen; Arjan van Tuinen, Johan 
Snel, Jan Paul Venema, Erik Post, Bas 
Leunis, Melvin Trost, Gert Jan van 
Loenen en Steef Vredeveld namen 
deel aan zowel de ME 8-9 en de MD 
8-9. Het zou een lange zit worden.

De eerste ronde HE 8-9 begon om 
08.30 uur met Erik en Gert Jan. 
Beiden overleefden ze deze ronde 
niet. Gert Jan speelde tegen een zeer 
getalenteerde jeugdspeler en ging ten 
onder en Erik legde het na de eerste 
game gewonnen te hebben het in drie 
games af. De anderen hadden een 
bye of een walk-over in deze eerste 
ronde en kwamen in de tweede ronde 
in actie. Alleen Arjan en Johan wisten 
hun partijen te winnen en gingen door 
naar de derde ronde. Peter verloor van 
Fabian Perenboom, een getalenteerde 
jeugdspeler van BV Almere in drie 
games, Melvin, Jan-Paul, Bas en Steef 
werden in twee games aan de kant 
gezet door hun opponenten. Helaas 
strandden Johan duidelijk en Arjan 
enigszins ongelukkig in de volgende 
ronde. Al met al een beetje mager 
resultaat voor de herenafvaardiging in 
de ME 8-9.

De eerste ronde MD 8-9 werd om 
10.30 gespeeld. Gert Jan en Steef 
behaalden een duidelijke 21-13 en 
21-10 overwinning. Erik en Jan-Paul 
deden hetzelfde, maar dan in 3 games 
17-21 21-19 en 21-11. Voor Bas 
en Melvin viel het doek. De eerste 
game werd met 21-15 verloren en 
de tweede nipt met 22-20. Arjan 
en Johan troffen het niet met de 
loting. Ze moesten aantreden tegen 
twee goed ingespeelde en sterke 
tegenstanders die naar bleek later het 
toernooi in deze klasse op hun naam 
schreven. Ze gaven goed partij maar 
trokken met 21-15 en 21-18 toch 
aan het kortste eind. In de tweede 
ronde werden Erik en Jan-Paul met 
21-14 en 21-19 naar huis gestuurd en 
volgden Gert Jan en Steef met 21-11 
en 21-14 hun voorbeeld tegen de later 
verliezende finalisten.

UNICUM “GERRITSEN IJZERWAREN” TOERNOOI 2008
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In GD 8-9 traden alleen Tanja en Peter 
aan. In een niet zo’n goede wedstrijd 
van hun kant, werden ze met 21-06 
en 21-14 verslagen.

Tot nu toe hadden we buiten dat 
het erg gezellig was en het toernooi 
goed georganiseerd was sportief 
gezien totaal geen reden tot juichen. 
Alleen de DE 8-9 stond nog op 
het programma. Deze klasse werd 
afgewerkt in Poule vorm. Tanja was 
ingedeeld in Poule B. Omdat de 
heren al vrij waren werden zij allen 
supporter van de enige dame die mee 
gekomen was. Ik moet ook zeggen 
dat mede dankzij de aanmoedigingen, 
jels en waves van de heren Tanja 
prima partijen afleverde en haar
tegenstandsters in de poule het 
nakijken gaf. En dit ondanks het 
spelen met “rubber”. Door dit succes 
werd het toch nog een latertje.
Tanja kwam in de finale en trad
aan tegen Annelies Lindhout. Deze 
Annelies had in haar poule wedstrijden 
geen spaan heel gelaten van haar 

tegenstandsters, dus het leek 
een zware strijd te worden. Onze 
“Rubberen Tanja” zoals wij haar 
inmiddels noemden, nam onder onze 
aanmoedigingen het initiatief en gaf 
dit niet meer af. Na de eerste game 
met 21-18 gewonnen te hebben en 
nog wat waves en jels van ons gaf 
Annelies het halverwege de tweede 
game al min of meer op, waardoor 
deze game betrekkelijk eenvoudig 
met 21-13 door “Rubberen Tanja” 
gewonnen werd. De eer was gered.

Na de prijsuitreiking, een bord met 
Indische smurrie en een half uurtje 
rijden kwamen we rond half elf thuis. 
Persoonlijk niet geheel voldaan, 
maar blij dat het toernooi met de 
overwinning van Tanja afgesloten was.
Het was een goed, gezellig en strak 
georganiseerd toernooi en zeker 
de moeite waard om volgend jaar 
opnieuw te bezoeken. Hopelijk met 
dan meer succes voor de heren.

Een deelnemer

Zie de site voor meer foto’s! www.bvhuizen96.nl/fotos/
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Beste clubgenoten,

Wat gaat een jaar toch snel, vorig jaar 
rond deze tijd werd ik ingewerkt door 
Edo voor het penningmeesterschap en 
nu  schrijf ik alweer een stukje voor 
het laatste clubblad van dit seizoen .
Een jaar waarin zowel privé als met de 
club een hoop gebeurd is.
Zo heeft de club er een mooi 
materiaalhok bij gekregen en worden 
de shuttles per 
Shuttle-Express (volgens de laatste 
gegevens van de site) de zaal 
ingereden.
Ook zijn we met de bankzaken 
overgestapt naar de Rabobank(om 
kosten te besparen), voor de mensen 
die het nieuwe nummer al vast willen 
noteren het is 1029.61.204 t.n.v. 
BV Huizen`96.(het oude nummer is 
dus niet meer actief)
Ook is het alweer de tijd om het vizier 
op het volgend seizoen te richten en 

dan zijn er toch wat donkere wolken 
aan de horizon te zien, zoals kosten 
stijgingen van bv huur zaal , shuttle 
verbruik etc. 
Maar het zorgwekkendste punt is de 
daling van leden en dit vooral onder 
de recreatieve jeugd en seniorleden, 
dus beste clubgenoten denk met ons 
mee om deze trend een halt toe te 
roepen en het leden aantal te doen 
laten groeien.
Meer hier over op de ALV op dinsdag 
27 mei.
Een zonnig punt is dat we weer 
kunnen zomerbadmintonnen op de 
dinsdagavonden tegen een zeer 
gunstige prijs, je kunt je hiervoor 
opgeven bij Els.

Ik wens iedereen alvast een zonnige 
vakantie periode toe en wie weet tot 
in de hal.

Gert-Jan

DE PENNINGMEESTER

Comm Datum Dag Actie Tijd
JC 06-mei-08 dinsdag Ouder Kind toernooi
All 27-mei-08 dinsdag ALV 20:30
Sen 19-aug-08 dinsdag Eerste speelavond senioren 20:00
Jun 26-aug-08 dinsdag Eerste speelavond jeugd 17:30

ACTIVITEITENKALENDER
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Beste jeugdleden.

Het badmintonseizoen zit er voor de 
meeste van ons bijna op. Via onze 
slotbrief zijn jullie op de hoogte 
gesteld van de komende activiteiten 
en over het verdere verloop van het 
seizoen.
De competitie is al geruime tijd 
afgelopen en het laatste jeugdtoernooi 
hebben we net achter de rug. De 
opkomst viel onverwacht hoog 
uit (125 deelnemers) en de wat 
nieuwere opzet – sterke bezetting van 
competitiespelers en selectiespelers 
naast recreantenpoules – viel bij 
iedereen in goede aarde. Door de 
jeugd zijn er ook diverse toernooien 
buiten de deur bezocht, o.m. bij bv 
Slotermeer, bc Hellas, bv Almere. Allen 
met wisselend succes.

Afgelopen zondag (13 april)  is de 1e 
dag van de clubkampioenschappen 
gespeeld. Een vijftal recreantenmeiden 
(Margreet, Rozemarijn, Yvet, Simone 
en Tessa) werkte tussen tien en twee 
uur hun wedstrijden af. Voor het eerst 
speelden ze tot 21 punten (alsof dit 
niet genoeg was ook nog een partij 
tot de 30) en twee gewonnen sets. Dit 
hebben ze geweten!
De competitiejeugd doet bijna volledig 
mee en van de hogere teams doen de 
meeste kids ook nog een onderdeel bij 
de senioren mee. Geen makkie voor 
de senioren.

Helaas neemt Dtau dit seizoen 
afscheid van onze vereniging 
als jeugdtrainer. Het geven van 
trainingen als tennisleraar neemt 
teveel tijd in beslag en is niet meer 
te combineren met het geven van 

badmintontrainingen. Onder de hoede 
van Peter heeft hij zich op donderdags 
bekwaamd in het trainerschap. Tijdens 
het behalen van het CIOS-diploma 
kwam alles in een stroomversnelling 
en nam hij de trainingen van Leo 
(die zich ging bekwamen in het 
vaderschap) op de dinsdagen over en 
niet met onverdeeld succes. Zowel 
de kids als wij van de jc dragen Dtau 
een warm hart toe en wensen hem 
veel succes in zijn verdere carrière. 
Gelukkig hebben wij in de persoon 
van Ricardo Watchman een waardige 
vervanger gevonden. Hij is een oud 
docent lichamelijk opvoeding en is 
al meer dan 20 jaar trainer. Op dit 
moment traint hij de jeugd van bv 
Swift. Hij heeft er veel zin en wij ook.

De  afgelopen periode zijn er 7 
nieuwe jeugdteams samengesteld 
door de jeugdcommissie. Dit heeft 
geresulteerd in een (veren) team U-
19, twee (veren) teams U-17. Verder 
(nylon) teams U-17, U-15, U-13 
en U-11. Door de beperking van de 
leeftijdscategorieën is het erg lastig 
geweest om iedereen op de juiste plek 
te krijgen en na enkele verschuivingen 
is dit tot bijna ieders tevredenheid 
gelukt.

Bij de recreanten zijn we druk 
bezig met de voorbereidingen 
op het examen voor de diploma 
racketvaardigheid. Week in week 
uit worden alle slagen (clear, drop, 
service, etc.) geoefend en gedaan. 
Allen succes toegewenst!

Namens de jeugdcommissie, Ron.

DE JEUGDCOMMISSIE
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RABOBANK CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2008
6 en 13 april was het een volle boel 
in de Meent, want de strijd om de 
clubkampioenschappen werd weer 
gestreden. Nu Edo geblesseerd is zou 
er na jaren van zijn overheersing weer 
eens een nieuwe naam op de voet 
van 3 trofeën geplakt kunnen worden. 
En door de doorstroming van een 
heleboel getalenteerde badmintonners 
zouden ook de andere categorieën 
vast andere prijswinnaars krijgen.

Het toernooi was nog amper onderweg 
en de eerste uitvaller was er al. Peter 
Bes zat veel te vroeg langs de kant. 
Door een wonderlijke acupuncturist 
heeft hij de tweede dag gelukkig nog 
wel wat potjes kunnen spelen. Marthe 
haalde de tweede dag echt niet. 
Werd zij door een stationstrap van 
eremetaal afgehouden? We zullen het 
nooit weten. Wel zeker is dat Nicolette 
bewees nog altijd de beste te zijn en 
alledrie de prijzen in de A in de wacht 
sleepte.

Een van de spannendste wedstrijden 
was die tussen de zusjes Naus. Wendy 
won van Lisa in drieën en daarmee 
ook de DE-E. Ook in de DE-B speelde 
Wendy de finale, maar hierin bleek
Marije net wat sterker aan het eind 
van de derde game.

Deze CK waren er ook weer een boel 
verrassingen te noteren. Zelfbenoemd 
dubbelkoning Ad en dark horse Ilja 
speelden de halve finale in de HD-A
en grote onbekende Dave bleek 
heel goed te kunnen badmintonnen. 
Aad, gestoken in een trainingspak 
van ‘t Gooi, haalde de finale HE-B
en won samen met Johan Terlien als 
gelegenheidsduo de HD-B. Vooral tot 

grote verrassing van zichzelf bleken 
Tanja en Linda de DD-B op hun naam 
te hebben geschreven.

Het einde van de tweede dag 
eindigde helaas een klein beetje in 
een sof. Achter elkaar zakte er op 
drie verschillende banen iemand 
door zijn/haar hoeven en maakte de 
ijszak overuren. Gelukkig zijn er geen 
ernstige blessures opgelopen, maar 
helaas konden de finales in de DD-E
en HD-A niet worden afgespeeld en 
is ook de finale in de HE-A niet meer
gespeeld. Daarom werd Tim zonder 
te spelen kampioen en mocht hij 
speechen tijdens de prijsuitreiking.

Ook Mark, Thomas, Arjan, Johan Snel, 
Erik & Lukas en nog vele anderen 
krijgen als winnaar een plaatsje op de 
nog te verrijzen wall-of-fame.

Al met al een heel leuk, gezellig en 
geslaagd toernooi, mede mogelijk 
gemaakt door de Rabobank!

Zie de volgende pagina’s voor de 
uitslagen en een selectie uit de vele 
foto’s die Arjan geschoten heeft.

Marthe poseert opnieuw voor de foto met de 
cup met de grote oren



 

 

Het is tijd voor de Rabobank.
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Junioren:
Dames Enkel Poule H:
1 Margreet Pieper
2 Rozemarijn van der Kogel

Heren Enkel Poule G:
1 Casper Bots
2 Sander Plaggenburg

Heren Dubbel Poule G:
1 Casper Bots & Sander Plaggenburg
2 Robert Jan van der Heisteeg & Stefan 
Postma

Heren Enkel Poule F:
1 Koen van Urk
2 Jeroen to Bokholt

Heren Dubbel Poule F:
1 Jeroen to Bokholt & Kevin Perquin
2 Jelle Lorenz & Koen van Urk

Heren Enkel Poule E:
1 Milo Postma
2 Chris van der Loo

Dames Enkel Poule E:
1 Wendy Naus
2 Lisa Naus

Heren Dubbel Poule E:
1 Cederic van der Berkt & Milo Postma
2 Martijn Tros & Daniël van Eijden

Dames Dubbel Poule E:
1 Wendy Naus & Irma van der Kuijl
2 Lisa Naus & Laila Hussein

Gemengd Dubbel Poule E:
1 Cederic van der Berkt & Wendy Naus
2 Milo Postma & Monique van Loenen

Senioren:
Gemengd Dubbel Poule C:
1 Melvin Trost & Carolien Rebel
2 Alfred Wentink & Margaret Muller

Heren Dubbel Poule C:
1 Erik Post & Lucas van Heije
2 Alfred Wentink & Peter Muller

Heren Enkel Poule C:
1 Johan Snel
2 Alfred Wentink

Gemengd Dubbel Poule B:
1 Eva Karten & Marco van Leeuwen
2 Karin Boor & Marco Krijgman

Dames Dubbel Poule B:
1 Linda Muis & Tanja Brückmann
2 Lisa Naus & Marije Gemmink

Heren Dubbel Poule B:
1 Johan Terlien & Aad Noman
2 Ruud van Wessel & Marco Krijgman

Dames Enkel Poule B:
1 Marije Gemmink
2 Wendy Naus

Heren Enkel Poule B:
1 Arjan van Tuinen
2 Aad Noman

Gemengd Dubbel Poule A:
1 Peter Bos & Nicolette van Bijleveld
2 Pieter Kouwenhoven & Masja Bos

Dames Dubbel Poule A:
1 Deirdre van der Berkt & Nicolette van 
Bijleveld
2 Masja Bos & Claudia de Jong

Heren Dubbel Poule A:
1 Thomas Bakker & Mark van Werven
2 Peter Bos & Pieter Kouwenhoven

Dames Enkel Poule A:
1 Nicolette van Bijleveld
2 Anne Gemmink

Heren Enkel Poule A:
1 Tim van Wessel
2 Peter Bos

UITSLAGEN RABOBANK CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 





 

Véééééééééééééééééél meer foto’s op de site!
www.bvhuizen96.nl/fotos/
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INZENDINGEN VAN DE JEUGD
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De jeugd.
Het was erg leuk ik had training 
van Dtau en Peter. Ik begon met 
badminton toen ik 8 of 9 jaar was, dat 
was nog in De Bun.

Badminton is eigenlijk begonnen door 
mijn vader. Ik begon mee te gaan 
met mijn vader naar badminton en 
dan wat overslaan. Later ging ik er 
zelf op, maar bakte er niks van. Als 
recreant ben ik begonnen met 1 keer 
per week trainen ik geloof dat ik nog 
training heb gehad van Nico maar 
dat is heel ver weg. Na ongeveer 2 
jaar ben ik competitie  gaan spelen 
toen was ik denk ik 11. Helemaal 
nauwkeurig weet ik het niet meer 
maar ik dacht dat ik toen speelde met 
Tessa, Marije en Rik, het was gezellig 
en het liep wel goed. Toen Tessa 
naar Almere ging kregen wij Roos 
in het team dat was ook gezellig en 
ging ook goed. Na 1 of 2 jaar stopte 
Roos met badminton en kregen we 
Lisa in ons team. Ik dubbelde met 
Rick en mixte meestal met Marije we 
wisselden eerst af maar het ging het 
beste met Marije. Ook hier laat me 
geheugen me even in de steek maar 
ik dacht dat we na 2 jaar kampioen 
werden! Vorig jaar twijfelde ik en 
Marije erover om naar de senioren 
te gaan, ik was niet gegaan en 
uiteindelijk was Marije ook niet gegaan 
en bleven we bij de jeugd. Ik had dat 
jaar een paar keer mee getraind met 
de senioren en soms vrij gespeeld. 
Bij de clubkampioenschappen heb ik 
mee gedaan bij de senioren in poule 
B. Ik mixte met Marije en dubbelde 
met Leo. Ik won de single en de 
dubbel, bij de mix werden we 2e ! 
Ik was natuurlijk erg blij met deze 

overwinning omdat ik voor het eerst 
mee speelde met de senioren was dat 
echt te gek. Afgelopen jaar zijn we 2e 
geworden in de competitie en hadden 
we een heel leuk jaar.

De senioren.
Het aankomende seizoen speel ik bij 
de senioren competitie. Ik heb het 
laatste deel van het seizoen geholpen 
op de donderdag met de jeugd. Ik 
vind het wel leuk om de jeugd en om 
Peter een handje te helpen, en dat 
zal ik ondanks de overgang naar de 
senioren blijven doen. Ik heb het op 
de club erg naar mijn zin, iedereen is 
aardig en helpen je als er iets is. Ik 
ga volgend jaar weer hard trainen en 
hoop hoog te kunnen gaan spelen. 

Ik wil graag een paar mensen 
bedanken. Peter Verdoorn. Ik heb heel 
veel van Peter geleerd en tot de dag 
van vandaag leer ik nog heel veel van 
hem. Hij is een heel aardige man helpt 
altijd en is altijd positief ingesteld.
Ron vd Berkt. Ook van Ron heb ik 
veel geleerd, onder andere door de 
goede tips en door het goede coaching 
tijdens wedstrijden. Ron heeft ook veel 
geregeld voor mij daar ben ik hem ook 
zeer dankbaar voor. 
Dtau Landman. Dtau heeft me altijd 
op me aandacht punten gewezen en 
ze ook getraind door zijn positieve 
kritiek ben ik ook zeer gegroeid. 
Helaas stopt hij na dit seizoen , wel 
jammer maar hij was een prima 
trainer, kon goed met kinderen om 
gaan. Verder de mensen die mij 
hebben geholpen op wat voor manier 
dan ook bedankt!

Ik ga door met badminton en hoop 
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hoog te eindigen dat is mijn streven 
zo hoog mogelijk spelen. Alleen jijzelf 
kan je naar de plaats brengen waar je 
wilt. Als jij in jezelf gelooft en jij hebt 
doorzettingsvermogen zul jij komen 

waar je wilt zijn, zolang je maar in je 
zelf gelooft.

Ilja Meewezen
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Het is lente, de zon schijnt eindelijk weer en je hebt afgesproken met ( naam 
van een vriend )...................... Jullie hebben elkaar ontmoet in ( een bekende 
stad )........... en vandaag gaan jullie gezellig ........................... ( activiteit 
) in het park. Je hebt net een heel mooi ............................. ( kledingsstuk 
) gekocht en staat voor de spiegel als je opeens een vreselijke uitslag op je 
...................... ( lichaamsdeel ) ziet. Je lijkt wel op een lelijk .......................
.... ( dier ) ! Snel ga je in de weer met ....................... ( make-up artikel ) en 
een .............................. ( make-up artikel ). Maar helaas, je ....................... 
(zelfde lichaamsdeel) slaat knal.................. ( kleur ) uit. Die afspraak wordt 
niks, dus je pakt je telefoon en belt ................................ ( naam van zelfde 
vriend ). Nog voordat je de kans krijgt iets te zeggen, roept hij : “Schatje, 
sta maar al klaar, ik sta over ................... ( cijfer ) minuten voor je deur.” Je 
slaat nu echt ...................... ( kleur ) uit en begint hysterisch te gillen. Dan 
wordt er aangebeld. Je trekt een ..................... ( voorwerp ) over je ............
............... ( zelfde lichaamsdeel ), doet open en kijkt recht in het gezicht van 
........................ ( naam tv-presentator ) die met een hele cameraploeg voor 
de stoep staat. “Gefeliciteerd schoonheid, je mag meedoen aan .................
.......... ( naam tv-programma ).” Je wordt in een limousine geduwd: daar zit 
je dan, de uitslag heeft zich inmiddels uitgebreid tot over je ......................... 
( lichaamsdeel) . ........................... ( naam zelfde tv-presentator ) begint 
te ........................ ( werkwoord ), dus je gooit het portier open van de limo 
en springt eruit. Gelukkig is daar je redder in nood: ........................ ( zelfde 
vriend ) die op zijn ........................... ( vervoermiddel ) komt aanscheuren. 
Hij kijkt je diep in de ogen en zegt: “Liefje, iedere keer als ik jou zie, moet 
ik spontaan ....................... ( werwoord ).” Dan gaat zijn mobiel; het is 
......................... ( naam lerares ), zijn ex. “Wat moet je nog met dat wijf 
?” schreeuw je tegen hem. “Ik vind haar zo ontzettend ........................ ( 
bijvoegelijk naamwoord ). Ik ben bang dat ik niet zonder ........................... 
( naam dezelfde lerares ) kan,” zegt ............................... ( dezelfde vriend 
). Om jezelf te troosten, pluk je bloeiende ......................... ( bloemen ) uit 
de tuin van ............................ ( naam van je buurman ). Eenmaal binnen 
plunder je de koelkast en eet je een hele zak ..................... ( soort eten ) 
achter elkaar leeg. Je zet keihard ......................... ( naam van een band waar 
je een enorme hekel aan hebt ) aan en zingt uit volle borst mee. Dan krijg je 
een smsje van ................................. ( naam knapste jongen van de school ). 
Hij vraagt of je vanavond met hem wilt ..................... ( werkwoord ). Je smst 
hem meteen terug. Laat die lentekriebels maar komen !

Van Dominique en Sonja 

LENTEKRIEBELS
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Dit seizoen speelde ik in de J2 
samen met Daniël, Laila, Judith, 
Ayla. We zĳn uiteindelĳk derde 
van onze poule geworden. 
Daar ben ik erg blĳ mee, want
we waren een heel nieuw 
team: Daniël en ik kwamen 
uit Bussum, Judith uit Eemnes 
en Ayla speelde voor het eerst 
competitie. In het begin kenden 
we elkaar nog niet zo goed, maar 
na een paar wedstrĳden konden
we best goed samenspelen 
en begonnen we al wat meer 
te winnen. Als we verloren 
was het vaak met 5-3 (als we 
wonnen trouwens ook), maar 
de stemming was altĳd wel
gezellig.
De club was niet helemaal 
nieuw, Daniël en ik kenden al 
een heel aantal kinderen van 
de breedtetraining. Ook met de 
toernooien deden we vaak mee.
In september vorig jaar werd ik 
dus lid van de club. Twee keer 
per week trainen bevalt me erg 
goed. Het is altĳd erg fanatiek
en ik ben een stuk beter gaan 
spelen dit jaar, hopelĳk versla ik
Daniël volgend jaar óók een keer 
op de clubkampioenschappen.
Trainen is ook altĳd heel
gezellig; ik heb veel vrienden 
gemaakt. Ik had niet kunnen 
denken dat ik ze zo erg nodig 
had dit jaar. 

Martĳn Tros

Dit jaar was voor mĳ een zwaar jaar, want ik ging
onder 15 spelen, met grote toernooien had ik 
geen schĳn van kans, alleen soms kon ik wel eens
een beker winnen of een goeie ¾ plaats. Met wat 
kleine toernooien had ik wat meer kans, in de 
competitie speelde ik onder 15, samen met Cedric, 
Milo, Irma en Monique. De meeste wedstrĳden
waren makkelĳk, alleen we hadden het zwaar tegen
Duinwĳck, het werd twee keer 4-4. aan het einde
van het seizoen was het gelĳk, en brak het aan
op de sets, en daar hadden wĳ een paar meer van
gewonnen, dus wĳ waren kampioen geworden. Toen
moesten we tegen andere kampioenen van onder 15. 
eerst moesten we tegen Almere, die wonnen we met 
4-1, want je speelt maar 5 wedstrĳden. De 2e ronde
moesten we tegen Hoorn , en die wonnen we met 
5-0, en de finale moesten we tegen Bavio en dat was
een spannende wedstrĳd want we begonnen met
een 0-2 achterstand, omdat we de 2 singles hadden 
verloren.
Maar de mix werd gewonnen en de herendubbel 
ook, toen brak het aan op de dames dubbel van Irma 
en mĳ, het was spannend, 16-16 maar uiteindelĳk
wonnen wĳ met 21-18, en iedereen juichen en
iedereen was blĳ want we waren kampioen van
regio Noord-Holland onder 15 geworden. Dat was 
dit seizoen voor mĳ, ik hoop dat het volgend seizoen
nog beter gaat, en ik hoop dat ik er nog altĳd plezier
in blĳf hebben.

Wendy Naus.

Hallo allemaal,
Het was een leuk badminton seizoen.
Er zĳn veel leuke dingen gebeurd.
We hebben niet zo heel veel gewonnen, maar het 
was wel heel gezellig. Ik hoop dat het volgend 
seizoen weer zo’n leuk en gezellig seizoen wordt.

Sophie Keizer
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Met wie hebben we het genoegen?
Casper Bots

Hoe oud ben je?
11 jaar

Heb je broers of zussen?
Ja, ik heb een zusje Simone dat net is 
begonnen met badminton.

In welke klas zit je en op welke 
school?
In groep 8 op de Ark in Huizen.

Hoe lang speel je al badminton?
Ongeveer 4 jaar. Al drie jaar 
competitie en een jaar als recreant.

In welk team speel je?
Ik zit in de J4, onder de 13.

Wie is je trainer?
Ik krijg training van Dtau, Ron en 
Peter.

Wie is je favoriete trainer?
Dtau.

Jouw beste badmintonslag is de ..
Smash en de clear.

Waar moet je nog even aan 
werken?
Ik denk aan alles

Wie is mijn beste 
badmintonvriend?
Sander en Daan.

Wat is je beste badmintonmoment 
tot nu toe?
Alle toernooien die ik heb gewonnen.

Binnen de club zou ik dit willen 
veranderen…
Niks, het is wel goed zo.

Wat vind je leuk aan badminton?
Alles!

Wat is je favoriete eten?
Patat vind ik het alleslekkerste eten.

Wat is je favoriete vakantieland?
Italië.

Naar welke muziek luister je?
Ik luister eigenlijk alleen naar de 
radio.

Wat zijn naast badminton je 
hobby’s?
Naast badminton vind ik voetbal leuk.

Dit wil ik nog even zeggen:
Dat badminton erg leuk is.

De volgende keer mag...
Tirza Slokker deze vragen 
beantwoorden.

DIT BEN IK



Poule B
Huizen’96 B1 9  56-16
Slotermeer B1 9  45-27
Almere B1 9  42-30
IJmond B1 9  34-38
Flower Sh B1 9  30-42
Amsredam B1 9  09-63

Poule C3
Duinwijck C1 8  44-20
US C2 8  36-28
Ouderkerk C1 8  34-30
Huizen’96 C1 8  29-35
Arcade C4 8  27-37
Slotermeer C2 8  22-42 

Poule D3
Duinwijck D2 7  42-14
Huizen’96 D2 8  36-28

Slotermeer D1 7  30-26
Gaasperdam D2 7  29-27
Amsterdam D3 7  07-49

Poule D2
IJmond D1 7  46-10
Blijkklappers D1 6  27-21
Huizen’96 D1 7  27-29
Br Society D1 7  22-34
Amsterdam D2 7  14-42

Poule H 
Huizen’96 H1 8  38-26
Huizen’96 H2 7  36-20
Uvo-Spirit H1 7  35-21
Kennermerland H1 7  25-31
Zeeburg H1 7  10-46

TUSSENSTANDEN OTK WEEK 9
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OPEN TEAM KAMPIOENSCHAPPEN
Bij het schrijven van dit stukje zijn 
er inmiddels 8 speelweken voorbij. Al 
onze teams, 6 stuks in getal, weren 
zich voortreffelijk. Het B-team met 
Deïrdre van der Berkt, Tanja Brückmann, 
Ramon Muller en Leo Hagenbeek staat 
fier bovenaan. Na in het begin nog wat
aanpassingsmoeilijkheidjes gehad te 
hebben in deze aflevering van de OTK
denderen ze nu ze geheel ingespeeld zijn 
rechtstreeks naar 
de overwinning in deze competitie.

Het C-team met Ina Bakkum, Wil 
Schurink, Janny de Heij, Roel de Heij, 
Edward Zwaan en Peter Muller scoren 
voornamelijk kleine uitslagen (o.a. 5-3 
tegen US C2, 4-4 tegen Arcade C4 en 4-4 
tegen Duijnwijck C1). Momenteel staan ze 
derde met een wedstrijd meer gespeeld 
dan Ouderkerk C1. Ik verwacht dat ze 
zich in de middenmoot zullen handhaven, 
wat niet onverdienstelijk is.

Ons ervaren D1 team met Monique 
Meijer, Tiny van de Runstraat, Yvonne 
Klinkert, Jan Lovink, Bas Leunis en Henk 
van wiggen heeft het niet altijd makkelijk, 
maar boekte pasgeleden een prima 
gelijkspel tegen de koploper IJmond D1. 
Dit was de eerste maal dat IJmond niet 
wist te winnen in deze editie van de OTK. 
Knap werk van ons team.

Ons D2 team, een team dat net als ons 
B-team voor de eerste keer deel neemt 
aan de OTK presteert voortreffelijk. 
Margret Muller, Carolien Rebel, Hessel 
Idzenga en Melvin Trost startten met 
een flinke uitnederlaag tegen Duinwijck
D2 (7-1), maar hebben zich daarna 
voortreffelijk hersteld en hebben met nog 
één wedstrijd voor de boeg de kans om 
als tweede te eindigen. Misschien dat de 
wedstrijden van Carolien niet helemaal 
eerlijk zijn, want haar tegenstanders 
boksen continue tegen een overmacht op. 
Carolien telt namelijk voor drie.

Uiteindelijk komen we bij de twee 
herenteams; n.l. team H1 met Ruud van 
Wessel, Yme Dikkerboom, Peter Bes, Ed 
de Bruijn, Fons Krijnen en Frank 
Zwertbroek en team H2 met Marco 
Krijgsman, Johan Terlien, Arjan van 
Tuinen, Johan Snel, Erik Post en 
ondergetekende. De twee confrontaties 
tussen beide teams zijn al twee seizoenen 
krenten in de pap voor beide teams. In 
hun sterkst mogelijke opstellingen wordt 
dan aangetreden en de strijd gestreden. 
Dit seizoen heeft H2 met 4-4 en 6-2 aan 
het langste eind getrokken en het ziet er 
naar uit, dat dit 

waarschijnlijk doorslaggevend zal zijn 
voor de einduitslag. De teams staan 
momenteel op de eerste en de tweede 
plaats na 8 speelweken en indien 
team H2 het hoofd koel houdt, kan de 
eindoverwinning hen niet meer ontgaan.

Al met al kan ik deze editie OTK al als 
een succes bestempelen. De zaal was 
mede door de thuisspelende teams 
helemaal vol en de bar heeft goede zaken 
kunnen doen. Helaas was er even wat 
geharrewar over de herencompetitie 
betreffende de soort shuttles waarmee 
gespeeld moest worden. Voorheen was 
het namelijk een plasticshuttle competitie 
en dat zou het in eerste instantie weer 
zijn, doch op het laatste moment heeft 
de organisatie dit omgezet naar een 
verenshuttle competitie. Tevens was het 
jammer dat de inschrijving van het derde 
herenteam niet gehonoreerd werd door 
de organisatie, hierdoor hebben we toch 
enkele spelers moeten teleurstellen. Maar 
toch, ik ben zeer tevreden over de OTK 
van 2008 en volgend jaar gaan wij als BV 
Huizen’96 zeker door met deelnemen aan 
deze competitie.

Steef Vredeveld
Coördinator OTK
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 ZOMERAVONDBADMINTON
Goed nieuws! Het zomerbadminton 
is alweer geregeld. Op 7 dinsdag 
avonden van 20.00 tot 22.00 uur 
kunnen wij komende zomer wederom 
gebruik maken van de sporthal.
Afgelopen seizoenen was er zeer veel 
animo voor het zomerbadminton. 
Dit was voor ons een reden om nu al 
de gehele sporthal af te huren. Het 
bedrag voor het zomerbadminton 
bedraagt ongeveer 20 euro per 
persoon afhankelijk van het aantal 
spelers (inclusief gebruik shuttles).
 
Graag ontvangen wij van jullie een 
reactie als je je op wilt geven voor het 
zomerbadminton.                   

De procedure is hetzelfde als elk 
ander jaar. Vooraf willen wij alle 
betalingen binnen hebben. Betalen 
kan op de reguliere speelavonden 
bij Els Hautmann. Alleen de mensen 
die vooraf betaald hebben, kunnen 
deelnemen aan het zomerbadminton.
 
Hieronder volgen de data van de 
zeven speelavonden in de zomer van 
2008:
-          1 juli
-          8 juli
-          15 juli
-          22 juli
-          29 juli
-          5 augustus

Zoals jullie allemaal weten worden we 
de afgelopen weken gesponsord door 
de PLUS. Je kunt je kassabonnetje 
inleveren in de bus en aan de hand 
daarvan krijgen wij sponsorgeld om 
leuke dingen mee te doen. Tot nu 
hebben wij bijna 200 euro bij elkaar 
gespaard. En dit kan nog veel meer 
worden want t/m 27 april kunnen 
er nog bonnetjes worden ingeleverd 
om zo nog meer geld bij elkaar te 
verdienen. Zoals boven vermeld 
kunnen we met dat geld weer leuke 
dingen doen voor de club, zoals: 
iets organiseren voor het 12½ jarige 
bestaan van de club en voor de jeugd 
nog een leuke afsluiting van het jaar 
organiseren. Iedereen heeft al erg 
zijn best gedaan om de bonnetjes in 
te leveren, maar het kan nog veel 
beter. Vraag aan je buurvrouw, opa, 
oma, vriendjes en vriendinnetjes ook 
om hun bonnetjes zodat die weer 
ingeleverd kunnen worden bij de 

PLUS. Andere verenigingen staan ook 
bij de PLUS om bonnetjes te vragen 
dus, heb je een keer een middag vrij 
ga bij de PLUS staan want het levert 
altijd iets leuks op voor de club en 
dus ook voor jou. Hier een overzichtje 
van wat we tot nu toe opgehaald 
hebben. Er is inmiddels alweer meer 
bij gekomen maar hoeveel weten 
we op dit moment nog niet want dit 
nummer moest al naar de drukker.  
                         
week  bedrag
1  € 40,-
2  € 22,-
3  € 30,-
4  € 31,-
5  € 23,-
6  € 25,-
                                                     
Dus zoals jullie zien gaat het lang niet 
slecht maar het kan nog beter dus 
t/m 27 april nog bonnen inleveren bij 
PLUS!

PLUS SPONSORACTIE



29 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

Het laatste boekje ligt voor je als je 
dit stukje leest van de barcommissie. 
Dus voor de laatste keer weer in de 
pen geklommen voor een klein stukje. 
Met  recht de laatste keer, voor mij dan. 
Wegens tijdgebrek heb ik besloten te 
stoppen met de barcommissie. Een ‘job’ 
welke ik met veel plezier heb gedaan en 
die voortgezet wordt door Monique en 
Bas. Dat betekend dat zij versterking 
nodig hebben. Een ieder die zin heeft 
om hen te helpen met het runnen van 
de barzaken kan bij ons langs komen om 
dit te bespreken. Dus….. zeg jij volgend 
seizoen; “tot ziens aan de bar”.
Verder zijn we redelijk tevreden over hoe 
alles loopt binnen de bar. Ondanks dat 
het barrooster dit jaar goed is zijn er een 

paar kleine haperingen geweest. Maar 
goed ook dat is opgelost. Hoe het gegaan 
is tijdens de clubkampioenschappen kan 
ik moeilijk aangeven. Die moeten nog 
plaatsvinden. Ik ga er vanuit dat alles 
naar wens gaat en dat de ‘strijd’ scherp 
en fair is.
Er komt nog een ALV en daarbij hoort ook 
een ‘jaaroverzicht’ van de barcommissie. 
Daarin meer over het verloop van het 
seizoen gezien vanuit ons gezichtsveld.

Veel badminton plezier en tot het 
volgende clubblad. 

Namens de barcommissie
Monique,  Bas  en Thorwald

VAN DE BARCOMMISSIE
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Hieronder vindt u informatie de 
sponsoring van BV Huizen ‘96. 

Evenementsponsor:
Tijdens de organisatie van een 
evenement, zijn er bedrijven nodig die 
dit willen sponsoren.
Het kan hierbij gaan om 
een oliebollentoernooi, 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, 
spandoeken, etc.)
• Vermelding op de site en in het 
clubblad bij de informatie van het 
evenement.
• 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 sponsorbord in onze 
verenigingsruimte.
• Een logo op elke pagina onze 
internetsite, met daarbij een link naar 
uw eigen site.

Adverteerder: 
Als adverteerder sponsor je het 
clubblad. Met de adverteerders 
proberen wij de kosten voor het 
maken van ons clubblad dekkend te 
maken. Het clubblad verschijnt 5x per 
jaar. 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, staat uw 
bedrijfsnaam op de sponsorpagina van 
onze site met daarbij een link naar uw 
eigen site.                                         
                                 
De sponsoren die wij momenteel 
hebben, zijn:
Hoofdsponsor:
- Color Holland (www.color-hol   
        land.nl)

Subsponsoren:
- 5 Sterren (www.devijfsterren.nl)
- Neveru (www.neveru.nl)
- Worldwide Travelguide (www.
worldwide-travelguide.com)

Evenementsponsor:
- Rabobank (www.rabobank.nl)

Adverteerders:
- Van Joolen, te Bussum
- King Kong Sports (www.king 
        kong.nl)
- Sport 2000 (www.sport2000.nl)
- Janus (www.lekker-slapen.nl)
-       De Kartelschaar (www.dekartel-  
 schaar.nl)
-  Art-A (www.art-a.nl)

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

SPONSORING VAN BV HUIZEN ‘96
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Ik zie Dtau nog als een klein 
landmannetje binnenkomen. Schugter 
en enigszins bedeesd. In verband met 
het behalen van zijn trainersdiploma is 
hij onder de hoede van Peter bij onze 
vereniging stage gaan lopen. Vanaf 
het eerste moment van binnenkomen 
klikt het tussen hen beiden. Peter 
altijd enthousiast met volledig 
uitgewerkte trainingsstof en Dtau deze 
op een rustige manier doornemend 
(aanvullingen altijd welkom) en 
daarna allebei aan het werk. En dit is 
tot op heden zo gebleven.

Na het behalen van het fel begeerde 
diploma is Dtau bij onze vereniging 
blijven hangen. De vriendschap en 
collegialiteit met Peter, samenwerking 
met de jeugdcommissie en niet te 
vergeten de kids die de trainingen 
ondergaan dragen hier hun steentje 
aan bij. Ondertussen was Dtau 
druk bezig met het volgen van een 
opleiding bij het CIOS. Hierbij neemt 
het tennissen naast badminton 
een belangrijke plaats in. Soms 
zag ik Peter en Dtau - terwijl ik 
van werk naar huis fietste - op
donderdagmiddag op de betonnen 
tennisbaan in Blaricum druk bezig met 
tennissen. De service van Peter moets 
worden aangescherpt, wat aldus onder 
toeziend oog van Dtau bijgeschaafd 
werd. Daarna werd de tennisoutfit
omgeruild voor een badmintonoutfit
en stonden ze enkele uren later samen 
in de Meent les te geven.

‘t Vervoer was ogenschijnlijk geen 
probleem voor Dtau. Hij kwam altijd 
in een prachtige BMW aanrijden en ik 
maar denken hoe hij dat voor elkaar 
kreeg. Bleek het de wagen van zijn 

vader te zijn. Daarna kwam hij in 
een geel monstertje naar de sporthal 
gereden. Deze bleek echter niet 
bestand te zijn tegen zijn rijstijl en hij 
krijgt er (op weg naar de sporthal) een 
ongeluk mee. Ik zie hem nog zitten 
op een bankje. Verdwaasd voor zich 
uitkijkend en totaal niet beseffend wat 
er gebeurd was. Hierna nog een tijdje 
met de bus heen en weer en sinds 
enige tijd met een prachtige brommer 
naar de hal. Hierbij argeloze fietsers
(ik dus) de stuipen op het lijf jagend 
tijdens het voorbij gaan.

Enkele jaren geleden begon bij onze 
andere jeugdtrainer op de dinsdag 
(Leo) het vaderschap te bekruipen 
en nam Dtau tot ons genoegen zijn 
trainingen over. Ondertussen had hij 
ook het CIOS-diploma binnengehaald, 
een vriendin aan de haak geslagen 
en een prachtige woonruimte in het 
centrum van Hilversum op de kop 
weten te tikken. Ook zijn capaciteiten 
als tennisleraar zijn niet onopgemerkt 
gebleven. Tijdens een sollicitatie bij 
een tennisvereniging kwam hij als 
eerste uit de bus. Helaas voor ons zijn 
beide banen door Dtau niet meer te 
combineren en aangezien er ook brood 
op de plank dient te komen gaan de 
werkzaamheden als tennisleraar voor.

Op gepaste wijze hebben wij gisteren 
afscheid genomen van Dtau. Namens 
de jeugdcommissie en sponsering 
van onze jeugdleden kan hij alle 
kamers, keuken, badkamer, balkon, 
etc. volzetten met kamerplanten 
(ingefluisterde suggestie van zijn
vriendin). Peter heeft de ander hobby 
van Dtau naar een hoger level getild 
door een uiterst professionele pokerset 

VERTREK JEUGDTRAINER DTAU LANDMAN
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... Veel mensen niet weten wat het 
merk is van de nylon-shuttles?

... Er een dranger aan de buitendeur 
geplaatst is?

... Dat de Warsteiner een speciaal 
biertje is? En dat de grootste 
afnemer van dit heel speciale 
biertje het onverklaarbaar vindt 
om een kwartje meer te betalen?

... Wil tegen Peter (M) in de mix zegt 
dat hij moet lopen om de ballen 
te halen en dit dus ook doet. En 
erg goed volgens Wil!

... Alfred nog steeds niet weet wie 
Patty is?

... Dat deze Patty netjes haar wijn in 
het glas laat rollen en er zelfs aan 
wil snuffelen?

... Dat Alfred het nu toch wel moet 
weten?

... Johan (S) zo blij was dat hij 
gewonnen had? Hij sloeg van 
vreugde zijn racket stuk! 

... Peter (Be) als eerste een blessure 
opliep? Gelukkig kon hij de 
volgende zondag weer spelen!

... We grote bewondering hebben 
voor Pieter en Irma? Dit duo 
moest lang wachten om tegen 
Dave en Tanja te singelen.

... Pieter na zijn eerste dag CK 
zijn vrouw naar het ziekenhuis 
moest brengen? Dit alles omdat 
kleine Timothy na 11 dagen 
wachten geboren werd! Mevr. 
E. Santegoeds wil de kleine een 
dikke knuffel geven.

... Het ook met de CK een geweldige 
crèche is? We denken al een hoop 
kleine badmintonnertjes te zien!

Een beetje clubblad kan niet zonder, een beetje vereniging eigenlijk ook 
niet. Daarom blaast BV Huizen’96 de rubriek ‘Wist U Dat’ weer leven in. Alle 
nutteloze feitjes die je nooit wilde weten, maar toch te lezen krijgt door uw 
speciale reporter:

Mevr. E. Santegoeds

(met alles erop en eraan) aan te 
bieden. Verder mocht hij nog een boek 
in ontvangst nemen van Robert Jan 
en een soort space-cake van Laila en 
Lisa.

Hierna heeft Dtau iedereen persoonlijk 
bedankt, met de opmerking dat wij 
hem nog regelmatig zullen zien!

In de acht jaar dat Dtau bij ons trainer 
is geweest heb ik zijn ontwikkeling van 
nabij meegemaakt. Van scholier tot 
volwassen kerel, van stageloper tot 
een goede trainer. Nooit een training 
verzaakt en altijd afwisselende stof. 
Succes in de volgende stap van je 
carriere!

Ron

Wist u dat...

WIST U DAT...
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... Nicolette en Eva al vroeg een 
belachelijk gesprek hadden via de 
walkie-talkies op de tweede dag 
van de CK? 

... Er grote verwarring heerste 
aangezien Ad en Claudia niet op 
de geplande tijd in de sporthal 
aanwezig waren? 

... J-P zijn CK wilde beginnen zonder 
schoenen?

... Christoph eindelijk geopereerd 
is aan zijn arm? We hopen hem 
bij het zomeravondbadminton te 
zien!

... De oude garde gewend was om 
finales pas om elf uur ‘s avonds
te spelen in 3in1? Wil je het niet 
geloven, vraag het aan Ruud!

... Carolien (zeer hoogzwanger) de 
mix met Melvin heeft gewonnen? 

... Dat Wendy en Nicolette beide 3 
prijzen hebben behaald?

... Johan (T) en Aad een verrassend 
goed gelegenheidsduo zijn?

... Marco (K) voor het eerst in 
15 jaar tijd geen prijs heeft 
gewonnen? Welke psych heeft tijd 
voor Marco?

... Deirdre zo trots als een pauw was 
dat ze de cup met de grote oren 
mee naar huis mocht nemen?

... Dat ook Johan (T) en Christoph 
geen idee hebben wie Patty en 
Bonnie zijn? Komen deze mensen 
niet wat weinig in de kantine?

... Na 4 wist-u-datjes het Patty en 
Bonnie nog steeds lukt om in de 
wist-u-datjes te komen?

... Er aan het einde van de tweede 
dag veel blessures waren? 

... Er in de A enkele mensen waren 
die wel heel bijzonder aan hun 
beker kwamen.

... “Ik dit over tien jaar nog niet 
vergeten ben?” wil Mevr. E. 
Santegoeds op haar beurt fijntjes
opmerken!

... Alle finales dit jaar tegelijkertijd
gespeeld werden. En dat dit van 
iedereen de goedkeuring kreeg?

... Christoph verwacht volgend 
jaar in de finale te staan? En dit
uitsluitend in een rokje zal doen. 

... Els aan het einde van de dag het 
geld kwam innen?

... Veendam al dichtbij komt? Wordt 
het dan eindelijk mooi weer?

... Patrick het aanvullende pakket 
heeft genomen?

... Er nog steeds mensen erop 
geattendeerd moeten worden dat 
er fietsenrekken bestaan speciaal
voor fietsen?

... Tim zijn beker weer kwam 
inleveren? “Zo wil ik niet winnen!”

... Linda wel heel verrast was over 
haar prijs van de damesdubbel?

... Jut en Jul weer na 20 jaar een 
setje zijn?

... Christoph en Eva een setje zijn?

... Er op dinsdag een lange na-
discussie bestond over wie er nu 
eigenlijk de beste tweede was?

Wist u datjes gevonden? Mail ze naar:
mevr.e.santegoeds@bvhuizen96.nl
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Laatste en succesvolste Color Holland              
jeugdtoernooi
Rond 8:30 op zondag 30 maart 
arriveerden de eerste vrijwilligers 
in de sporthal voor het laatste Color 
Holland jeugdtoernooi van dit seizoen. 
Ze zijn al druk in de weer als de 
eerste van de 125 spelers de zaal 
binnendruppelen en iedereen is net 
voor de regen binnen.
Om 10:00 ging het toernooi van start 
en stormden de eerste spelers de baan 
op en gingen de eerste ouders koffie
met vlaai halen in de kantine.
De hele dag wordt er druk gespeeld 
en in de kantine en achter de 
wedstrijdtafel wordt er hard gewerkt. 
Na elke wedstrijd stormen de spelers 
de baan op en af, hun ouders, 
grootouders en vrienden fanatiek 
vertellend hoe ze hebben gewonnen 
of hoe ze hebben gestreden voor hun 
punten.

Ook wordt de kantine druk bezocht 
voor en broodje knak, limonade of 
een koek die ze door de vereniging 
wordt aangeboden. Na de wedstrijden 
wordt er vaak begeerd gekeken naar 
de twee wisselbekers die vanmiddag, 
aan het einde van het derde en laatste 
toernooi, worden uitgedeeld. Verder 
zijn er ook prijzen voor de nummers 1 
en 2 in elke poule, jongens en meiden 
gescheiden.
Rond 16:00 komt er een einde aan 
de sportieve en gezellige dag in de 
sporthal. Onder de prijsuitreiking 
krijgen alle spelers een vaantje ter 
herinnering en een dropsmile om 
lekker op te smikkelen.
We willen bij dezen alle vrijwilligers 
bedanken voor hun hulp en support 
aan de spelers!

Tot de volgende keer!






