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NAMENS DE REDACTIE

Beste lezer,

Je hebt zojuist een nieuwe 
inside out open geslagen. 
Buiten is het eindelijk 
heerlijk najaarsweer 
geworden en dan voelt het 
eigenlijk zonde om in een 
sporthal te zijn. Hetgeen 
precies is wat ik met mijn 
team gedaan heb vandaag. 
Helaas liepen we tegen 
onze eerste (en hopelijk laatste) nederlaag van het 
seizoen aan. Waarom we zo dik klop kregen blijft een 
beetje de vraag. Lag het aan de invaller, die 
vermoedelijk werd opgesteld omdat onze hoge ranking 
schrik had aangejaagd? Waren wij niet topfit uit ons
bed gestapt op onze vrije zondagmorgen? Waren we 
een beetje stuurloos nu Harry er voor het eerst dit 
seizoen niet was om ons te coachen? Of hadden we 
misschien te kampen met een kleine herfstdepressie?

Dat laatste gold voor mij persoonlijk zeker niet. Het 
wil namelijk zo dat ik dol ben op de herfst! En ik heb 
de laatste tijd veel verbaasde blikken gekregen toen ik 
over mijn adoratie voor het seizoen vertelde. Vreemde 
blikken in mijn ogen, want de herfst is top! Bladeren 
zijn prachtig gekleurd, de kachel lekker op 22 graden 
en ’s ochtends in het donker weg van huis, ik vind het 
geweldig dat herfstgevoel. Helaas kon al die positieve 
energie op de baan vandaag niet tentoongespreid 
worden.

Maar op de dag dat de herfst eindigt treffen wij onze 
tegenstanders van vandaag weer, in onze eigen hal. 
Hopelijk is alle warme herfstenergie tegen die tijd 
omgezet in een ijzige killersmentaliteit ;-)

Namens de redactie wens ik je veel leesplezier met dit 
herfstnummer,

Niels
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VAN DE VOORZITTER
Clubgenoten,

Het voelt of het zomerbadminton nog 
maar pas gestopt is. En toch zijn we 
al weer een paar weken onderweg in 
de competitie en voelt het weer buiten 
aan alsof de donkere dagen voor kerst 
al begonnen zijn.

Dit jaar zijn we begonnen met 
een enerverende Algemene Leden 
Vergadering. Om de begroting rond 
te krijgen moest het bestuur een 
contributiestijging doorvoeren. Deze 
contributie stijging is vooral ten 
gevolge van het verminderen van het 
aantal leden. Daarnaast waren er ook 
prijsverhogingen voor zaalhuur en 
shuttles (onze grootste kostenposten).
Om het verbruik van verenshuttles te 
beheersen wilde het bestuur de ver-
bruikers een groter deel van de kosten 
in rekening brengen. Dit door middel 
van het verhogen van de veren 
shuttlebijdrage. Vooral dit laatste 
zorgde op de ALV voor pittige en 
emotionele discussies. Gelukkig zijn 
we er uiteindelijk toch
uitgekomen en kon de begroting 
met de nieuwe contributie bedragen 
worden goedgekeurd.

Omdat ook de prijzen van de 
barinkoop omhoog zijn gegaan, zijn 
we dit jaar ook genoodzaakt geweest 
om de barprijzen flink te verhogen. De
verhoging van de inkoopsprijzen had 
niet alleen te maken met echte 
inkoopsprijsverhoging, maar ook met 
het feit dat Gert-Jan afgelopen jaren 
bij een supermarkt werkte waar hij 
soms zeer voordeling kon inkopen. 
Daar hij onlangs van functie is 

veranderd kunnen we niet meer 
gebruikmaken van dit voordeel.
Ik wil ook even het gerucht uit de 
wereld helpen dat de prijsstijging van 
de bar iets te maken heeft met het 
teruglopen van het aantal leden. De 
begroting van de bar is zo gemaakt 
dat de baromzet zorg moet dragen 
voor de bekostiging van de 
verenigingsruimte, schoonmaak, 
muziek etc.  Dus we gebruiken 
de baromzet niet om 
contributievermindering te realiseren, 
maar alleen om de verenigingsruimte 
draaiende te houden.

Om het aantal leden te vergroten 
heeft het bestuur dit jaar veel energie 
gestoken aan het meedoen aan de 
Huizerdag. Op de Huizerdag hadden 
we een stand en een badmintonveld. 
Veel van onze kinderen zijn een 
uurtje komen spelen om onze sport te 
demonstreren aan toeschouwers. Van 
onze sponsoren de 5 Sterren hadden 
we een hele grote partytent te leen, 
dus we stonden mooi droog toen het 
in de ochtend nog een beetje nat was. 
Voor de nieuwe generatie hadden 
we een Wii met het badmintonspel. 
Neveru had hiervoor een groot LCD 
scherm verzorgd. De gehele dag 
hebben kinderen in de rij gestaan om 
een spelletje Wii te spelen. 
De bemensing van de stand is door 
bestuursleden en de vrijwilligers 
verzorgd. We hadden ook nog een 
oproep gedaan aan alle leden om te 
helpen op de open dag, maar helaas 
heeft niemand zich aangemeld.
Na de Huizerdag hebben we op de 
dinsdag en donderdag daarna in de 
zaal Open Dagen gehad. Ook daar 
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hadden we gevraagd aan de leden 
om te helpen bij de begeleiding van 
de nieuwe mensen. Alleen Christoph, 
Arjan en Peter Verdoorn hebben 
gehoor gegeven aan onze oproep. 
Dank hiervoor.

Ik heb in het begin van dit seizoen 
naar iedereen een mail gestuurd om 
mee te doen aan een enquête over 
vrijwilligersbeleid. Deze is door een 
speciale werkgroep, waar ik een 
lid ben, van het sportplatform en 
de gemeente ontwikkeld. Van onze 
vereniging hebben het bestuur, 10 
vrijwilligers en 45 leden meegedaan 
aan de enquête.  De uitkomst gaf aan 
dat onze leden zich verbonden voelen 
met de vereniging De hoofdreden dat 
men [nog] geen vrijwilliger is:

1. Ik ben alleen op zeer flexibele   
 tijden beschikbaar (33%)
2. Ik heb er geen zin in (22%)
3. Ik doe al ergens anders 
 vrijwilligers werk (20%)
4. Geen tijd/druk (11%)
5. ik ben nooit gevraagd (9%)
Onze conclusie is dat we moeten ki-
jken of we sommige taken in kleinere 
blokjes kunnen opdelen, en mensen 
daarvoor gericht benaderen.

Op 1 november is het weer zo ver. Dan 
zal er weer een groot feest zijn om 
ons 12,5 jarig bestaan te vieren. We 
plannen weer op net zo’n spektakel als 
bij ons 10 jarig bestaan.

Tot de volgende keer.

Roel de Heij
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Zondag 12 oktober, een prachtige 
zonnige dag en aangezien ik al 2 
weken op een roze wolk leef en niet 
veel op mijn zolderkamer achter 
de computer heb gezeten moet 
ik nu toch echt iets van mij laten 
horen voor het tweede clubblad 
van dit seizoen. Alle ledenpassen 
zijn uitgedeeld, dus vrijwel alle 
bardiensten zijn ingevuld.Dit wil dus 
ook zeggen dat alle betalingen c.q. 
machtigingen bij de penningmeester 
binnen zijn. Een verzoek aan de leden 
die de contributie zelf overgemaakt 
of contant betaald hebben om wel 
een machtiging in te vullen voor de 
eventuele barboete, als de bardienst 
niet gedraaid wordt. Er zijn een paar 
leden die zonder opzegging niet meer 
komen badmintonnen. Dit leidt tot 
vervelende brieven, mails en/of 
telefoongesprekken. In het 
huishoudelijk reglement staat dat 
er vóór 1 juli van het lopende jaar 
opgezegd moet worden. Als dit niet 
gebeurt ben je voor het eerstvolgende 
seizoen de gehele contributie 
verschuldigd. Voor zeer speciale 
gevallen, wordt in overleg met het 
bestuur een regeling getroffen. Wij 
vragen iedereen met klem om zich aan 
dit reglement te houden. 

Dit seizoen hebben wij er weer een 
aantal nieuwe leden bij. Het zijn: 
Ronald Zapletal, Peter Keijer, Daan 
Verschoor, Barbara Staal, Camille 
Poppe, Sophie Mei, Daniëlle Groothoff, 
Arja van den Hooven, Dick Maan, 
Lianne Maan, Koen Potman, Marga 
Steenman, Margo Stoker, Lara Vane, 
Rita de Bruin, Frank de Bruin, Famke 
Driessen, Jesse Ruger, Job van den 
Berg, Jasper van Duin, Henry Dukel, 

Gerd-Jan Leppen en Louis Bertrand. 
Alle nieuwe jeugdleden en senioren 
hartelijk welkom bij onze vereniging!!
Vele sportieve en gezellige 
badmintonuurtjes in De Meent!!
Willen jullie alles weten over 
toernooien, nieuwsbrieven, 
clubinformatie, na-competitie en 
allerlei 
activiteiten die BV Huizen ’96 
organiseert, kijk dan op de borden in 
de sporthal en boven in de kantine.
Nieuwe leden, hang je pasje gerust in 
bij andere recreanten. Vind je dit toch 
moeilijk, loop dan even naar een lid 
van de recreantencommissie.

Vanwege nekklachten is Frank Schotel 
genoodzaakt enkele weken rust te 
houden. Frank, van harte beterschap!! 
Wij hopen je snel weer in de hal en de 
kantine te zien.

Een vriendelijk verzoek aan alle leden. 
Vinden er wijzigingen plaats in jullie 
adres, telefoonnummer of email laat 
het mij zo spoedig mogelijk weten. 
Het is belangrijk om de ledenlijst up-
to-date te houden.

Tot ziens in de sporthal.

VAN HET SECRETARIAAT
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Let op!! Na overleg hebben enkele belangrijke evenementen dit seizoen een 
andere datum gekregen. Kijk daarom even of je onderstaande reeds in je 
agenda had staan. Zo niet dan kan het er meteen in geschreven worden!

•  De Feestavond is verplaatst naar: 1 november 2008 
• De Clubkampioenschappen 2008/2009 zijn verplaatst naar:
   15 en 22 maart 2009 

ACTIVITEITENKALENDER

Datum Tijd Activiteit
Za 1 november 2008 18:30-??:?? Feestavond
Zo 2 november 2008 10.00-18:00 Competitie zondag 5
Do 13 november 2008 20.00-22.00 Toss toernooi
Zo 23 november 2008 10.00-18:00 Competitie zondag 7
Ma 1 december 2008 Deadline Clubblad 3
Zo 7 december 2008 10.00-18:00 Competitie zondag 9
Zo 21 december 2008 10.00-18:00 Competitie zondag 11
Di 30 december 2008 18.00-22.00 Oliebollentoernooi
Zo 11 januari 2009 10.00-18:00 Competitie zondag 12
Di 20 januari 2009 17:30-22:00 Open dag
Do 22 januari 2009 17:30-22:00 Open dag
Zo 1 februari 2009 10.00-16.00 2e jeugdtoernooi
Ma 2 februari 2009 Deadline Clubblad 4
Za 14 februari 2009 Kampioensschaps wedstrijd Almere
Zo 15 februari 2009 Kampioensschaps wedstrijd Almere
Do 19 februari 2009 20:00-22:00 Toss toernooi
Zo 15 maart 2009 10:00-18:00 Clubkampioenschappen
Zo 22 maart 2009 10:00-18:00 Clubkampioenschappen
Zo 29 maart 2009 10.00-16.00 3e jeugdtoernooi
Ma 6 april 2009 Deadline Clubblad 5
Za 18 april 2009 19:00-??:?? OTK slotavond
Di 5 mei 2009 Ouder Kind toernooi
Di 26 mei 2009 20:45 ALV



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 10

Op het moment van schrijven zijn 
we vier speelweken verder en staat 
ons 1e jeugdtoernooi van dit seizoen 
voor de deur. Alvast 340 vaantjes 
(verdeling over 3 toernooien) en 
40 bekertjes (prijzen voor komend 
toernooi)besteld bij onze 
huisleverancier Victory Prijzen.

Nieuwe trainer, nieuwe teams. Het is 
even wennen, maar we zien dat ie-
dereen het reuze naar zijn zin heeft 
met Ricardo. We hebben het idee dat 
zijn enthousiaste inzet gekoppeld aan 
zijn deskundigheid (jarenlang de 
rechterhand geweest van toptrainer 
Roy Calbo)al vruchten begint af te 
werpen. Anders dan voorgaande jaren 
wordt er in het begin van het seizoen 
zeer veel aandacht besteed aan de 
techniek. Grip en slagtechniek komen 
continu onder en in de aandacht. 
Training in de dubbels e.d. komen 
later aan bod. Op donderdag wordt 
er om de week extra getraind en ook 
hierdoor zie je progressie.

Momenteel speelt de jeugd met 7 
teams in de competitie van C-klasse 
(onder 11) t/m J19 (onder 19 jaar). 
De gehele zondag zijn deze teams 
actief; de eerste shift start om 10.00 
en om 14.00 worden zij afgelost door 
de tweede groep. Peter probeert 
hierbij aanwezig te zijn om de 
trainingen aan te passen op hetgeen 
geconstateerd en gezien wordt door 
hem.

Tijdens de Huizerdag zijn veel 
jeugdspelers onder begeleiding van 
de jeugdcommissie en enkele bestu-
ursleden (in schril contrast met onze 
seniorenspelers) aanwezig geweest 
voor het spelen van demonstratiewed-
strijdjes en shuttelen met belangstel-
lenden. Eind oktober genieten we alle-
maal van een badmintonvrij weekend 
om in november weer vol energie er 
tegen aan te gaan.

Namens de jeugdcommissie, 
Ron van den Berkt

VAN DE JEUGDCOMMISIE
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De regen valt met bakken uit de 
hemel! Genoeg reden om lekker 
binnen te blijven en de tekst voor 
het volgende clubblad te schrijven. 
Eigenlijk hebben we niet zo heel veel 
nieuws te melden. De competitie loopt 
en de trainingen zijn inmiddels ook 
weer volop aan de gang.

Competitie
Bij het schrijven van dit stukje hebben 
de meeste teams twee wedstrijden 
achter de rug. Een enkel team al drie, 
omdat die in het reserveweekend 
al gestart zijn. Dit jaar hebben we 
al vele malen een beroep moeten 
doen op invallers, maar tot nu toe 
is het allemaal goed verlopen. Om 
onduidelijkheden over de invalregels 
te voorkomen heeft de TC een beknopt 
overzicht opgesteld en uitgedeeld aan 
alle aanvoerders. 

Zaalhuur
Een vreemd item voor een TC zal je 
denken, maar toch willen wij hier 
aandacht aan besteden. Op de dagen 
dat wij thuis de competitie wedstrijden 
spelen is de hal officieel gehuurd van
10.00 uur tot 18.00 uur. Het komt 
geregeld voor dat om 18.00 uur de 
zaal nog niet opgeruimd is en wij 
nog staan te spelen. Graag willen wij 
alle teams verzoeken om op tijd te 
beginnen met de wedstrijden (10.00 
uur of 14.00 uur). Vaak zijn de 
jeugdteams al eerder klaar en komen 

die banen beschikbaar. Het verzoek 
van de TC is of teams die in tijdnood 
komen, wedstrijden tegelijk willen 
gaan spelen zodat de eindtijd gehaald 
kan worden. Voor een ochtendteam 
kan dit inhouden dat zij hun laatste 
wedstrijd op een andere baan gaan 
spelen zodat het team in de middag 
op tijd kan starten. Op het moment 
dat wij als vereniging structureel te 
laat eindigen, zal Optisport ons extra 
kosten in rekening gaan brengen. 

Gewijzigde datum 
Clubkampioenschappen
In het eerste clubblad hebben we data 
in april 2009 doorgegeven voor de 
clubkampioenschappen. Een scherpe 
lezer heeft ons er echter op gewezen 
dat één van deze dagen gelijk valt met 
1e Paasdag. Om die reden hebben we 
besloten de clubkampioenschappen 
te verplaatsen. De nieuwe data zijn 
zondag 15 en 22 maart 2009.

Vragen of opmerkingen
Op dit moment is er vanuit de TC niets 
extra’s te melden. Wel wil zij aangeven 
dat als er onduidelijkheden of vragen 
bestaan bij spelers, zij altijd kunnen 
aankloppen bij een TC lid. Dat wil 
zeggen bij Peter Bos, Tim van Wessel, 
Roel de Heij of Nicolette van Bijleveld. 

Namens de Technische Commissie
Nicolette van Bijleveld

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
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BV HUIZEN ‘96 OP DE HUIZERDAG
Op zaterdag 13 september gingen 
de fanatieke vrijwilligers al vroeg 
de deur uit om de stand op te 
bouwen, want dit jaar zou de 
Huizerdag een speciale straat hebben, 
namelijk de sportstraat. In deze 
sportstraat stonden verschillende 
sportverenigingen uit Huizen om hun 
vereniging te 
promoten en de mensen te vertellen 
wat er te beleven valt aan hun sport. 
Natuurlijk was BV Huizen ‘96 hier ook 
van de partij!

Onze stand bestond uit verschillende 
dingen, zo was er een tafel met folders 
die speciaal voor de Huizerdag waren 
ontworpen, kon men badmintonnen 
op een Wii en kregen mensen de 
mogelijkheid rustig een shutteltje over 
te slaan op het speciaal neergezette 
badmintonveld. 

Helaas, helaas was het niet al te mooi 
weer en dit drukte de sfeer een klein 
beetje. Er waren niet zo heel veel 
mensen hierdoor maar iedereen wist 
zich wel te vermaken met een racket 
of een Wiimote.
In de middag ging het zonnetje 
schijnen en met de zon kwamen de 
mensen! En niet alleen kwamen de 

mensen op onze mooie stand af, ze 
wilden ook graag overslaan op de Wii 
of graag een praatje met ons maken 
over onze verenging.

Zo hebben er niet veel mensen zich 
aangemeld op onze Huizerdag maar 
kwamen er wel veel meer mensen 
kijken op onze open dagen en hebben 
zich naar aanleiding daarvan wel 
aangemeld. Bij deze willen we nog 
even alle vrijwilligers bedanken die op 
de Huizerdag aanwezig waren!

mensen op onze mooie stand af, ze 
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NAMENS DE BARCOMMISIE
De herfst (bok) is weer begonnen!

Zaterdagochtend, Rob heeft  een 
krantje gehaald. Heerlijk even 
genieten van een ontspannen 
moment, vakantie is voor velen in 
het onderwijs gestart, zo ook voor 
mij. Ondanks de natte intocht van de 
herfst, schijnt het zonnetje lekker naar 
binnen.Maarten van der Weijden, onze 
zwemkampioen, staat op de 
voorpagina. Knap denk ik nog, terwijl 
ik doorblader kom een stuk tegen over 
de “Yonex Dutch Open”, in Almere. 
Gewonnen door Yao Jie. Geweldig, 
schep ik op tegen Rob die helemaal 
niet van deze sport houdt en ik krijg 
een ietwat geërgerde blik van hem,
want alles over de crisis is toch veel 
actueler!!!
                                                     
De bar
Ten eerste willen wij graag alle nieuwe 
leden verwelkomen in de bar
met een gratis drankje. Dus zien we 
jullie graag boven in de kantine. 

Barrooster
Goed om te zien dat het barrooster zo 
goed is ingevuld. Er zijn nog enkele 

lege plaatsen over, aan mij om deze in 
te vullen met de namen van diegene 
die nog niet hebben ingetekend.
Er staan zelfs al namen in het 
zomerrooster!
Om jouw datum van de bardienst te 
checken heb ik het rooster t/m
januari bijgevoegd. 
Onderling ruilen mag, maar afzeggen 
zonder invulling graag 
even melden. Zoals ik al eerder 
schreef zullen op verschillende
plaatsen, zoals in de hal en kantine, 
het complete rooster komen te 
hangen.

Bardienst
Voor velen is wel duidelijk wat te doen 
tijdens een bardienst.
Voor de nieuwe leden is het handig om 
deze handelingen in te lezen.
Vandaar een barmap met uitleg. Deze 
komt in de grote kast in de keuken 
te liggen. Schroom niet om ook uitleg 
te vragen bij 
Bas, Melvin of Monique.

namens de barcommisie,
Monique 
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Dinsdag Donderdag Vroeg 19:45 - 21:45 Laat 21:45 - 23:45

4 November 2008 Henny  Schaapherder Joop Jansen

6 November 2008 Wil Schurink Frederique Schurink

11 November 2008 Thorwald de Boer Erik Post

13 November 2008 Jan-Paul Venema Erik Post

18 November 2008 Fons Krijnen Fons Krijnen

20 November 2008 Astrid Prinsen Frank Schotel

25 November 2008 Ed de Bruyn Ed de Bruyn

27 November 2008 Theo Fokker Theo Fokker

2 December 2008 Leo Weiffenbach Leo Weiffenbach

4 December 2008 Ramon Muller Marthe Stalenhoef

9 December 2008 Yvonne Klinkert Yvonne Klinkert

11 December 2008 Corinne Loenen Corinne Loenen

16 December 2008 Alfred Wentink Alfred Wentink

18 December 2008 Edward Zwaan Marthe Stalenhoef

23 December 2008 Tiny vd Runstr.-Parent Lianne Maan

25 December 2008 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

30 December 2008 Dick Maan Arja van de Hooven

1 January 2009 GEEN SPELEN GEEN SPELEN

6 January 2009 Nicky Muller Saskia Vonk

8 January 2009 Edward Zwaan Egbert Hendriks

13 January 2009 Nicky Muller Twan Boerenkamp

15 January 2009 Ramon Muller Frank Zwertbroek

20 January 2009 Wil Verkerk Leen de Koning

22 January 2009 Johan Snel Frank Schotel

27 January 2009 Johan Terlien Johan Terlien

29 January 2009 Johan Snel Egbert Hendriks

BARROOSTER
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Op de vroege morgen van zondag 19 
oktober stonden de vrijwilligers van 
badminton vereniging Huizen ‘96 al 
vroeg naast hun bed om, om kwart 
voor negen in de sporthal te zijn zodat 
ze zich konden voorbereiden op het 
eerste Color Holland jeugdtoernooi dat 
die dag zou plaats vinden.

Om tien voor half tien druppelden de 
eerst jonge spelers al binnen met hun 
begeleiders. Na de inschrijving konden 
de spelers alvast kijken in welke poule 
ze die dag speelden en ze konden 
alvast even warm lopen of even 
inslaan.Om tien uur ging het 
jeugdtoernooi officieel van start. Met 
114 kinderen waren er tien poules 
opgesteld waarin de kinderen tegen 
elkaar speelden, de gehele dag door.

Tussen de wedstrijden door konden 
de kinderen boven in de kantine een 
broodje knak halen, een sultana en 
twee keer wat drinken. 

Voor de ouders was er de speciale 
aanbieding, koffie of thee met gebak.

Naast dat de jeugdspelers op de 
baan druk aan het badmintonnen 
waren kwamen niet alleen pappa´s 
en mamma´s kijken maar ook opa´s 
en oma´s en ooms en tantes. Hele 
families zijn er in de sporthal gezien! 

Aan het einde van de dag werd er 
voor iedere badmintonspeler die had 
meegedaan aan het toernooi een 
vaantje uitgedeeld en ze kregen 
allemaal een snoepje. Daarnaast 
kregen alle nummers een en twee, 
jongens en meisjes apart, van elke 
poule een prijs!

Tot het volgende jeugdtoernooi!

HET EERSTE COLOR HOLLAND JEUGDTOERNOOI
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FOTO’S EERSTE COLOR HOLLAND JEUGDTOERNOOI

                                    Meer foto’s op www.bvhuizen96.nl                             
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Met wie hebben we het genoegen?
Wendy Naus

Hoe oud ben je?
14

Heb je broers of zussen?
1 zus Lisa

In welke klas zit je en op welke 
school?
3MA Erfgooiers College

Hoe lang speel je al badminton?
6 jaar

In welk team speel je?
J2 onder 17

Wie is je trainer?
Peter, Ron, en de nieuwe trainer 
Ricardo.

Wie is je favoriete trainer?
Peter 

Jouw beste badmintonslag is de…
drops

Waar moet je nog aan werken?
Niet zenuwachtig worden en dan in het 
net serveren.

Wie is je beste badminton vriend?
Irma

Wat is je beste badmintonmoment 
to nu toe?
Toen we met ons team kampioen van 
Noord-Holland werden.

Binnen de club zou ik dit willen 
veranderen…
Het is helemaal goed zo.

Wat vindt je leuk aan badminton?
Ik weet het niet, sinds ik erop zit heb 
ik het altijd leuk gevonden, gewoon 
het plezier dat ik erin heb.
 
Wat is je favoriete eten?
Patat  

Wat is je favoriete vakantieland?
Spanje

Naar welke muziek luister je?
Van alles

Wat zijn naast badminton je ander 
hobby’s?
Lachen , msnen, hyven

Dit wil ik nog even zeggen:
J2 word dit jaar hopelijk wéér 
kampioen!!!

De volgende keer mag…
Lisa Naus deze vragen beantwoorden.

DIT BEN IK
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Ook deze week mochten wij, team 6, weer 
aantreden om dit maal op onze eigen grond 
punten binnen te halen. En punten 
binnenhalen dat was ook wel onze missie. Ons 
team bestaat namelijk uit Arjan, Marco, Ruud, 
Linda en ik. Allemaal personen die vorig jaar 
nog derde klasse speelden en dit seizoen ons 
geluk mogen beproeven in de tweede klasse.

De uitslagen van onze eerste 3 wedstrijden 
waren 7-1, 6-2 en 4-4. Er stond deze dag 
dus best wel iets op het spel. We moesten 
er namelijk voor zorgen dat we punten 
zouden binnenhalen, om verdere afzakking 
op de ranglijst te voorkomen. Het feit dat we 
tegen Velsen moesten spelen (ook getraind 
door Harry) maakte de strijd nog even wat 
intenser. 

Nou daar gingen we dan. De eerste wedstrijden waren te omschrijven als 
‘normaal’: de heren verloren hun dubbel, de dames wonnen deze. De twee 
singles hieropvolgend (van Arjan en ondergetekende) verloren we. We stonden 
nu 3-1 achter en het zag er voor ons dus niet rooskleurig uit.

Vervolgens besloot Ruud zich ook weer eens in de singlestrijd te gooien. Na de 
afgelopen drie weekenden met lede ogen toegezien te hebben dat de heren 
in de singles geen punten in de wacht wisten te slepen, wilde Ruud laten zien 
hoe het wel moest. De partij was een strijd tussen twee titanen. Twee heren 
met een leeftijd die boven het gemiddelde ligt van de spelers in deze klasse, 
namen het tegen elkaar op. Beide ‘rotten’ in het vak en dit was ook te zien. 
Ruud wist de eerste set naar zich toe te trekken. In de tweede set lukte dit 
op een haartje na niet, waardoor beide heren zich weer op moesten laden om 
een derde zware set aan te gaan. Ook deze laatste set was niet goed voor de 
harten van de toeschouwers. Vele stonden gespannen toe te kijken hoe Ruud 
uiteindelijk in een spannende eindstrijd de winst toch binnen wist te halen.
Na deze winst keerde het tij. Ook Linda, die de volgende was, wist in 3 sets te 
winnen van haar tegenstandster. En zo stond het opeens 3-3. Alles was opeens 
weer mogelijk.

Nu moesten we alleen nog de mixen, de kwaliteit van ons team (NOT!)
Marco en ik mochten het spits af bijten. Dit seizoen nog niet eerder samen op 
de baan gestaan, maar we moesten nu wel. Na wat dipjes wisten we ook deze 
wedstrijd te winnen. We konden nu al niet meer verliezen, maarja… als je bloed 
ruikt…. 

TEAMVERSLAG TEAM 6
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We wilde nu dus ook winnen…erop en 
erover. Dit ging in de laatste 
wedstrijd ook tot heel lang goed. 
Enkel de finishing touch wilde niet 
lukken waardoor uiteindelijk de 
wedstrijd eindigde in 4-4. Al met al 
een succes te noemen aangezien de 
wedstrijden vorig jaar tegen Velsen 
steeds in een verlies eindigde. Onze 
missie voor dit seizoen is handhaving 
en het ziet er naar uit dat we dit ook 
voor elkaar gaan krijgen.

Tanja

Op dit moment zijn er vier competitie speelweken verstreken. Daarom 
hieronder een voorlopige stand van de senioren en junioren competitie. Deze 
uitslagen staan ook op www.toernooi.nl. Vier teams staan op dit moment op 
een voorlopige eerste positie, ook een aantal andere teams staan er na vier 
weken nog goed voor. Op naar het kampioenschap!!

Senioren Teams 

Jeugd teams

Team Divisie/klasse Plaats in de competitie Gespeelde wedstrijden Huidige nummer.1
1 3e divisie 6 4 Van Zijderveld 6
2 Hoofdklasse 1 4 Huizen ‘96 2
3 Hoofdklasse 2 4 BC Flower Shuttle 1
4 2e klasse 1 4 Huizen ‘96 4
5 2e klasse 3 4 BC Flower Shuttle 3
6 2e klasse 7 4 Van Zijderveld 12
7 3e klasse 5 4 BV Almer 14
8 4e klasse 6 4 BC Ijmond 3
9 4e klasse 7 3 BV Space Shuttle 2
H1 3e klasse 5 4 BV Hoogkarspel H2

Team Klasse Plaats in de competitie Gespeelde wedstrijden Huidige nummer.1
J1 U19 6 4 BV Almere J1
J2 U17 4 3 Duinwijck J3
J3 U17 2 4 Arcade J5
J4 U17 1 4 Huizen ‘96 J4
J5 U15 5 3 Martinus Amstelveen
J6 U13 1 4 Huizen ‘96 J6

TUSSENSTANDEN COMPETITIE



21 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

donderdagavond
13 november om 20:30 uur 

organiseert de

recreantencommissie

Ter afsluiting om 22:00 uur een gezellig samenzijn met een hapje 
(gratis) en een drankje (niet gratis)in de clubbar.

Namens de recreantencommissie B.V. Huizen ‘96
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WIST U DATJES
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

Wist u dat:
• Niels alles doet om in de wist-u-datjes te komen?
• Nicolette dit op voorhand al lukt. Let maar op! 
• Ze deze keer in de wist-u-datjes terecht komt met een opmerkelijk 
 verhaal?
• Masja naar de Treffers gaat.
• Mark opmerkt dat deze niet in de poule zit.
• Trainingsgroep 1 wel moest opdrukken maar groep 2 niet?
• Albert al gewaarschuwd is voor Mevr. E. Santegoeds? Echter nog niet   
 voor Patty en Bonnie!
• Dat Albert niets kwijt wil over een haarborstel?
• Als we een schuldige moeten aanwijzen dit er 3 kunnen zijn? Ruud, Peter  
 (Bes) of Fons!
• We niet meer weten of het wel de baan af is of niet de baan af is?
• Christoph hierdoor de nieuwe regelementsleider is geworden.
• Fred een echte zeur is en dat we blij zijn dat Gaasperdam hem heeft.
• René censuur wil toepassen?
• Eva redelijk uit de hoogte kan doen als het gaat om bier?
• Sommige 17-jarigen het zo bont maken dat er niet meer gespeeld kan   
 worden op zondag?
• Ilja graag naar Guus Meeuwis luistert en dat Sky Radio muziek draait wat  
 hij niet kent?
• Hij de 18+ verhalen van Pieter beter kan waarderen?
• Marco van Leeuwen een avondklok heeft gekregen van Aad? Hij 
 antwoord hierop dat zijn avondklok Eva is!
• Ik hier echt niets van af weet?
• Baby Melle nu baby Fiene is? Fam. Zwaan-Hautman gefeliciteerd!
• De familie Noman zowel blond als donker is en blauw als bruin is? Waar  
 kennen we deze Sjors en Sjimmy meer van?
• Karten behoorlijk veel schade kan aanrichten? Wij bedoelen hier de sport  
 karten mee. Jammer dat enkele Bossen hier wat langer over na moesten  
 denken!
• De bitterlemon toch al 3 speeldagen op is en dat men uit armoede dan  
 bier gaat bestellen?
• René best foto’s wil nemen als Claudia in de bossen beland? Hier worden  
 de struiken mee bedoeld!
• Masja blij is dat zij nu niet meer in haar achternaam ligt.
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• We blijer waren met de dranger dan met het paaltje? 
• Dat trainen best zin heeft als men hierna gaat bieren en roken? Harry   
 heeft een groot deel van trainingsgroep 1 hierop betrapt!
• Harry veelvuldig bij de wedstrijden aanwezig is en dat dit erg op prijs   
 wordt gesteld?
• De voetbaltafel weer op zijn plek terug is?
• Er ook een avondklok is voor de competitiespelers? We moeten uiterlijk  
 kwart over 6 de hal verlaten hebben!
• Team 1 aardig verwaand begint te worden. Alleen omdat ze Flower 
 Shuttle niet kennen!
• De hoogst spelende Bos uitlegt dat dit uiteraard komt omdat ze volgens  
 velen ‘semi-professioneel’ spelen. 
• Het wagenpark nog drukker bezet wordt door de jeugdleden met hun   
 juist  behaalde rijbewijs? 
• Iedereen best jaloers is op de bardiensten van René? 
• Zijn motto luidt: ‘My fridge, your fridge.’
• Nicolette alles doet om Björn te laten zien?
• Ad het niet op prijs stelt als er ‘meneer’ tegen hem wordt gezegd?
• Het weinig zin heeft om 170 km te rijden om team 1 te zien verliezen.   
 Maar dat team 4 de moeite waard was!
• Zowel team 4 als 5 3x met 6-2 gewonnen heeft.
• Filerijden op 2 manieren kan: Achteraansluiten of de sluiproute inzetten!
• Het typisch Nicolette is om op 2 banen te rijden. Ja Aad, Eva voorspelde  
 dit al!
• We de naam Nicolette vaak voorbij zien komen en we afsluiten met de   
 klapper!
• Als Nicolette haar broek uittrekt er een kever uitkomt en als ze haar   
 broek aantrekt er een muis langskomt!

Dit keer naast mevr. E. Santegoeds ook de rubriek ‘Wist U Dat’ door uw 
speciale en jeugdige reporter:
     Mejuff. S. Santegoeds
Wist u dat:
• De penningmeester tijdens de competitie met een dameshandtas rond   
 liep?
• Hans N. zijn auto staan moest laten en naar huis mocht lopen na de 
 wedstrijd? Hij Ron en Erna mag bedanken voor de lift!
• De jeugdbegeleider van Velsen boos werd op ons omdat wij de juiste   
 regels hanteren en zij daarvan niet op de hoogte waren.
• Wist u dat Christoph na 1 jaar geblesseerd te zijn geweest niet op de   
 hoogte was van de nieuwe spelregel dat je bij de 11, 60 seconde pause  
 hebt. En hier over helemaal uit zijn dak ging dat de tegenstander dit wel  
 deed.
• Wist u dat de J8 voor het eerst met 8-0 gewonnen heeft en de jeugdcom 
 missie hier heel trots op is.
• Wist u dat de jeugd erg blij is met onze nieuwe trainer Ricardo.
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Wij (Jelle, Peter, Inez, Merel en Suzanne) 
moesten 5 oktober tegen Amsterdam spelen.
We begonnen natuurlijk met de heren en 
dames dubbel. De herendubbel werd gespeeld 
door Peter en Jelle. Het was een zware partij. 
De eerste game werd gewonnen met 21-18 de 
tweede werd nipt verloren met 19-21 en de 
derde werd weer glansrijk gewonnen met 
21-12 dus de eerste punt was binnen. De 
damesdubbel werd door Merel en Inez 
gespeeld ook zij winnen de eerste game met 
21-18 de tweede verliezen ze met 15- 21 
waarna ze net als de jongens weer met 21-12 
winnen. Dus het tweede punt was binnen. 

Daarna werden de singels gespeeld door Peter, 
Jelle, Suzanne en Merel. Peter speelden een spannende wedstrijd (22-20, 18-
21, 21-18) en er was dus nog een punt binnen de ander speelde: Jelle (11-21, 
11-21), Suzanne (15-21, 18-21) en Merel (21-16, 21-13). 

Dus 2 verlies punten en 1 winst 
punt op dit moment stond het 
4-2 voor ons dus we moesten de 
mixen winnen. Inez en Jelle speelde 
een spannende mix waarin zij de 
eerste game wonnen met 21-18 de 
tweede verloren ze met 19-21 om 
vervolgen de derde weer dik te 
winnen met 21-12 het 5de punt 
was binnen dus we hadden sowieso 
gewonnen. Peter en Suzanne 
wonnen de eerst set makkelijk met 
21-4 maar in de 2de game kregen 

ze ineens flink wat tegen gas maar deze werd toch nog gewonnen met 21-17. 
de eindscore werd daarmee 6-2 voor Huizen. En wij gaan goed in de competitie 
want we staan 1ste.

Groetjes team J4

TEAMVERSLAG J4

Jelle, Suzanne en Merel. Peter speelden een spannende wedstrijd (22-20, 18-
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Hoe oud ben je?
46

Waar ben je geboren?
Amsterdam (al zingend)

Waar woon je?
In Almere

Ben je getrouwd?
Ja! Al ongeveer 14 jaar.. Het kan meer 
of minder zijn, zeg maar ongeveer 14!

Hoe lang geef je al training?
Ongeveer 20 jaar.

Wat doe je naast het training 
geven?
Qua werk geef ik nog bijles, heb ik 
een internetbusiness en geef ik nog 
meer training.

Ben je gelovig?
Ja, heel erg.

Heb je zelf kinderen?
Yes, drie!

Hoe kwam je terecht bij de sport 
badminton?
In de 3e klas van de middelbare 
school versloeg ik al mijn gymleraren 
en zij raden mij  aan om op badminton 
te gaan.

Wat is jou favoriete slag?
De forehand drive.

Wat vind je van BV Huizen ‘96?
Leuk, gezellig, goed georganiseerd, 
beloftevol en deze vereniging heeft 
een eigen identiteit.

Wat sprak jou aan om bij onze 
vereniging training te komen 
geven?
Ik kende jullie al ongeveer 20 jaar en 
het is altijd al een vereniging geweest 
met een prettige uitstraling.

Wat vind je van het niveau van 
onze vereniging?
Iedereen in deze vereniging heeft 
‘nog’ groeimogelijkheden.

Wat is dat met die snoepjes na 
elke training?
Omdat ik weet dat ik een slechte 
trainer ben wordt ik door de snoepjes 
toch nog een beetje populair.
 
Wat moet iedereen die badminton 
speelt sowieso weten?
Badminton is technisch een zeer 
moeilijke sport. Er is een groot 
verschil tussen badmintonnen 
en shuttelen, iedereen kan 
overslaan maar niet iedereen kan 
badmintonnen.

Op Hyves schijn je nogal vaak 
tegen jezelf te praten,moeten we 
ons zorgen maken?
‘Fase’

Wat wil je iedereen die 
badminton speelt nog even 
vertellen?
Good technique is a joy forever!

Heel erg bedankt voor dit interview 
Ricardo! We vonden het heel gezellig!

INTERVIEW MET RICARDO WATCHMAN

Hoe oud ben je?
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VERJAARDAGEN

Oktober
John Sauerbier 1-10
Peter Bos 3-10
Monique Poot 3-10
Matthijs van Son 3-10
Linda Muis 4-10
Peter Bes 7-10
Thomas Bakker 11-10
Twan Boerenkamp 13-10
Steffi Peters 19-10
Lara Vane
Theo Henrichs

21-10
22-10

Ilja Meewezen 22-10
Yme Dikkerboom 26-10
Wil Verkerk 31-10

November
Jan Lovink 1-11
Patrick de Groot 2-11
Ronald van Huissteden 7-11
Michelle Kooij 9-11
Sanne Delforno 15-11
Kevin Perquin 16-11
Kevin Yspert 20-11
Marthe Stalenhoef
Koen Potman

20-11
23-11

Leo Hagebeek 28-11
Mark van Werven 30-11
Wil van Harthoorn 30-11

December
Louis Bertrand
Tessa Delforno

1-12
1-12

Marjolein Does 3-12
Rene van Engelen 3-12
Fons Krijnen 10-12
Laila Hussein 13-12
Herman Robben 22-13
Marja Kos-Schaap 25-11
Yvet Verboon 29-12
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GEBOORTEKAARTJE VAN EEN ZWAANTJE
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Donderdag 9 oktober 2008 was het weer 
zover, tijd voor het eerste toss-toernooi 
van het seizoen. De opzet evenals het 
doel was hetzelfde als die van de 
toss-toernooien van de vorige seizoenen. 
Namelijk gezellig samen te spelen met 
alle deelnemers zowel competitiespelers 
als recreanten op de toss-manier van 
niveau sterkte in een steeds andere 
samenstelling. Velen zijn op dit eerste 
toernooi afgekomen. De deelname was 
zelfs zo groot, dat een ieder een 
verplichte rustpauze van 20 minuten 
voorgeschoteld kreeg. 

Van 20.00 tot 20.30 kon men zich warm 
spelen op de gebruikelijke manier van 
zelf inhangen en vanaf 20.30 moest men 
spelen op de toss-manier. Het inhangen 
werd vanaf dat moment verzorgd door 
ondergetekende. De eerste ronden viel dit 
inhangen best wel mee, maar naarmate 
het toernooi vorderde was het matchen 
van de koppels steeds moeilijker. Ook het 
uitdokteren van de verplichte rustpauzes 
was niet makkelijk. 

Het was een lust voor het oog hoe een 
ieder positief en vol overgave deelnam 
aan de voorgeschotelde partijtjes. 
Recreanten en competitiespelers van alle 
niveaus kriskras door elkaar heen gaven 
elkaar partij en probeerden elkaar af te 
troeven. Naarmate de avond vorderde 
werd de sportkleding vochtiger en 
kleurden de onbedekte lichaamsdelen 
roder en roder. Bij Tim Meewezen kon je 
nauwelijks nog zien waar zijn rode tenue 
ophield en waar zijn gezicht begon. Alles 
was rood. Bij Marco Krijgsman was zijn 
grijze shirt veranderd van lichtgrijs in 
zeer donkergrijs door al het vocht dat hij 
geproduceerd had. En een ander stond 
weer te hijgen als een paard. 

Al met al was het voor diversen hard 
werken geblazen deze avond. Hoe ver 
men ook over zijn grens was gegaan, ik 
heb geen enkele wanklank gehoord en 
dat beschouw ik als een compliment. 
Het was een zeer bevredigende avond. 
Na afloop hebben we dankzij “De Vijf 
Sterren” deze eerste Toss weer af kunnen 
sluiten zoals wij dat gewend zijn. Een 
zeer gezellig samenzijn in onze clubbar 
met (zelf betaalde) drankjes en (gratis) 
hapjes. De opkomst hiervoor was ook 
vrij groot. Helaas miste ik vele nieuwe 
leden en bestond de groep bezoekers 
voornamelijk uit leden die al wat 
langer lid zijn. Ik hoop dat onze nieuwe 
clubvrienden een volgende keer ook 
van de partij zullen zijn, dan kunnen zij 
mee proeven van de gezelligheid van 
onze club en natuurlijk ook van de “Vijf 
Sterren”hapjes.

Tot slot dank ik alle deelnemers voor hun 
deelneming aan deze geslaagde avond.

De inhanger.
Steef Vredeveld

BORRELTON
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VAN DE JEUGD
Hallo iedereen

ik ben Daniël van Eijden teamcaptain van de J1.

We zijn al weer een paar weken onderweg met de badmintontrainingen en natuurlijk 
de competitie.
Ik zit nu in een team met Martijn, Laila en Lisa en dat is bij elkaar een leuk team.

De eerste paar wedstrijden gingen nog niet zo goed. 3 verloren en 1 gelijk tegen 
Duinwijck. Waar we heel blij mee waren.
Maar de eerste overwinning laat nog op zich wachten. Maar die komt zeker nog.
Wanneer? Weten we nog niet maar hij komt nog wel deze competitie.

Daniël

Van de J3

Nou het was het me dagje of beter gezegd uurtje wel in Almere.

Bij ons viel Kevin weg, omdat hij een zware blessure heeft opgelopen en wij helaas 
geen vervanging hadden. Bij Almere hadden zij een dame minder. 

Dus daar gingen ook wedstrijden van af. Dus wij hielden officieel maar 2 wedstrijden
over, 2 singles. We hebben beetje illegaal gedaan

We hebben 2 mixen en twee singles gespeeld. Het was een heel gezellig team waar 
we tegen moesten spelen. We hebben daardoor helaas wel met 3-5 verloren, maar je 
kan niet alles winnen hé =)

Hallo allemaal…

Even een berichtje van de J6.

Tot nu toe gaat het héél goed met ons team in de competitie, we staan namelijk 1ste 
:). In de competittie is het best wel meegevallen. Team J6 vind de training heel leuk 
en we vinden Peter & Ricardo supertrainers. 

Groetjes
Robert-Jan, Stefan, Sophie en Myrthe



Het is tijd voor de Rabobank.

���������������

�����������������������������

��������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

��������������

��������������������������



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 32

Op deze pagina vindt u informatie 
over de sponsoring van BV Huizen ‘96. 
Binnen de vereniging zijn er meerdere 
manieren tot sponsoring, Hieronder 
staat kort uitgelegd wat deze 
mogelijkheden zijn.

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 
advertenties:
• 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-holland.nl)
Subsponsoren:
- 5 Sterren (www.devijfsterren.nl)
- Neveru (www.neveru.nl)
- Worldwide Travelguide 
(www.worldwide-travelguide.com)
Adverteerders:
- Van Joolen, te Bussum
- Sport 2000 (www.sport2000.nl)
- Janus (www.lekker-slapen.nl)
- De Kartelschaar 
(www.dekartelschaar.nl)
- Art-A (www.art-a.nl)
- Rabobank (www.rabobank.nl)
- Freestyler pro (www.freestylerpro.nl)
- Lentink (www.lentink.org)

Wij zijn 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 interesse 
heeft in het sponsoren van BV 
Huizen’96, geef het door aan Roel de 
Heij of Tanja Brückmann, of mail naar 
redactie@bvhuizen96.nl. 

SPONSORING VAN BV HUIZEN ‘96
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JAARPLANNING DE MEENT
Dinsdag Jeugd Senioren Donderdag Jeugd Senioren

19-Aug geen jeugd 20:00-22:30 21-Aug geen jeugd 20:00-22:30

26-Aug 17:30-19:30 20:00-22:30 28-Aug geen jeugd 20:00-22:30

2-Sep 17:30-19:30 20:00-22:30 4-Sep 17:30-19:30 20:00-22:30

9-Sep 17:30-19:30 20:00-22:30 11-Sep 17:30-19:30 20:00-22:30

16-Sep 17:30-19:30 20:00-22:30 18-Sep 17:30-19:30 20:00-22:30

23-Sep 17:30-19:30 20:00-22:30 25-Sep 17:30-19:30 20:00-22:30

30-Sep 17:30-19:30 20:00-22:30 2-Oct 17:30-19:30 20:00-22:30

7-Okt 17:30-19:30 20:00-22:30 9-Oct 17:30-19:30 20:00-22:30

14-Okt 17:30-19:30 20:00-22:30 16-Oct 17:30-19:30 20:00-22:30

21-Okt geen jeugd 20:00-22:30 23-Oct geen jeugd 20:00-22:30

28-Okt 17:30-19:30 20:00-22:30 30-Oct 17:30-19:30 20:00-22:30

4-Nov 17:30-19:30 20:00-22:30 6-Nov 17:30-19:30 20:00-22:30

11-Nov 17:30-19:30 20:00-22:30 13-Nov 17:30-19:30 20:00-22:30

18-Nov 17:30-19:30 20:00-22:30 20-Nov 17:30-19:30 20:00-22:30

25-Nov 17:30-19:30 20:00-22:30 27-Nov 17:30-19:30 20:00-22:30

2-Dec 17:30-19:30 20:00-22:30 4-Dec geen jeugd 20:00-22:30

9-Dec 17:30-19:30 20:00-22:30 11-Dec 17:30-19:30 20:00-22:30

16-Dec 17:30-19:30 20:00-22:30 18-Dec geen jeugd 20:00-22:30

23-Dec geen jeugd 20:00-22:30 25-Dec geen jeugd geen senioren

30-Dec geen jeugd 20:00-22:30 1-Jan geen jeugd geen senioren

6-Jan 17:30-19:30 20:00-22:30 8-Jan 17:30-19:30 20:00-22:30

13-Jan 17:30-19:30 20:00-22:30 15-Jan 17:30-19:30 20:00-22:30

20-Jan 17:30-19:30 20:00-22:30 22-Jan 17:30-19:30 20:00-22:30

27-Jan 17:30-19:30 20:00-22:30 29-Jan 17:30-19:30 20:00-22:30

3-Feb 17:30-19:30 20:00-22:30 5-Feb 17:30-19:30 20:00-22:30

10-Feb 17:30-19:30 20:00-22:30 12-Feb 17:30-19:30 20:00-22:30

17-Feb geen jeugd 20:00-22:30 19-Feb geen jeugd 20:00-22:30

24-Feb 17:30-19:30 20:00-22:30 26-Feb 17:30-19:30 20:00-22:30

3-Mar 17:30-19:30 20:00-22:30 5-Mar 17:30-19:30 20:00-22:30

10-Mar 17:30-19:30 20:00-22:30 12-Mar 17:30-19:30 20:00-22:30

17-Mar 17:30-19:30 20:00-22:30 19-Mar 17:30-19:30 20:00-22:30

24-Mar 17:30-19:30 20:00-22:30 26-Mar 17:30-19:30 20:00-22:30

31-Mar 17:30-19:30 20:00-22:30 2-Apr 17:30-19:30 20:00-22:30

7-Apr 17:30-19:30 20:00-22:30 9-Apr 17:30-19:30 20:00-22:30

14-Apr 17:30-19:30 20:00-22:30 16-Apr 17:30-19:30 20:00-22:30

21-Apr 17:30-19:30 20:00-22:30 23-Apr 17:30-19:30 20:00-22:30

28-Apr geen jeugd 20:00-22:30 30-Apr geen jeugd geen senioren

5-Mei geen jeugd 20:00-22:30 7-May geen jeugd 20:00-22:30

12-Mei geen jeugd 20:00-22:30 14-May geen jeugd 20:00-22:30

19-Mei geen jeugd geen senioren 21-May geen jeugd geen senioren

26-Mei geen jeugd geen senioren 28-May geen jeugd geen senioren

2-Jun geen jeugd geen senioren 4-Jun geen jeugd geen senioren

9-Jun 19:00-20:00 20:00-22:00 11-Jun geen jeugd geen senioren

16-Jun 19:00-20:00 20:00-22:00 18-Jun geen jeugd geen senioren

23-Jun 19:00-20:00 20:00-22:00 25-Jun geen jeugd geen senioren

30-Jun 19:00-20:00 20:00-22:00 2-Jul geen jeugd geen senioren






