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Sinds enige tijd heb 
ik een accessoire aan 
mijn binnenspiegel 
hangen. Iets waar 
ik altijd een beetje 
huiverig voor ben 
geweest. Accessoires 
aan de binnenspiegel 
zouden  wel eens alle 
kanten op kunnen 
stuiteren en kunnen 
afleiden van het autorijden. Maar nu hangt hij er dan
toch. Geen dobbelstenen nee, daar is de wagen niet 
rap genoeg voor. Als ik per ongeluk een tikje ertegen 
zou geven, bijvoorbeeld als ik op ongelukkige wijze 
een pakje kauwgom laat vallen, verdwijn ik het 
volgende moment in een wolk van stof achter de 
buurman. Een kansloze nederlaag.

Geen dobbelstenen dus, maar ook geen velgje, 
doodskop, bokshandschoen, schoentje, pluche koe, 
of andere eigenaardige dingen die je op internet kunt 
vinden. Het is een mini shuttle geworden, natuurlijk! 
Een prachtig schaalmodel, ik schat zo’n 1 op 3, van 
een veren shuttle. De veertjes zijn van echte ganzen 
en de dop van kurk. Dit is het perfecte voorbeeld van 
een shuttle die in de droger is belandt.

Inmiddels bungelt mijn nieuwe trouwe reisgenoot 
alweer trots de nodige kilometers aan zijn gouden 
koordje. Bij een slechte weg stuitert hij wild in het 
rond, maar meestal zweeft hij sierlijk. Vanuit de 
bestuurderspositie zie ik een aanvallende geslagen 
shuttle, een smash of drop. En misschien inspireert 
dat mij wel, want sinds mijn wagen als die van een 
badmintonhooligan herkenbaar is heb ik nog zelden 
een match verloren!
De volgende autodecoratiestap wordt vermoedelijk 
dan ook een BV Huizen ‘96 vlag aan de binnenkant 
van de achterruit!

Namens de redactie wens ik je veel leesplezier,
Niels

VAN DE REDACTIE
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VAN DE VOORZITTER

Clubgenoten,

Op 29 oktober had ik een bijeenkomst 
van het sportplatform. In het 
sportplatform zijn een hoeveelheid 
verenigingen actief op gebied van 
sport. De bijeenkomst is 2 keer per 
jaar. Deze keer was de wethouder 
aanwezig en zijn een aantal zaken 
doorgenomen waar de gemeente op 
gebied van sport mee bezig is.
Een van deze punten was de 
Maatschappelijke Stage. Er 
werd aangegeven dat het doen 
van vrijwilligers werk bij een 
sportvereniging ook gebruikt kan 
worden om de stage verplichting in te 
vullen. Dus als er jeugdleden zijn die 
een maatschappelijke stage moeten 
vervullen kom dan eens praten met 
een van de bestuursleden. Misschien 
kunnen we een passende invulling 
vinden.

Op 1 november hebben we ons 12 ½ 
jarig bestaan gevierd. Het was weer 
een reuze gezellig feest.
Op onze webpagina kunnen jullie de 
foto’s bekijken. Er waren ongeveer 
100 mensen aanwezig.
We hadden op meer inschrijvingen 
gerekend en de kosten vielen iets 
hoger uit dan verwacht, waardoor we 
niet geheel rond kwamen met onze 
begroting.

Als jullie dit boekje lezen is het 
sinterklaasfeest al weer voorbij, 
maar ik neem aan dat het 
oliebollentoernooi dat op 30 december 
op het programma staat nog moet 
plaatsvinden. We proberen tijdens 
het oliebollentoernooi voor iedereen 
van de club en eventuele familie of 

vrienden weer een leuk toernooi te 
maken. Daarnaast gaan we met elkaar 
gezellig eten en drinken. We zullen 
dit jaar wel kijken of we door moeten 
gaan met het eten. We merken dat het 
steeds moeilijker wordt genoeg geld 
in te zamelen om goed eten te kunnen 
inkopen. 

Van onze voorraad clubkleding die we 
van onze sponsoren gekregen hebben 
beginnen langzamerhand verschillende 
maten op te raken. We zijn nu aan het 
kijken hoe we een nieuwe voorraad 
aan kunnen schaffen.  De moeilijkheid 
is om goede kleding te krijgen voor 
een  redelijke prijs. Tevens wil de ene 
een katoenen shirt en wil de andere 
shirts die meer kunststof bevatten. 

Ik wens iedereen namens het hele 
bestuur alvast een gezond en sportief 
2009.

Roel de Heij
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Nog 1 maandje…….en dan zit het jaar 
2008 er weer op.
Eind 2008 betekent feest, lichtjes, 
gezelligheid, kerstboom, kaarsjes, 
oudejaarsavond en oliebollen!!
Het bestuur zal ook dit jaar de kantine 
in kerstsfeer brengen en natuurlijk 
hebben we met z’n allen weer zin in 
het oliebollentoernooi!! Dit toernooi 
zal dit jaar op dinsdag 30 december 
vanaf 18.00 uur plaatsvinden. De 
meeste leden hebben van mij al 
een inschrijfformulier voor het 
oliebollentoernooi gekregen. Zoals elk 
jaar is je partner van harte welkom 
om te komen badmintonnen en 
natuurlijk zal er ook dit jaar weer voor 
een heerlijk buffet gezorgd worden.
Bij de jeugdleden zijn ook de ouders 
en broers of zusters van harte welkom 
om een shuttletje te slaan en een 
hapje mee te eten. 
Natuurlijk zullen wij weer voor 
heerlijke oliebollen zorgen!!

We hebben er weer een paar nieuwe 
leden bij. Nou ja, nieuwe… voor 
velen onder ons zijn het geen nieuwe 
gezichten. Bas de Goede en Jop 
Wingelaar zijn weer lid geworden van 

onze vereniging. Een geheel nieuw lid 
is Simone Groothoff.
Hartelijk welkom Bas, Jop en Simone!! 

Helaas hebben wij niet alleen 
aanmeldingen maar ook wat 
afmeldingen. Een aantal leden hebben 
mij benaderd met de mededeling dat 
zij i.v.m. lichamelijke klachten c.q. 
op doktersadvies niet meer mogen 
badmintonnen.
Het zijn Ellen Robben, Wil Verkerk, 
Frank Schotel en Pia Boor. 
Heel jammer dat badmintonnen er 
niet meer voor jullie inzit. Wij wensen 
jullie allemaal het allerbeste voor de 
toekomst.  

Op 20 en 22 januari 2009 houden 
wij weer onze open dagen. Zet deze 
datum vast in je agenda en probeer 
vrienden, buren en familieleden 
enthousiast te maken voor de 
badmintonsport. 

Tot slot wens ik iedereen gezellige 
feestdagen en een gezond en gelukkig 
2009.

Els Hautmann

VAN HET SECRETARIAAT

Met zo veel fanatieke badmintonners 
komen er helaas ook wel eens 
blessures voor. De volgende mensen 
zijn (al dan niet door badminton) 
tijdelijk uitgeschakeld:
- Inez van Ravensberg heeft haar 
enkelbanden gescheurd.
- Myrthe Putters heeft een scheurtje in 
een botje van haar pols.
- Frederique Schurink heeft haar pols 

gekneusd (maar kan gelukkig alweer 
spelen).
- Jordi van Eijk heeft zijn enkelbanden 
gescheurd.
- Kevin Perquin heeft nog steeds een 
spierblessure aan zijn bovenbeen.

Van harte beterschap allemaal! 
Hopelijk zien we jullie snel weer op de 
badmintonbaan!!

DE ZIEKENBOEG
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Onze veelzijdige (jeugd)trainers
Op dinsdag worden de jeugdspelers 
getraind door een enthousiaste 
Ricardo. Daarbij wordt hij ondersteund 
door de altijd aanwezige Janny, Els en 
Maria en ondergetekende. De laatste 
tijd komt Eric(vader van) een handje 
helpen. Er wordt goed gewerkt en er 
zijn al resultaten te zien. Zelfs Janny 
vertelt met enthousiasme dat ze 
tijdens deze uurtjes heel wat bijleert. 
Het was even wennen aan elkaar maar 
Ricardo en de kids hebben hun draai 
zeker gevonden. 

Onze jonge recreanten.
Strakke smoeltjes, ademloos kijkend 
naar de verrichtingen en uitleg van 
Ricardo en of Peter. Daarna zonder 
wanklank proberen hen na te doen. Na 
afloop nog wel een briefje inleveren
voor een jeugdtoernooi of andere 
festiviteit.
Onze oudere recreanten draaien zo 
snel mogelijk de training om daarna 
“vrij” te gaan spelen. Geen enkel 
briefje komt van hen terug (voor 
welke activiteit dan ook), want 

meedoen is niet cool of er is niks aan.
Deze donderdagen worden een succes 
mede dankzij Loes en Arjan.  

Vacature!
De jeugdcommissie is (nog steeds) 
op zoek naar enthousiaste leden en 
of ouders die een handje willen en 
kunnen helpen.
Het zou al geweldig zijn als je je op 
wilt geven voor een activiteit zonder 
verdere verplichtingen. Natuurlijk mag 
je ook commissielid worden en samen 
met Ron en zijn ladies voor een fijne
badmintontijd, voor de kids verzorgen.
 
Activiteiten zijn:
- 3 zondagen per jaar het Color 
Holland jeugdtoernooi
- Competitie, begeleider, 
indeling, contact met trainers, 
clubkampioenschappen
- Neven (feest) activiteiten
- Begeleider tijdens een van de 
speelavonden (dinsdag en donderdag)

Namens de jeugdcommissie,
Ron van den Berkt.

VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Op dit moment bestaat team 8 uit 
Edward, Peter, Roel, Ina, Wil en 
Margret. Echter Ina en Wil hebben 
besloten om aan het eind van dit 
seizoen te stoppen. Ina en Wil geven 
aan dat het niet meer zo goed gaat, 
maar volgens ons hebben ze grotere 
contracten aangeboden gekregen 
dan die ze bijons hadden.  Maar we 
kunnen niet boven ons beste bod 
gaan: gezelligheid, altijd vrolijk zijn 
(tenminste Peter zingt het altijd), 
twee lease-auto’s en altijd een goed 
gevulde team beurs.

Daarom zijn we op zoek naar nieuw, 
iets gerijpt talent. Maar ook 20+ is 
geen bezwaar. Jong of oud, zolang 
spelplezier en gezelligheid maar 
bovenaan staat.
Mocht je zin hebben om met ons de 
uitdaging aan te gaan kom dan eens 
een praatje maken. Of als je zin hebt 
kun je ook altijd een keer meespelen.

Wil, Ina, we zullen jullie missen,

Team 8

TWEE DAMES GEZOCHT
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VERJAARDAGEN

Tyrza Slokker 1-1
Dick Maan 3-1
Lucas Smit 4-1
Peter Verdooren 4-1
Hans Naus 7-1
Myrthe Putters 7-1
Anne Gemmink 8-1
Erik Post 9-1
Melvin Trost 10-1
Regina van Groenesteijn 13-1
Peter Muller 14-1
Sophie Mei 15-1
Maarten Fokker 16-1
Ilona  Winkel 18-1
Chris van Hall 21-1
Peter Keijer 22-1
Valentine Bouwmeester- Kos 30-1
Camille Poppe 30-1

Laila Hussein 13-12
Hermann Robben 22-12
Marja Kos-Schaap 25-12
Yvet Verboon 29-12

Peter van der Loo 1-2
Rosanne Zeeman 1-2
Irma van der Kuijl 2-2
Nicky Muller 2-2
Joop Jansen 3-2
Carolien Rebel 4-2
Sander Plaggenburg 6-2
Hellen Rietveld 10-2
Wim Lebbink 11-2
Yvonne Klinkert 13-2
Tanja Brückmann 19-2
Christoph de Greeve 19-2
Deimos Krijgsman 21-2
Henry Dukel 26-2
Lode van Heije 26-2
Astrid Prinsen 26-2
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Beste clubleden,

Wat hadden we een geweldig clubfeest 
na aanleiding van ons 12½ bestaan.
Het is toch leuk om je clubgenoten 
zowel jong als oud is in een heel 
andere hoedanigheid mee te maken, 
dansend, hossend, meezingend en de  
polonaise lopend. En tussendoor een 
lekker hapje en drankje wegwerkend 
van het goed verzorgde buffet.

Verassend is het ook hoe je een 
sporthal met eenvoudige middelen 
om kunt bouwen in een feestzaal 
en deze de volgende ochtend 
alweer kon worden gebruikt 
om de competitiewedstrijden te 
spellen (mede dankzij Nicolette de 
schrobboy).

De pluim(shuttle) van de maand gaat 
dan ook naar de feestcommissie die 
dit mogelijk heeft gemaakt.

Door de leuke sfeer die er was vroeg 
ik mij af of het leuk/wenselijk is om 
namens de club vaker activiteiten 
anders dan badminton te organiseren? 
Je kunt denken aan bijv. dagje 
wadlopen, bowlen etc. Het zijn zomaar 
wat gedachtes van mij, ik hoor wel 
van jullie als hieraan behoefte is of 
ideeën zijn.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik 
om iedereen prettige feestdagen 
en een gezond en sportief 2009 te 
wensen.

Gert-Jan

DE PENNINGMEESTER

Alweer bijna kerst en ik heb amper 
gespeeld. De bekende tennisarm geeft 
mij op dit moment noodgedwongen 
even rust. Althans wat badmintonnen 
betreft!!!

Wedstrijden, trainingen zijn in volle 
gang, goed om te zien. Soms kom ik 
even mijn neus laten zien en zie al die 
bezwete gezichten en dan baal ik als 
een stekker.

Alles rond de barzaken loopt prima. 
De bezetting is goed, proviand is 
aanwezig, wat wil je nog meer???
Er ligt zelfs een barmap met alle 
informatieve barzaken. Ook hoor 
ik geen verzoeken tot ruilen van 
bardiensten of anderszins.

Heb je nog leuke, originele ideeën, 
zoals bijv. een grote scheepsbel voor 
het aankondigen van de laatste ronde, 
stuur ze dan naar mij: 

monique.meijer@bvhuizen96.nl

Het barrooster van december, 
januari, februari en maart is hierbij 
toegevoegd. Als er al veranderingen 
zijn is deze up to date.

We wensen iedereen namens de 
barcommissie een gezellige kerst, een  
feestelijke jaarwisseling en een gezond 
en sportief 2009.
                                      
Bas, Melvin en Monique

DE BARCOMMISSIE
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Maand: December 2008
week datum Dinsdag Donderdag datum
Nr bar 1= 19:45-21:45 19:45-21:45 1 bar 

dienst 2= 21:45-23:45 21:45-23:45 2 dienst
51 16-12-2008 1 Alfred Wentink Edward Zwaan 1 18-12-08

2 Alfred Wentink Marthe Stalenhoef 2
52 23-12-2008 1 Tiny vd Runstr.-Parent xxx 1 25-12-08

2 Lianne Maan xxx 2
1 30-12-2008 1 Dick Maan xxx 1

2 Arja van de Hooven xxx 2

Maand: Januari 2009
week datum Dinsdag Donderdag datum
Nr bar 1= 19:45-21:45 19:45-21:45 1 bar 

dienst 2= 21:45-23:45 21:45-23:45 2 dienst
1 1 xxx xxx 1 1-01-09

2 xxx xxx 2
2 06-01-2009 1 Nicky Muller Edward Zwaan 1 8-01-09

2 Saskia Vonk Egbert Hendriks 2
3 13-01-2009 1 Nicky Muller Ramon Muller 1 15-01-09

2 Twan Boerenkamp Frank Zwertbroek 2
4 20-01-2009 1 Wil Verkerk Johan Snel 1 22-01-09

2 Leen de Koning Frank Schotel 2
5 27-01-2009 1 Johan Terlien Johan Snel 1 29-01-09

2 Johan Terlien Egbert Hendriks 2

Maand: Februari 2009
week datum Dinsdag Donderdag datum
Nr bar 1= 19:45-21:45 19:45-21:45 1 bar 

dienst 2= 21:45-23:45 21:45-23:45 2 dienst
6 03-02-2009 1 Theo Henrichs Hanneke & Astrid 1 5-02-09

2 Theo Henrichs Karin Boor 2
7 10-02-2009 1 Albert Bijmolt Linda Muis 1 12-02-09

2 Tinek Rovers Leo Vink 2
8 17-02-2009 1 Marco v.Leeuwen Linda Muis 1 19-02-09

2 Leen de Koning Ine Bakkum 2
9 24-02-2009 1 Jan-Cees Venema Johan Oldenburg 1 26-02-09

2 Jan-Cees Venema Karin Boor 2
1 xxx xxx 1
2 xxx xxx 2

BARROOSTER
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De boot is weer naar Spanje en de 
schoenen zijn inmiddels vervangen 
door de sok bij de openhaard. Kortom, 
de Kerstdagen zijn in aantocht!  Dat 
betekent dat de competitie al een 
heel eind op weg is en de eindstanden 
bijna opgemaakt kunnen worden. Een 
blik op de standen zal dan ook in dit 
nummer niet achterblijven!

Competitie
De competitie nieuwe stijl is inmiddels 
ook aangepast. Werden vorig jaar 
de tweede singles vóór de eerste 
gespeeld, is dit nu alweer achterhaald. 
Het starten met dubbelen is nog 
steeds van kracht en wordt door velen 
als positief ervaren. 

Competitietrainer / trainingen
De trainingen worden steeds 
intensiever. Harry laat ons aardig 
zweten en is nu helemaal in de ban 
van shuttle runs en cooper testen. 
Vooraf hoor je iedereen altijd een 
beetje mopperen (mijzelf inclusief), 
maar éénmaal aan het rennen, valt 
het eigenlijk best wel mee. Na de 
training hebben velen een voldaan 
gevoel en daar gaat het toch om?! 
Binnenkort zal de TC een gesprek 
aangaan met de trainer om de 
mogelijkheden voor het volgende 
seizoen te bespreken.

Veren shuttlebeheer
De TC wil graag melden dat zij 
blij is met de instelling van de 
verenspelende leden. Zij ziet dat het 
inspelen nu bijna altijd met gebruikte 
shuttles plaats vindt en ook tijdens 
de trainingen wordt de keuze om een 
nieuwe shuttle te pakken, bewust 
gemaakt door de spelers! Hierdoor is 

het verbruik van de shuttles tijdens de 
trainingen goed te noemen.

De Yonex AS 15 shuttle, welke tijdens 
competitiewedstrijden gebruikt wordt, 
is niet al te best. De TC is aan het 
bekijken hoe dit zou kunnen komen en 
gaat nadenken over volgend seizoen. 

Overige informatie
Nu het einde van het 
competitieseizoen nadert, is het 
belangrijk voor de TC om te weten 
of de competitiespelers volgend 
jaar weer willen deelnemen aan de 
competitie. Zij zal dan ook weer een 
formulier ontwikkelen waarop een 
ieder kan aangeven of hij/zij wel/niet 
deel gaat nemen aan de competitie 
in 2009. Uiteraard nodigen wij de 
recreanten ook uit om deel te gaan 
nemen aan de competitie. Mochten er 
vragen bestaan, kunnen deze altijd 
aan de TC leden gesteld worden.

In het volgende clubblad zal er 
aandacht besteed worden aan de 
eindstanden van de teams in de 
competitie en kijken wij vooruit 
naar de Clubkampioenschappen. Wij 
wensen een ieder fijne feestdagen en
een goed en sportief  2009!

Namens de Technische Commissie,
Nicolette van Bijleveld

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
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‘t 4e Kwadrant
Team 1 Derde Divisie
Frederique Schurink *
Ilja Meewezen
Steef Vredeveld
Wil Schurink

Almere
Team 2 Vierde Divisie
Ad Stroes *
Claudia de Jong
Pieter Kouwenhoven
Tanja Brückmann

Assorti
Team 3 Hoofdklasse
Frank Zwertbroek
Irene Lancker
Marthe Stalenhoef *
Thomas Bakker
Tim van Wessel

Bovenmaat Noord
Team 4 1e klasse
Aad Noman *
Eddy van den Berg

Erik Post
Hans Naus
Jan Paul Venema
Rene van Engelen

Bovenweg
Team 5 1e klasse
Edo Zwaan
Lisette Hautmann
Nicolette van Bijleveld
Rianne van der Kuijl
Roel de Heij *

Bussum
Team 6 2e klasse
Albert Bijmolt
Johan Snel *
Regina van Groenesteijn
Saskia Vonk

Damesteam
Team 7 2e klasse
Anne Gemmink
Linda Muis *
Marije Gemmink
Masja Bos

De competitie is al weer ruim halverwege en de resultaten zijn bemoedigend. 
En ook al kijkt u uit naar het konijn of de haas, wij van de Plaatselijke 
Commissie (PC) kijken al weer uit naar seizoen 2009/2010! Ik zal nog even 
kort uitleggen wat onze taak zal zijn.

Door het vele gemopper van afgelopen jaren na de bekendmaking van de 
competitieteams door de Technische Commissie, is ons gevraagd om dit 
voortaan samen te stellen. En daar draaien wij onze hand natuurlijk niet voor 
om. Echter de PC heeft een andere manier van samenstelling in het hoofd. 
Het blijft hetzelfde liedje ieder jaar en dat willen wij doorbreken. Geen Edo 
en Nicolette in team 1 en het herenteam is niet meer het laatste verplichte 
nummer! Wij kijken naar wijken, straten, dorpen en steden. Voortaan geen 
ge-cross door Huizen, om via een carpoolplaats (of erger) je teamgenoot op 
te halen. Je buurman of -vrouw woont waarschijnlijk bij je in de straat en voor 
een enkeling zelfs in je eigen huis! 

Hieronder volgt de teamopstelling 2009/2010:

VAN DE PLAATSELIJKE COMMISSIE
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Dorp
Team 8 2e klasse
Eva Karten
Marco van Leeuwen
Patrick de Groot *
Tineke Rovers
Wim Lebbink

Het 4e Bovenmaat Zuid
Team 9 3e klasse
Caroline Rebel *
Gert-Jan van Loenen
Leonie Bakkum
Marco Krijgsman

Huizermaat
Team 10 3e klasse
Christoph de Greeve *
Edward Zwaan
Niels Jongerden
Peter Bos

Stad en Lande i/d Bijvanck
Team 11 4e klasse
Janny de Heij *
Karin Boor
Lianne Maan
Mark van Werven
Ruud van Wessel

Zandstraatje 1
Team 12 4e klasse
Arjan van Tuinen *
Deirdre van den Berkt
Ina Bakkum
Peter Muller

Zandstraatje 2
Team 13 5e klasse
Margeret Muller
Nicky Muller
Ramon Muller *
Valentine Bouwmeester

Ik hoop iedereen hiermee bericht te geven en namens de Plaatselijke 
Commissie wens ik allen een goed 2009!

Bovenstaande gegevens geven geen recht bij de Algemene LedenVergadering 
van 26 mei.

Team 5 is het dichtst bij de hal gesitueerd

3
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Dinsdag
Ook dit jaar werd er weer Sinterklaas 
gevierd op de badminton. Hoewel 
de Sint en zijn Pieten er niet waren 
had de Jeugdcommissie er toch 
wat leuks van gemaakt. Dit jaar 
werd er zoals ieder jaar weer een 
dobbelsteentoernooi georganiseerd. 
Je moest dubbels spelen en als je 
won mocht je 2 keer gooien, als je 
verloor maar 1 keer. De dubbels 
werden gemaakt door het trekken van 
spel kaarten, dit onder het strenge 
toeziende oog van de trainer Ricardo.

Je trok een kaart en zocht iedereen bij 
elkaar die ook een boer of een andere 
kaart hadden getrokken, als jij een 
rode kaart had speelde je met degene 
die ook een rode kaart had en de 
zwarte met de zwarte. Er wordt goed 
gespeeld en veel gedobbeld het was 
de bedoeling dat je 3 keer 9 punten 
bij elkaar gooide. Wie dat het beste 
deed won aan het einde van de avond 
een prijs. Het was een geslaagde 
avond met lekkere pepernoten. De 
prijswinnaars alsnog gefeliciteerd met 
jullie prijs!!

Donderdag
Ook op de donderdag werd er 
Sinterklaas gevierd. Nu met de 
competitie spelers en de donderdag 
recreanten. De bedoeling was dat je 
een cadeautje kocht van rond de 4 
euro en die meenam. Nadat iedereen 
gearriveerd was en zijn cadeautje in 
het midden op de tafel had gelegd en 
plaats had genomen in de kring was 
het tijd om te gaan dobbelen.

Als er 6 werd gegooid mocht je een 
pakje van tafel pakken, maar nog niet 

uitpakken. Na een aantal rondes met 
verschillende getallen was iedereen 
van een pakje voorzien. Na een rondje 
drinken en wat pepernoten was het 
tijd voor de volgende ronde. Het 
aantal ogen dat je gooide liet zien met 
wie je moest ruilen (hoeveel plaatsen 
hij of zij verder zat). Toen mochten 
de cadeautjes worden uitgepakt en 
mocht er rond gekeken worden wat 
er allemaal was en wat je eventueel 
wilde hebben. Daarna werd er weer 
gedobbeld en als je een bepaald 
aantal ogen gooide mocht je ruilen 
met wie je wilde.

Erg in trek waren een tijgerknuffel, 
een zilveren spaarvarken met een 
fotoklemmetje, een zilveren auto 
(eend) en een zwarte badeend met 
kristallen met een spaarvarken en 
nog een paar dingen. Het was een 
geslaagde avond waarin bijna iedereen 
met iets leuks naar huis ging. Onze 
dank gaat uit naar de Jeugdcommissie 
die er weer 2 geslaagde avonden van 
gemaakt hebben.

SINTERKLAASFEEST JEUGD

Bronnen beweren dat Sinterklaas toch 
aanwezig was!
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INZENDINGEN VAN DE JEUGD
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Het is tijd voor de Rabobank.
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Zondag 23 november

In de J2 spelen, Wendy, Irma, Milo en Cedric inde jeugdcompetitie onder 17 
met veren.
Op zondag de 23e spelen wij tegen het team van Swish uit Krommenie.
Het herendubbel en het damesdubbel gingen goed. We hebben deze partijen 
gemakkelijk gewonnen. De singles speelden we op dubbele banen. 
De singel van mij, Cedric ging niet zo gemakkelijk, gelukkig heb ik wel 
gewonnen. Ook Irma speelde haar single in 3 games. Na een spannende 
laatste game heeft ze de winst binnengehaald. Voor het eerst deze competitie 
heeft Wendy haar single verloren. Na een goede mixpartij konden we met 7-1 
winst een colaatje gaan drinken.

Cedric themacaptain J2

WEDSTRIJD VERSLAG J2

Hallo allemaal!

Mijn naam is Robert-Jan en ik zit sinds 4 jaar op badminton. Ik train op de 
dinsdag en donderdag. De training op donderdag vind ik het leukst want dan 
doen we gewoon vaak leukere dingen. Ik vind alle twee de trainers goed. Ik 
speel competitie en heb een gezellig team: Myrthe, Sophie, Stefan en ik. Jos 
Putters, de vader van Myrthe, is onze coach en dat doet hij super! We gaan 
trouwens goed in de competitie want we staan nu tweede!
Ik doe altijd mee met de jeugdtoernooien in Huizen. Els, Janny, Loes en Maria 
vind ik aardig. Ze organiseren altijd leuke dingen zoals Sinterklaas en het 
Oliebollentoernooi. Voor Ron geld hetzelfde. Nou dat was het wel.

Groetjes, 
Robert-Jan
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Met wie hebben we het genoegen?
Lisa Naus

Hoe oud ben je?
16

Heb je broers of zussen?
1 zusje, Wendy

In welke klas zit je en op welke 
school?
5 VWO, Erfgooiers College

Hoe lang speel je al badminton?
6 jaar

In welk team speel je?
Ik wilde zeggen A1 maar het is de J1

Wie is je trainer? 
Peter en Ricardo

Wie is je favoriete trainer?
Volgens mij maak ik geen vrienden 
met deze vraag. Ze hebben allebei 
gewoon hun goede punten ^^

Jouw beste badmintonslag is de…
Niet echt iets specifiek

Waar moet je nog aan werken?
Backhand

Wie is je beste badminton vriend?
Je maakt echt geen vrienden met 
invullen van deze vragen. Laila, Chris, 
Martijn, Daniel, Judith, Marije, Ilja.

Wat is je beste badmintonmoment 
tot nu toe?
De gezelligheid rond trainen en 
competitie

Binnen de club zou ik dit willen 

veranderen…
Meer 10/12,5 jarige bestaansfeesten 
=P

Wat vindt je leuk aan badminton?
De gezelligheid

Wat is je favoriete eten?
Standaard, patat

Wat is je favoriete vakantieland?
Scandinavië, Schotland, IJsland, 
Australië etc ook al ben ik nog nooit in 
een van allen geweest  :p

Naar welke muziek luister je?
Alternatief, rock, indie, punk, soms 
dance/top 40

Wat zin naast badminton je ander 
hobby’s?
Kaarten, achter de pc zitten, 
zwemmen

Dit wil ik nog even zeggen:
Dat onze gezellige club nog een aantal 
jaren mee moet gaan 

De volgende keer mag Peter deze 
vragen invullen

DIT BEN IK
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Vanaf half februari tot eind april gaat Badmintonvereniging Slotermeer uit 
Amsterdam opnieuw de O.T.K. en Recreantencompetitie organiseren. Het 
toernooi staat open voor alle verenigingen uit de regio Noord-Holland. Met 
de indeling van de teams zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met 
korte reistijden.  

De regels voor de “Open Team Kampioenschappen” zijn als volgt:
Klasse A: spelers toegestaan van alle regioniveau (veren)
Klasse B: spelers toegestaan van regioniveau, 1e en 2e 

klasse regio
(veren)

Klasse C: spelers toegestaan van regioniveau, 3e en 4e 
klasse regio

(veren en nylon)

Klasse D: spelers met meer dan 4 jaar speelervaring (nylon)
Klasse H: herencompetitie, 2e - 3e en 4e klasse regio (veren en nylon)

Spelers mogen niet voor een andere vereniging deelgenomen hebben aan de 
aan het toernooi voorafgaande competitie. Uitzondering hierop is “er mag één 
dispensatiespeler per team opgegeven worden”.

De regels voor de “recreantencompetitie” zijn als volgt:
Klasse E: spelers toegestaan die maximaal 4 jaar speelervaring 

hebben
(nylon)

Klasse F: spelers toegestaan die maximaal 2 jaar speelervaring 
hebben

(nylon)

Spelers met meer ervaring of hogere eisen, kunnen spelen in de Open Team 
Kampioenschappen.
Spelers mogen nog geen regiocompetitie hebben gespeeld.

De poules bestaan uit maximaal 6 teams en men speelt een thuis- en een 
uitwedstrijd. De wedstrijden zullen in principe alleen gespeeld worden op 
doordeweekse dagen. Dit om deelname aan toernooien in de weekeinden niet 
in de weg te staan. De aanvangstijd is 19:00 uur en bij gebruik van 2 banen 
uiterlijk 20:00 uur.

In alle poules zullen wedstrijden worden gehouden van 8 partijen tw:
2 ME, 2 VE, 1 MD, 1 VD, 2 GD. Bij de herenteams 4 ME en 4 MD

Evenals voorgaande jaren willen wij van BV Huizen’96 weer met zoveel 
mogelijk teams deelnemen aan deze zeer gezellige en sportieve krachtmeting. 
Opgeven hiervoor dient uiterlijk te gebeuren op 24 december 2008. Dit kan 

OPEN TEAM KAMPIOENSCHAPPEN EN 
RECREANTENCOMPETIE 2009
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gebeuren per email op steef.vredeveld@bvhuizen96.nl of bij één der leden van 
de recreantencommissie in de zaal op de speelavonden.

In de afgelopen bestuursvergadering 
is besloten, conform de begroting, 
om  de shuttlekosten voor een groot 
gedeelte te bekostigen vanuit de club.
De kosten zijn vastgesteld op 
20 Euro voor een recreanten 
team dat deelneemt aan de 
Recreantencompetitie, 30 euro voor 
een OTK team plastic shuttles en 
50 euro voor een OTK team veren 
shuttles. Dit zijn de kosten per team. 
Verder is vastgesteld dat we maximaal 

8 teams kunnen laten spelen, waarvan 
maximaal 4 veren teams. Tevens 
probeert de reacreantencomissie te 
regelen met de OTK organisatie dat we 
maximaal met 3 teams thuis spelen 
op dinsdag en op donderdag; dit om 
genoeg zaalruimte over te houden 
voor de andere spelers.

Namens het bestuur,
Roel de Heij

KOSTEN OTK
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SPONSORING VAN BV HUIZEN ‘96
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. 
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Week 7 �����������������������
Min % partijen 30% ���������������� �������������

Toppers

Single Dubbel Mix Overall

1 Sophie Keizer 100% Jelle Lorenz 100% Inez van Ravensberg 100% Inez van Ravensberg 92%

2 Inez van Ravensberg 100% Peter van der Loo 100% Irma van der Kuijl 83% Monique van Loenen 81%

3 Monique van Loenen 86% Judith Baylé 86% Milo Postma 83% Peter van der Loo 80%

4 Judith Baylé 86% Monique van Loenen 86% Myrthe Putters 83% Sophie Keizer 80%

5 Robert-Jan v.d.Heisteeg 83% Inez van Ravensberg 80% Jelle Lorenz 80% Myrthe Putters 78%

6 Myrthe Putters 83% Sophie Keizer 80% Tyrza Slokker 80% Robert-Jan v.d.Heisteeg 76%

7 Wendy Naus 83% Stefan Postma 67% Robert-Jan v.d.Heisteeg 80% Irma van der Kuijl 72%

8 Tyrza Slokker 80% Robert-Jan v.d.Heisteeg 67% Suzanne van Loenen 75% Wendy Naus 72%

9 Peter van der Loo 80% Myrthe Putters 67% Monique van Loenen 71% Milo Postma 72%

10 Stefan Postma 67% Cedric van der Berkt 67% Koen van Urk 71% Judith Baylé 71%

Clubresultaat 85/152  55,92% 79/153  51,63% 82/151  54,30% 246/456  53,94%
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TUSSENSTANDEN COMPETITIE (PER 8 DEC.)
Team Klasse Ranking Wedstrijden Huidige nr. 1
1 3e divisie
2 Hoofdklasse 1 8 Huizen ‘96 2
3 Hoofdklasse 2 8 Flower Shuttle 1
4 2e klasse 1 8 Huizen ‘96 4
5 2e klasse 2 9 Flower Shuttle 3
6 2e klasse 4 9 Van Zijderveld 12
7 3e klasse 4 9 Almere 14
8 4e klasse 7 9 ‘t Gooi 5
9 4e klasse 6 7 Veenshuttle 1
H1 3e klasse 5 9 Hoogkarspel H2

Team Klasse Ranking Wedstrijden Huidige nr. 1
J1 U19 6 7 Almere J1
J2 U17 3 7 Almere J4
J3 U17 3 9 Arcade J5
J4 U17 1 7 Huizen ‘96 J4
J5 U15 5 6 Martinus Amstelveen
J6 U13 2 8 Van Zijderveld J4

PERCENTAGE COMPETITIESPELERS TOP 10
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... Rennen in zwembaden al jaren niet meer is toegestaan?  

... Dit vervelende gevolgen kan hebben als je hier niet naar luistert? 

... Hetzelfde effect bereikt kan worden door met gladheid stug op de fiets te
stappen en met volle snelheid de bocht te nemen? 

... Team 1 luxe tijden heeft bij Martinus Amstelveen? Team 2 kon dit minder 
waarderen aangezien zij wel vroeg uit de veren moesten! 

... Team 4 niet tegen hun verlies kan? 

... Leonie Duijst bevallen is van een gezonde zoon met de naam Thijs? Ina 
Bakkum straalt als een pauw want zij is trotse oma geworden! 

... De shuttle run bij Bv Huizen tot trap 13 gaat? Dit is volgens Harry te 
vergelijken met het niveau van professionele voetballers. 

... Ilja na een intensieve trainingsgroep nog vrolijk doorhobbelt met 
trainingsgroep 2? 

... Tanja en Linda naar aanleiding van deze run volgend jaar in team 1 
spelen? 

... Er dit keer niet als kikkers werd gesprongen bij de training maar als 
konijnen? 

... Regina volledig is hersteld?  

... Team 5 Lianne heeft gestrikt om mee te spelen in hun team? 

... Bepaalde teams op roze pillen draaien? Deze zijn per 2 verkrijgbaar bij uw 
bekende dealer! 

... Bonnie weer aardig in het nieuws is geweest? Ze belooft nu echt 
beterschap! 

... De tribunes in de zaal nu écht schoon zijn? Jammer dat dit ten koste gaat 
van de overige schoonmaak! 

... Het speciale bier in de bar tegenwoordig niet meer speciaal is? De 
bitterlemon echter wel! 

... Niels bij binnenkomst eerst even moet acclimatiseren?  

... Niet alle mannen hun handen wassen na hun toiletgebruik? 

... Masja de gebruiksaanwijzing van de handdoekenautomaat nog nooit had 
gelezen? Eva hier meer ervaring mee heeft en het graag uitlegt!  

... Janny en Ina niet de dans hebben geopend maar het buffet?  

... Dat we naast Patty en Bonnie nu ook een Martin de Moreiro hebben? Het 
schijnt dat hij dezelfde slechte eigenschap heeft als de echte Martin. 

... Rene altijd vooraan staat als er geholpen moet worden met het inladen 
van de biertap? Of is het nu achteraan? 

... De haan van hand tot hand ging en het beestje kip werd genoemd? 

... Pieter bij het zien van Tim de naam van zijn zoon weer herinnerd? 

... Sommige spelers jonger zijn dan ze eruit zien? 

WIST U DAT? 
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... Team 2 en team 4 op dit moment op promoveren staan? Wij wensen hun 
allemaal succes! 

... Niels tegenwoordig aan het dealen is? Wij twijfelen of dit wel legaal is! 

... Ook Roel een dealer is? Echter doet hij het in broekjes! 

... Eva in haar eentje veel lol kan hebben en de hele sporthal op zijn kop 
heeft gezet? 

... Edo meer aan het hardlopen is dan aan het batsen? 

... We verheugd zijn bij terugzien van een aantal oud-spelers?  

... Zeist een hoop lachwekkende reacties oplevert? 

... Het douche-incident bij van Zijderveld vragen oplevert? De beschrijving 
van de dader volgens Aad en Ilja: rode badslippers en blond haar.  

... Het nog steeds niet duidelijk is wie de dader is? Om dit te controleren 
gaan de heren van team 4 voortaan in kleedkamer 5 douchen! 

... Eva een heel makkelijke naam is? Dit werd pas duidelijk bij van Zijderveld! 

... Er op de terugreis met Ilja dit keer geen 18+verhaal werd verteld, maar 
eerder een 18+film werd vertoond? Dit alles heeft te maken met een
gordel. 

... Aad een vreemde manier heeft om een mix te spelen? Alfred, Marco en Ed 
deze manier van spelen niet vaak tegenkomen? 

... Niels er ook dit clubblad alles aan doet om in het clubblad te komen? 

... Het deze keer lukt met een (terechte) opmerking over team 1? Ze zouden 
uit bij Vennewater niet hun best hebben gedaan!

  
Wist u dat in nummers! 
Wist u dat? 
... De gemiddelde leeftijd van een competitiespeler 34.8 jaar is? Dit wordt 

mede veroorzaakt door de oudste competitiespeler, 62 jaar, (we noemen 
geen namen) en de jongste (drie stuks) van 17 jaar. 

... Team 8 het hoogste gemiddelde leeftijd heeft van 54.6 jaar? Dit draagt 
niet echt bij aan het laag houden van de gemiddelde leeftijd maar het is 
zeker een eervolle vermelding waard! We moeten het toch maar zien te 
halen.. 

... De gemiddelde leeftijd van de andere teams uitkomt op:
team 1: 31.6 jaar, team 2: 24.6, team 3: 29, team 4: 23.6, team 5: 32.2, 
team 6: 35.2, team 7: 48, team 8: 54.6, team 9: 24.4, team 10: 45.4 
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Maak van de letters die overblijven een woord van 12 letters

barbon mop
barcommissie open

spel bar
bar
Monique 
Bas
Melvin
drinken
muziek
kruk
op
cola

b a r b o n
a a a a p s
r r s r p o
c r p t d m
o o e i r o
m e l v i n
m o p a n i
i u e f k q
s 2 z r e u
s 0 u i n e
i k 0 9 e
e n e p o k

Datum Tijd Activiteit
zo 21-dec-08 10:00-18:00 competitie zondag 11
di 30-dec-08 18:00-22:00 oliebollentoernooi
zo 11-jan-09 10:00-18:00 competitie zondag 12
di 20-jan-09 17:30-21:30 open dag jeugd & sen.
do 22-jan-09 17:30-21:30 open dag jeugd & sen.
di 27-jan-09 20:00-22:00 Winter Toss toernooi
zo 01-feb-09 10:00-16:00 2e jeugdtoernooi
ma 02-feb-09 Deadline Clubblad 4
di 10-mrt-09 20:00-22:00 Toss toernooi
zo 15-mrt-09 10:00-18:00 clubkampioenschappen
zo 22-mrt-09 10:00-18:00 clubkampioenschappen
zo 29-mrt-09 10:00-18:00 3e jeugdtoernooi
ma 06-apr-09 00:00 Deadline Clubblad 5
di 05-mei-09 00:00 Ouder Kind toernooi
di 26-mei-09 20:30 ALV

PUZZEL

ACTIVITEITENKALENDER





FREESTYLER Pro Nederland
Cardio- krachttraining
  Vrijheid van beweging
    Vetverbranding
      Coördinatie
       Conditie
        Balans
         Fun

ELKE BEWEGING TELT

  Vrijheid van beweging
    Vetverbranding
      Coördinatie

        Balans
         Fun

www.freestylerpro.nl
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