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NAMENS DE REDACTIE

Het competitieseizoen zit 
er alweer op. In dit boekje 
kun je natuurlijk alles 
lezen over de resultaten 
en klasseringen van alle 
teams. Persoonlijk vind Ik 
het altijd erg jammer als 
de maand februari aan-
breekt, want dat betekent 
weer acht maanden wach-
ten tot de eerste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen. Na de competitie lijkt het 
alsof het badmintonseizoen er alweer op zit. Heel raar 
vinden voetballende en andere sporten beoefenende 
collega’s, ik ben niets anders gewend.

Natuurlijk is er altijd de gezellige OTK, maar voor 
mij resten er na de competitie gebruikelijk slechts de 
clubkampioenschappen (deelname verplicht) en het 
Meteoor toernooi in Veendam (meedoen is belangrijker 
dan winnen). Als het even kan probeer ik in de regio 
nog een toernooitje mee te pakken, maar het toernooi 
van Weesp is al zo populair dat het na enkele dagen 
vol zit. Vaak ben ik daar te laat, of anders wel 
geblesseerd...

Maar dit seizoen ben ik in ieder geval niet te laat met 
inschrijven en tot op heden nog tamelijk fit ook. Tijd
dus om het eens over een andere boeg te gooien 
en dit seizoen eens wat meer toernooien te spelen. 
Leuk is dat er binnen onze vereniging inmiddels ook 
een aardig clubje met mede toernooigangers aan het 
ontstaan is. Samen met de verzameling aan bekende 
(competitie)tegenstanders zorgt dat in ieder geval 
voor een boel gezelligheid. De inschrijvingen zijn 
voorlopig nog open, dus wie weet tot in Almere, 
Hoorn, Weesp, Woerden, Amsterdam of Veendam!

Namens de redactie wens ik je veel leesplezier,
Niels
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VAN DE VOORZITTER
Clubgenoten,

Bijna een elfstedentocht, tsja soms zit 
het tegen. Maar als ik naar onze club 
kijk denk ik dat ik mag stellen dat er 
mooie dingen gebeuren.

De competitie is afgelopen. Drie van 
onze teams zijn kampioen geworden. 
Bij de senioren is team 2 en team 4 
kampioen geworden. Bij de jeugd was 
dit team 4. Proficiat! Tevens zijn een
aantal teams hoog geëindigd en deze 
krijgen misschien kans om voor het 
volgende seizoen ingeloot te worden 
in een hogere klasse. Zie ook onze 
websites voor de kampioensfoto’s.

Op 20 en 22 januari waren de open 
dagen. Deze keer hebben we gekozen 
voor artikelen in de kranten. Dit is 
goed geslaagd. Mijn dank aan de 
redactie commissie! Ik heb gehoord 
dat er zeker 14 nieuwe leden zijn 
bijgekomen. Hartelijk welkom!

Op 1 februari is het 2e Color Holland 
jeugdtoernooi gespeeld door de jeugd 
uit de regio. We hadden een record; 
147 kinderen hadden zich inge-
schreven en uiteindelijk hebben 143 
kinderen gespeeld om de 44 prijzen. 
Gelukkig dat we zo’n grote schare aan 
vrijwilligers hebben die ook nu weer 
het toernooi vlekkeloos hebben doen 
verlopen. Het 3e toernooi is op 29  
maart. Vorige keer heb ik geschreven 
dat kinderen die een maatschappelijke 
stage moeten lopen voor school altijd 
kunnen vragen of ze iets kunnen doen 
bij de vereniging. Lisa Naus heeft deze 
kans gegrepen, en ze heeft heel wat 
uurtjes “gemaakt” in de voorbereiding 

van het jeugdtoernooi.

Ondertussen zijn voor de Open Team 
Kampioenschappen de indelingen 
bekend geworden. De OTK wedstrijden 
worden door de week gespeeld. Thuis 
spelen we op de dinsdag en don-
derdag avond van 19:45 tot 22:30. 
We spelen dit jaar weer met 6 teams. 
Helaas moest 1 team afvallen. Dank 
aan Steef voor de organisatie.

En natuurlijk hebben we nog het jaar-
lijkse clubkampioenschap dat op 15 en 
22 maart wordt gespeeld.
Het wordt een spannend geheel. Er 
zijn in de laatste weken een paar 
spelers van andere verenigingen 
bij ons lid geworden. Hier zijn 
ook  spelers bij die zullen gaan 
proberen om prijzen te pakken op 
de clubkampioenschappen. Dus 
wees gewaarschuwd. Dit fenomeen 
(het overkomen van spelers van 
andere verenigingen) is aan de ene 
kant mooi, maar aan de andere 
kant zorgelijk. Onlangs ontvingen 
we statistieken van de bond over 
aantallen competitieteams per 
vereniging in Noord-Holland en de 
verloop in de afgelopen jaren. Wij 
staan op een gedeelde 4e plek van 
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Noord-Holland, met 15 teams in de 
competitie. Daar kunnen we best 
trots op zijn. Maar als je kijkt naar de 
afname van competitieteams, geeft 
dit bij veel verenigingen een zorgelijk 
beeld. Gelukkig blijven wij vrij 
constant qua competitieteams, maar 
ook wij hebben weinig aanwas vanuit 
de recreanten.

De TC is al weer begonnen met de 
voorbereidingen voor het indelen van 
de spelers voor het volgende kompeti-
tie seizoen. Mocht je ook mee willen 
spelen in de competitie, geef je dan 
op bij een van de TC leden of als je 
een jeugdspeler bent, geef je dan op 
bij Ron. Senioren moeten zich dit jaar 
weer opgeven door middel van een 
inschrijfformulier.

Misschien toch nog een klein puntje 
van zorg. Voor de recreantenver-
volgtraining is momenteel weinig 
animo. Als de inschrijvingen voor 
deze trainingen van Peter laag blijfven 
moeten we helaas besluiten om ze te 
stoppen. Dus geef je massaal op. Nat-
uurlijk blijven de introductie trainingen 
voor de nieuwe leden wel bestaan.

Mvgr, 

Roel de Heij
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De lichtjes zijn weer van de muur en 
alle feestdagen liggen alweer enkele 
weken achter ons.
Het Sinterklaasfeest voor de jeugd 
en het oliebollentoernooi voor alle 
leden waren net als voorgaande jaren 
gezellige avonden.  
Er deden ca. 100 leden aan het 
oliebollentoernooi mee en we hebben 
met 70 leden weer genoten van het 
Vijf Sterren buffet. 
Nu de donkere dagen bijna voorbij 
zijn wordt er alweer gesproken over 
de OTK, de clubkampioenschappen, 
het kamp voor de jeugd, het 
zomerbadminton en allerlei andere 
activiteiten die ook dit jaar weer door 
een aantal vrijwilligers georganiseerd 
worden.
We hebben net de open dagen achter 
de rug en dat heeft ons deze keer 14 
nieuwe leden opgeleverd. De maand 
december zijn er ook een aantal 
nieuwe leden bijgekomen.
De nieuwe leden zijn:

Kim Leunis, Toon Verschoor, Fee 
Verschoor, Mihos Krijgsman, Peter van 
den Akker, Rosanne van Huisstede, 
Elianne van Huisstede, Marijke 
Bruggeman, Michiel van Erven, Eric 
Ledel, Arthur Geijsen, Geer Geijsen, 
Merle Nijland, Imre Nijland, Michael 
Blaas, Mirabelle Mulder, Siu-Ching Man 
en Max Geijsen.
Alle nieuwe leden hartelijk welkom 
bij ons vereniging. Vele sportieve 
en gezellige badmintonuurtjes in De 
Meent!!.
Willen jullie alles weten over 
toernooien, clubinformatie en 
allerlei activiteiten die BV Huizen ’96 
organiseert kijk dan op de borden in 
de sporthal en boven in de kantine.
Wil je alles van onze vereniging 
weten kijk dan op onze website www.
bvhuizen96.nl.

Els Hautmann

VAN HET SECRETARIAAT

ACTIVITEITENKALENDER
Datum Tijd Activiteit
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
Di 21 april 2009 Ouder Kind toernooi
Di 26 mei 2009 20:45 ALV
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Het kan vriezen en het kan dooien! Dat is een uitdrukking die op dit moment 
voor ons echt letterlijk en figuurlijk van toepassing is. Buiten vriest het enorm
of je hebt het gevoel dat je bijna zonder jas in het warme zonnetje kan zitten. 
Aan de andere kant waren we bang dat we door het vertrek van enkele 
competitiespelers volgend seizoen een tekort zouden hebben en zó melden zich 
spontaan 5 spelers aan. Kortom, bij BV Huizen ’96 kan het alle kanten op!

Eindstand competitie
Gefeliciteerd! Dat konden we dit jaar tegen een flink aantal teams zeggen.
Naast enkele jeugdteams zijn er bij de senioren twee teams kampioen 
geworden. Als eerste konden we team 4 feliciteren met een ongeslagen 
kampioenschap. Vervolgens wist ook team 2 zeer vroeg in de ochtend 
kampioen te worden (in Wognum … of all places!). Team 3 en 5 zijn mooi op 
een 2e plaats geëindigd en team 1 heeft zich weten te handhaven. Allemaal 
mooie resultaten! 

Competitietrainer / trainingen
Harry voelt zich helemaal thuis binnen onze vereniging. Dit heeft hem ook doen 
besluiten om volgend jaar door te gaan met de trainingen. Naast het geven van 
trainingen, is Harry ook vaak aanwezig geweest bij de competitiewedstrijden. 
Door ook spelers in een wedstrijd in actie te zien, kan hij zich zo een goed 
beeld vormen van de kwaliteiten van de spelers. De trainingen starten komend 
seizoen weer in september en lopen door tot eind januari. Aangezien er nog 
niet helemaal duidelijk is hoe groot de groep competitiespelers gaat worden 
volgend seizoen, kunnen we als TC nog niet aangeven of de tijden van de 
training gelijk blijven. De kans is aanwezig dat we weer terug gaan naar 
een uur training in drie groepen. Zodra hier meer over bekend is, zal de TC 
iedereen hierover informeren.

Clubkampioenschappen
Op 15 en 22 maart vinden de clubkampioenschappen plaats. In de kantine zal 
het inschrijfformulier opgehangen worden, graag willen wij iedereen uitnodigen 
om mee te doen aan dit jaarlijkse event! Heb je vragen, kom dan gerust naar 
een TC lid toe. Ook recreanten zijn van harte welkom!

Aanmeldingen competitie 2009-2010
Op het moment dat dit clubblad verschijnt, heeft de TC de inschrijfformulieren 
voor de volgende competitie reeds in haar bezit. Dit jaar zal de trainer een 
grote invloed hebben op de teamsamenstelling en hebben de spelers hun 
voorkeuren middels een formulier kenbaar kunnen maken.

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
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NAMENS DE BARCOMMISIE
Van Monique
Alle feestdagen achter de rug zelfs de eerste maand van het nieuwe jaar is
voorbij gevlogen. Alle familieleden in huize Molenaar hebben de griep weer
overleefd en dus kan het normale leven weer beginnen. Zelfs Rob, met zijn 
nieuwe heup, gaat weer aan de slag. Ik betrap mij erop, weer zin te hebben in 
het voorjaar. Is wat vroeg gedacht, zeker als ik nu naar buiten kijk en zie dat 
het af en toe sneeuwt. Tussendoor heb ik toch even kunnen genieten van het 
natuurijs in Ankeveen. Echt geweldig, dat kan niemand mij afnemen, denk ik 
dan maar.
                                   
De meeste activiteiten rondom de bar lopen prima, zeg ik op afstand want zelf 
ben ik weinig aanwezig. Toch hoorde ik dat het afsluiten soms niet helemaal 
soepeltjes verloopt. Om 24.30 uur erachter komen dat er geen sleutels zijn 
om af te sluiten is wat laat lijkt me. Een medewerker van de Praxis vertelde 
mij dit, hi hi. Ook hoorde ik dat er het zo gezellig is dat er speciale biertjes 
worden ingekocht, het moet toch niet gekker worden! Hier hoort trouwens een 
citroentje bij jongens!!!!

Weer even serieus, een vraag aan iedereen: wie wil mij volgend jaar helpen 
met de boodschappen voor de bar?  Melvin en Bas willen volgend seizoen het 
stokje overdragen. Ik blijf nog een jaartje maar heb wel hulp nodig.
Het rooster van februari-maart en april is up to date en bijgevoegd.
Graag even melden via een mail monique.meijer@bvhuizen96.nll als er een 
wisseling is in het barrooster!

Overige informatie
Aan het einde van dit seizoen zal Peter Bos aftreden als TC lid. De TC is 
inmiddels in gesprek met enkele mogelijke vervangers voor Peter. Tijdens de 
ALV zal hier meer over bekend worden gemaakt. Mochten sommige spelers het 
alvast willen weten: de datum voor het Veendam toernooi is 9 en 10 mei!

Namens de Technische Commissie,
Nicolette van Bijleveld
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Dinsdag Donderdag Vroeg 19:45 - 21:45 Laat 21:45 - 23:45

3 Februari 2009 Theo Henrichs Theo Henrichs

5 Februari 2009 Hanneke&Astrid marco

10 Februari 2009 Albert Bijmolt Tinek Rovers

12 Februari 2009 Linda Muis Leo Vink

17 Februari 2009 Marco v.Leeuwen Leen de Koning

19 Februari 2009 Linda Muis Ina Bakkum

24 Februari 2009 Jan-Cees Venema Jan-Cees Venema

26 Februari 2009 Roel de Heij Stefan van Daalen

3 Maart 2009 Valetine Bouwmeester Wim Lebbink

5 Maart 2009 Janny de Heij Sayra Nikyuluw

10 Maart 2009 Petra Vonk Thorwald de Boer

12 Maart 2009 Jan-Willem Driessen Jan-Willem Driessen

17 Maart 2009 Marco v.Leeuwen Wim Lebbink

19 Maart 2009 Marc van Werven Leo Vink

24 Maart 2009 Wil Verkerk Hans Knevel

26 Maart 2009 Marc van Werven Marcel Henning

31 Maart 2009 Robbert Jongerden Robbert Jongerden

2 April 2009 Carolien Rebel Tineke Rovers

7 April 2009 Marco Krijgsman    Marco Krijgsman

9 April 2009 Margret Muller Margret Muller

14 April 2009 Aad Noman Aad Noman

16 April 2009 Marja Kos Marja Kos

21 April 2009 Peter Muller Peter Muller

23 April 2009 Masja Bos Arjan v.Tuinen

28 April 2009 Henk v.Wiggen Tiny vd Runstr.-Parent

30 April 2009 xxx xxx

BARROOSTER
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Het oudjaar werd door veel 
jeugdleden sportief uitgeluid met 
het oliebollentoernooi. De dag 
hiervoor hebben enkele (Wendy, 
Monique, Milo en Cederic) spelers 
deelgenomen aan het toernooi 
van BC ’t Vennewater. Leuk van 
opzet, leuke geldprijzen en allemaal 
spelend in 1 of meer finales, waarbij
Wendy de kroon spande met drie 
finale partijen, zij wist hiervan de
enkelfinale winnend af te sluiten.

Het nieuwe jaar begon spannend 
voor Eric (de vader van Tessa). Na 
enig aandringen van de jc is hij 
een trainerscursus begonnen, Hij 
slaat zich er, ondanks een week 
spierpijn, wel doorheen.In de loop 
van januari haalde ons J4 team 
het kampioenschap. Tijdens het 
kampioenenbal in het weekend 
van 15 februari zal onze J4 in goed 
gezelschap vertoeven met diverse 
seniorenteams van onze vereniging 
die ook kampioen zijn geworden. 
Tijdens de open dagen hebben wij 
veel inloop gehad en een week later 
sierde Ricardo met jeugdspelers op 
een mooie foto in de krant! 

Hierna begon alweer de 
voorbereiding op ons jeugdtoernooi 
van 1 februari. Het aantal 
aanmeldingen was zo groot 
(krap 150 kids) dat Roel zijn 
programma moest herschrijven 
om op 11 poules uit te kunnen 
komen. Gelukkig kregen wij in het 
kader van de “maatschappelijke 
stage” hulp van Lisa en waren 
de gebruikelijke vrijwilligers ook 
weer van de partij, waardoor alles 

soepel is verlopen. Dank hiervoor. 
Tussendoor ook overleg gehad met 
de jeugdcommissie onderling en 
met onze jeugdtrainers. Er is onder 
meer afgesproken dat gezien de 
sfeer, goede (technische) traninigen, 
goede verhouding van spelers die 
spelen met veren en/of nylon, om 
geen jeugdspelers (behalve degene 
die qua leeftijd en/of studie niet 
anders kunnen) over te laten gaan 
naar de senioren. Voor het komende 
competitieseizoen hebben vrijwel alle 
spelers en speelsters aangegeven om 
actief te blijven in de competitie.
 
De breedtetraining gaat ook weer 
opstarten (vrijdags van 17.30 
tot 19.00) met spelers van onze 
vereniging en van bc Zeewally en 
de voorbereidingen op ons komende 
jeugdkamp (van vrijdag 5 juni t/m 
zondag 7 juni) zijn in volle gang 
gezet. Ook is er door de jeugd een 
feestcommissie samengesteld. 
Binnenkort zullen jullie worden 
benaderd door Lisa, Laila, Irma en 
Judith voor het opdoen van ideeën 
en invulling van deze avond. 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE.
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KAMPIOENEN!
De competitie is ten einde. En na een 
optel som blijkt dat 3 teams kampioen 
zijn geworden. Zowel het 4e team en 
het 2e team bij de senioren en het 4e 
team van de jeugd wisten hun kans op 
het kampioenschap te verzilveren.

Team 4 (bestaande uit Aad, Marco, 
Ilja, Karin, Eva en Marije, uitkomend 
in de 2e klasse) had dit weekend 
tegen IJmond aan drie punten 
voldoende om zich nu al kampioen te 
mogen noemen. Na het verlies in de 
herendubbel wisten de dames Karin en 
Eva het eerste punt binnen te slepen, 
waarna Aad in een zeer spannende 
partij het tweede punt op zijn naam 
schreef (21-16, 13-21, 23-21). Het 
derde punt koste niet al te veel 
moeite. Marije had weinig tegenstand 
van de dame van IJmond (21-8, 21-
4). Hierdoor was het kampioenschap 
een feit en was de druk van de ketel. 
Ilja en Karin wisten hun singles beide 
te winnen. De Mix partijen werden nog 
in drie games afgestaan aan IJmond. 
Maar met een 5-3 winst heeft team 
4 de titel verzilverd. Reden genoeg 
om de Champagne (of Prosecco??) te 
ontkurken. (foto voorkant boekje)

Ook team 2 (bestaande uit Thomas, 
Tim, Ad, Anne, Marthe en Rianne) 
is kampioen geworden door de 
uitwedstrijd bij Upsilon in Wognum 
te winnen met 5-3. Na de eerste 
twee wedstrijden was het al beslecht 
en kon de kurk van de champagne. 
Thomas en Tim begonnen al om 
9:30 uur aan hun dubbel en wonnen 
deze, waarna Anne en Marthe 
het damesdubbel in drie games 
naar zich toetrokken. Het was een 
lekker spannende wedstrijd. Na het 

laatste punt werden er bloemen 
overhandigd door de meegereisde 
supporters aan de teamleden en 
gingen zoals gezegd de kurken 
los! Na deze eerste feestvreugde 
(zie foto) moesten er natuurlijk 
nog wat wedstrijden gespeeld 
worden. Speltechnisch gezien was 
het vervolg een stuk minder, zou 
het aan de champagne gelegen 
hebben? Thomas verloor zijn single 
in twee games en ook Anne verloor, 
zij het van een onoverwinnelijke 
tegenstandster. De tot dan toe nog 
frisse teamleden Ad en Rianne wonnen 
hun beider enkelspelen en zo kwam 
de tussenstand op 4-2 in Huizers 
voordeel. Vervolgens wonnen Rianne 
en Tim hun mix en moesten Ad en 
Marthe in drie games de zege aan de 
tegenstander laten. Na afloop werden
door de sportieve tegenstanders rozen 
uitgedeeld aan onze kampioenen, 
die zich de bittergarnituur goed 
deden smaken! Een keurige 5-3 
zege in de een-na-laatste wedstrijd 
van het seizoen en daarmee een 
onoverbrugbare achterstand voor 
de overige teams in de hoofdklasse. 
Vanaf de eerste dag hebben zij tegen 
een sterk spelend BV Huizen ‘96 2 als 
koploper aangekeken. Volgend seizoen 
wacht de 4e divisie!

Ook de J4 (Peter, Jelle, Suzanne, 
Inez en Merel, uitkomend in 
jeugdklasse U17) heeft dit weekend 
het kampioenschap binnengehaald. 
Tegen de J1 van BV Bavio had het 
team, net als team 4, maar drie 
punten nodig om het kampioenschap 
te pakken. Ditmaal door vertraging 
van Jelle, begon dit weekend met de 
damesdubbel. Deze werd overtuigend 
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Team J4 Team 4

Team 2

gewonnen door Suzanne en Merel. Nadat Jelle gearriveerd was, kon begonnen 
worden met de herendubbel  Ook deze werd gewonnen, hetzij in drie games. 
Peter wist als eerste heer het kampioenschap nog niet zeker te stellen, hij 
verloor zijn single. Suzanne mocht als eerste dame aantreden en had een zeer 
spannende wedstrijd. Na de eerste game verloren te hebben ging de tweede 
met 23-21 naar Suzanne. De derde game ging vervolgens met 21-14 naar 
Suzanne. Dit maakte de drie benodigde punten compleet. De tweede dames 
enkel werdt gespeeld door Monique die in de single inviel voor Merel. Deze 
wedstrijd werd gemakkelijk gewonnen (21-2, 21-10). De beide mix partijen 
werden gelijkertijd gespeeld. Suzanne en Jelle wisten hun mix in twee games 
te winnen. Peter en Merel redde het net niet, eindstand 6-2. Ook hier kon de 
champagne ontkurkt worden, in dit geval wel kinderchampagne.



HILVERSUM • KERKSTRAAT 31 • NAAST DE HEMA

UW SPORTSPECIALIST!
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In de week van 9 februari gaan de Open Team Kampioenschappen 2009 
van start. Dit jaar nemen we met zes teams deel aan deze “nacompetitie”. 
Het vorige jaar waren onze teams goed op dreef en sloten Huizen’96 B1 
en Huizen H2 deze competitie af met de eerste plaats in hun poule. De 
“Kampioensherrinnering” die aan deze eerste plaats gekoppeld was, liet lang 
op zich wachten, maar is inmiddels binnen en nodigt uit om ook dit jaar er 
weer tegenaan te gaan. Er staan enkele interessante confrontaties op het 
programma, waaronder vier onderlinge. Al met al belooft het weer een leuke 
competitie te worden. 

Steef Vredeveld

Poule indeling Open Team Kampioenschappen 2009

Poule AB      Poule C3   

Amsterdam   AB1   Arcade   C3  
Amsterdam   AB2   Huizen’96  C1  
Flower Shuttle   AB1   Huizen’96  C2  
Gaasperdam       AB1   Slotermeer  C1  
Huizen’96  AB1   US   C1

Poule D3      Poule H

Almere    D2   CTO’70  H1
Amsterdam   D2   Huizen’96  H1
Gaasperdam   D2   Huizen’96  H2
Huizen’96   D1   USC   H1
Olympia Haarlem D1   Zeeburg  H1
De Treffers   D1   Uvo Spirit  H1

DE OTK GAAT WEER VAN START
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Zondag1 februari was er het tweede 
Color Holland jeugdtoernooi van dit 
badmintonseizoen. Niet alleen was 
het, het eerste jeugdtoernooi van het 
nieuwe jaar, ook was het, het grootste 
jeugdtoernooi sinds jaren!
 
Een nieuw jaar, een nieuw begin 
dachten de vrijwilligers toen ze de 
vele inschrijvingen van het afgelopen 
jeugdtoernooi zagen, wel 150 spelers 
hadden zich ingeschreven! 
Niet alleen waren dit veel meer spelers 
dan de vereniging sinds jaren heeft 
gehad maar ook veel meer omliggende 
verenigingen hebben interesse 
getoond in het jeugdtoernooi.

 

Met een volle voorraad kast, de prijzen 
en vaantjes al klaar begonnen de 
vrijwilligers van badmintonverenging 
Huizen 96 aan het tweede 
jeugdtoernooi van dit seizoen.
Rondom negen uur kwamen de eerste 
spelers de sporthal binnen lopen om 
alvast een balletje te slaan of om even 
rond te kijken. De ouders verzamelden 
zich in de kantine voor een kopje 
koffie of thee met een lekker stuk
vlaai erbij.

De rest van de dag werd er fanantiek 
gebadmintond! Naast dat de spelers 
op de baan aan het winnen of 
verliezen waren, aten ze een broodje 
knakworst in de kantine of dronken 
ze daar wat limonade maar er werd 
natuurlijk ook flink aangemoedigd.

 

Om vier uur was het toernooi ten 
einde. De spelers verzamelden zich 
allemaal rondom de wedstrijdtafel 
voor hun herinneringsvaantje en 
natuurlijk om de einduitslag van 
de dag te horen, want voor iedere 
nummer één en twee van elke poule is 
er ook een prijs.
 
En zo gingen de spelers weer op huis 
aan, dronken de ouders hun kopjes 
leeg en ruimden de vrijwilligers de 
laatste spullen op.
 
Alle vrijwilligers willen wij bedanken 
voor hun inzet.

HET TWEEDE COLOR HOLLAND JEUGDTOERNOOI
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FOTO’S TWEEDE COLOR HOLLAND JEUGDTOERNOOI

                                    Meer foto’s op www.bvhuizen96.nl                             
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DIT BEN IK
Met wie hebben we het 
genoegen?
Peter
 
Hoe oud ben je?
15

Heb je broers of zussen?
Ja 2, Chris en Maarten

In welke klas zit je en op welke 
school?
3VA van het Erfgooiers college

Hoe lang speel je al badminton?
6 jaar

In welk team speel je?
J4

Wie is je trainer?
Ricardo & Peter

Wie is je favoriete trainer?
Peter

Jouw beste badmintonslag is de…
drop

Waar moet je nog aan werken?
netspel

Wie is je beste badminton vriend?
Inez

Wat is je beste badmintonmoment 
to nu toe?
Dat we kampioen zijn geworden 

Binnen de club zou ik dit willen 
veranderen…
Niks?

Wat vindt je leuk aan badminton?
Het samenspel (bij dubbel en mix) 

Wat is je favoriete eten?
shoarma

Wat is je favoriete vakantieland?
Duitsland

Naar welke muziek luister je?
pop

Wat is naast badminton je ander 
hobby’s?
computeren

Dit wil ik nog even zeggen:
hoi

De volgende keer mag…
Milo Postma
deze vragen beantwoorden.
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Met drie teams als kampioen, kunnen we dit jaar terugkijken op een goed 
seizoen. De drie kampioenen mogen in het weekend van 14 en 15 februari, het 
op gaan nemen tegen de andere kampioenen uit de regio. Mochten zij hierin 
ook nog kampioen worden wachten daarna nog de landelijke 
kampioenswedstrijden. Dus heb je in het weekend van 14 en 15 februari niets 
te doen, kom dan onze kampioenen aanmoedigen in Sporthal de Toekomst-
groep in Almere. Team 2 en 4 spelen op zaterdag, de J4 op zondag.

Hieronder vind je een overzicht van alle eindresultaten van de competitie 
teams. Verder in het clubblad vind je ook nog een mooie samenvatting van de 
competitie gemaakt door Harry Lumi.

Senioren Teams 

Jeugd teams

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

Team Klasse Plaats in de competitie Gespeelde wedstrijden Kampioen
J1 U19 6 10 Arcade J1
J2 U17 3 12 Almere J4
J3 U17 3 14 Arcade J5
J4 U17 1 10 Huizen ‘96 J4
J5 U15 5 10 Martinus Amstelveen
J6 U13 2 12 Van Zijderveld J4

EINDSTANDEN COMPETITIE
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WIST U DATJES
Een beetje clubblad kan niet zonder, een beetje vereniging eigenlijk ook niet.  
Alle nutteloze feitjes die je nooit wilde weten, maar toch te lezen krijgt door 
uw speciale reporter:

Mevr. E. Santegoeds

Wist u dat:
• Niels overweegt in Finland te gaan werken vanwege het overschat aan   
 vrouwen?
• Bv Huizen als een gezellige club aangezien wordt?
• De eerste Veendam dates al weer gemaakt zijn en dat Veendam op 9 en  
 10 mei valt?
• Wij dit jaar een record aantal Veendam bezoekers willen behalen?
• Duuk de zoon is van Mark en Jantien? Proficiat!
• De mooie bas Bal weer terug van weggeweest is?
• Oud-spelers nog steeds de weg naar de hal kunnen vinden?
• We bosvruchtenthee aan overschot hebben?
• Palm-bier nog maar voor enkelen een speciaal biertje is?
• Harry ons op ons woord geloofd als we zeggen dat we erg blij waren dat  
 hij er ieder speelweekend was?
• Bv Huizen’96 na de open dagen weer enkele nieuwe leden erbij hebben  
 gekregen? Welkom allen!
• Niels absoluut een kort termijn geheugen heeft?
• De vroege bardienst al om 19.45 uur begint en velen dit niet weten?
• Puck tegenwoordig 1e klasse mee reist naar uitwedstrijden?
• Team 1 afgestapt is van Tom Tom en routekaarten?
• Team 1 nooit meer hetzelfde zal zijn…?
• De inschrijving voor de Clubkampioenschappen al van start is gegaan?
• Er echte champagne fanaten zijn binnen de club?
• Patty & Bonnie zich kalm houden?
• Het formulier voor de competitie als moeilijk, raar en ingewikkeld wordt  
 aangezien?
• Niels nog steeds dealt in rackets? Alleen specialiseert hij zich nu in 
 bespanningen!
• Betekent dit dat er geen brood meer op de plank komt bij Fons?
• Patrick 5 euro heeft gewonnen met de grote clubactie. En dit aan de club  
 gedoneerd heeft. 
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Het competitie seizoen zit er weer op. Ook tijdens dit seizoen hebben de teams 
allemaal wel wat leuks of opvallends meegemaakt. Daarom hier de wist u 
datjes van de senioren competitieteams. Nog nooit hebben er zoveel wist u 
datjes in het clubblad gestaan.

Wist u dat:
• Patrick de G zijn zwarte schoenen in de wilgen heeft gehangen?
• Nicky gaat hokken in Zeist?
• Team 5 in de Hilversumse Meent zó stond te knallen dat de stroom in de  
 hele wijk uitviel?
• Sas de trotse eigenaresse is van de eenmanszaak ‘De Communicatie   
 Vonk’?
• Valentine het beste speelt na een après-ski feest? Dit zonder te vooraf te  
 skiën!
• Patrick de G al veel kroketten verdiend heeft?
• Hij ook tevens in zijn vrije tijd graag als opzichter toezicht op de hal   
 houdt?

• Tanja altijd erg opgewonden raakt als ze heeft gewonnen?
• Marco K na 1 biertje een kater heeft en dus altijd meer moet drinken?
• Linda in krachtdrank dealt?
• Linda en Tanja hem af en toe niet omhoog kunnen krijgen?

• Team 7 een Frans in het team heeft? Dit komt psychologisch goed van   
 pas!
• Janny 3 wijntjes weg kan drinken?
• Iedereen rode badslippers gekocht heeft voor 2009?
• Dat wij een gevalletje Frans(ien) hebben? Dat is alleen voor intimi!
• Albert het gemiddelde omlaag haalt?
• Team 7 een vermeende Frans in het team heeft zitten?

• Peter M bij een uitwedstrijd constant aan het zingen is: ‘Ik ben vandaag  
 zo vrolijk!’ (Herman van Veen)? Hij doet dat trouwens ook als ze met 8-0  
 verloren hebben!
• De sokken van team 8 niet altijd helpen om te winnen?
• Team 8 de woorden ‘killer instinct’ niet kennen?
• Team 8 erg geliefd is bij de vrouwen? Voor de OTK hebben ze zelfs al 8  
 dames! Ondanks deze populariteit vrezen zij voor volgend jaar een tekort  
 aan dames.
• Hun jongste dame 30+ is? En toch blijft de gemiddelde leeftijd 50+!
• Margret een piemeltje bij een racket heeft gevonden?

WIST U (VAN HET TEAM DAT)
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• Ad alleen maar vloekt als zijn vrouw er niet bij is? Tenminste dat probeert  
 hij!
• Tim zijn touwtjes altijd scheef zitten tot grote ergernis van Rianne?
• Duinwijck na het verlies van team 2 met bier onder de douche ging?
• Ad de tegenstander afleidt door over swifferen te praten?
• Marthe van Freek krachtige daps moet slaan in de mix en hij nu hun 
 mentale coach wordt?
• Als je ‘hup’ roept het helemaal fout gaat? Dit is na te vragen bij team 2  
 van Martinus!
• De mannen van team 2 vergeten dat de muren oren hebben? De dames  
 hebben dit toch maar via sms gemeld! Echter daalde de baromzet   
 hierdoor wel.
• Zingen onder de douche vet gezond is?
• Thomas strak in pak in de sporthal loopt?
• De heren vol zijn van het werkwoord swifferen en dat de dames hiervan  
 de dupe zijn?
• Team 2 de tegenstander drankjes laat halen na een thuiswedstrijd?
• Twee anonieme teamleden van team 2 er achter zijn gekomen, dat   
 slechte make-up je ogen op half 7 zetten?
• Thomas zijn vrouwelijk schoon mist en daarom de hele middag zit te   
 ouwe nelen met een vrouw van middelbare leeftijd?
• Je beter een TimTim kan hebben om de weg te vinden dan een    
 ThomThom?
• Het meervoud van verschillende filialen van de Albert Heijn,
 Albert Heijnen of Albert Heijns is?
• Rianne graag met haar kont tussen Ad en Thomas komt?
• Thomas te nieuwsgierig was over de relaties van de vrouwen?
• Team 2 na hun kampioenswedstrijd er gelijk met de pet naar gooit?
• Rianne en champagne goed samengaan?
• Team 2 dit keer hard zijn best heeft gedaan zoveel mogelijk wist u datjes  
 op te schrijven en ook vinden zij dat dit best is gelukt..
• Dit best arrogant gevonden kan worden?

• Nicolette zit te zeuren om een deuk in haar Yonex racket? Ook leent zij  
 haar rackets uit en vervolgens eind 2008 heeft zij zelf geen rackets meer!
• Het eitje naar huis gebracht moet worden?
• Nicolette terug denkt aan haar jonge jaren met 25 GULDEN boete?
• Handje klap tijdens de competitie zondag weer helemaal in is? Pieter   
 wilde hier ook aan meedoen, maar raakte iets anders dan de handen van  
 Frederique!
• Peter een afdruk van Pieter op zijn kont heeft?
• De wist u datjes van team 1 van een anoniem teamlid van team 1   
 komen?
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• Team 4 punten weggeeft en dat deze arrogantie voortkomt uit hun 
 behaalde kampioenschap?
• Zij het eigenlijk wel leuk vonden om eerder kampioen te zijn dan team 2?
• De A1 vanuit een bepaald oogpunt niet te vinden is?
• De KaKa niet optimaal in Velsen werkt en dat Eva en Marije dankbaar zijn  
 dat ze een infopaal tegenkwamen?
• Karin de Jan van Galenhal in De Pijp zoekt?
• Eva na een slopende dubbel haar rosé van de vorige avond lichtelijk ten  
 geure brengt?
• Ilja zijn ski-uitje belangrijker vindt dan de regiokampioenschappen?
• Team 4 kampioen is geworden ondanks dat Marco van L meespeelde?   
 Uiteindelijk werd zijn spel beïnvloedt door de campingbespanning van zijn  
 racket!
• Ilja vriendinnetjes van zeven jaar oud heeft?
• Marije alles voor het team overheeft? Zij heeft twee dagen ziek op bed  
 gelegen om maar geen wedstrijd te hoeven missen!
• Team 4 op Valentijnsdag om 10.00 uur regiokampioenschappen gaat 
 spelen in en tegen Almere? Wij hopen dat we een beetje support te zullen  
 krijgen!
• Eva het bij voorbaat al niet ziet zitten maar dat wij toch heel hard ons   
 best gaan doen?
• Team 4 eigenlijk gewoon het leukste team is van de vereniging? 
• En wist u dat dit ook best arrogant overkomt?
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DE ANALYSE VAN HARRY LUMI
Badminton seizoen 2008/2009

Beste spelers,

Nu de competitie en de trainingen afgelopen zijn wil ik enkele woorden tot jullie 
richten en mijn conclusie over het afgelopen seizoen geven.

Prestaties

Team 1 (Derde divisie)
Bij de start van het seizoen is Team 1 enigszins verzwakt begonnen vanwege 
de afwezigheid van twee vaste heren spelers (o.a. een blessure en het vader-
schap). Op de helft van het seizoen kwam Team 1 weer op gang en scoorden 
punten. Tenslotte, heeft Team 1 zich weten te handhaven op het niveau van 
hun divisie. Prima gedaan! In het volgende seizoen zal een aantal nieuwe 
spelers worden toegevoegd en kunnen zij proberen om zo hoog mogelijk te 
eindigen; wat zij in potentie moeten kunnen halen.

Team 2 (Hoofdklasse)
Team 2 is een nieuw samengestelde groep met drie nieuwe spelers gekomen 
vanuit het derde team en dit seizoen hebben zijn heel goed gepresteerd en zijn 
dan ook kampioen geworden. Zij hebben alle wedstrijden gewonnen met een 
overtuigend puntenverschil en zijn dan ook terecht als eerste geeindigd. Veel 
succes in het volgende seizoen en zet deze prestaties voort!

Team 3 (Hoofdklasse)
Team 3 is dit seizoen aangevuld met twee nieuwe spelers die vanuit de tweede 
klasse op het hogere niveau van de Hoofdklasse moesten presteren. Echter 
deze groep heeft zich dit seizoen als een team neergezet en heeft zich uitein-
delijk als tweede in de Hoofdklasse kunnen plaatsen. Dit is een bijzonder goed 
resultaat!

Team 4 (Tweede klasse)
In dit seizoen zijn twee jeugd-spelers toegevoegd aan Team 4 en één speler 
vanuit een andere vereniging is dit team komen versterken. Team 4 is dit 
seizoen overtuigend kampioen geworden en hebben een zeer goede prestatie 
neergezet. Klasse gedaan!

Team 5 (Tweede klasse)
Aan Team 5 is één dame toegevoegd als versterking voor deze groep. Dit team 
is tweede geworden in hun klasse en hebben een goede prestatie geleverd. Tot 
op het einde van het seizoen hebben zij strijd moeten leveren om uiteindelijk 
de beste tweede in hun klasse te worden. Dit hebben zij   gehaald! Hierdoor 
hebben zij kans om het volgende seizoen uitgeloot te worden om in de Eerste 
Klasse te mogen spelen.
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Team 6 (Tweede klasse)
Het vorige seizoen heeft dit team Derde klasse gespeeld en mochten dit jaar 
voor het eerst in de Tweede klasse uitkomen. De start van dit seizoen viel 
tegen maar langzamerhand klommen zij omhoog op de ranglijst en zij zijn dan 
ook geeindigd in de middenmoot van de Tweede klasse. Met name de dames 
hebben veel beter gespeeld dan vorig jaar in de Derde klasse en bovendien 
heb ik met respect de prestaties van de heer van Wessel die ondanks geen 
trainingsuren en een hogere leeftijd toch goed partij heeft gegeven aan de veel 
jongere tegenstanders. 

Team 7 (Derde klasse)
Dit team is in de middenmoot van hun klasse geeindigd. Opgemerkt dient 
hierbij te worden dat de helft van dit team onregelmatig op de trainingen ver-
schijnt en dan toch dit resultaat te kunnen behalen is goed te noemen. Als zij 
wat regelmatiger op de trainingen komen, dan kunnen zij waarschijnlijk hoger 
eindigen in hun klasse.

Team 8 (Vierde klasse)
Dit team heeft een goede trainingsdiscipline en heeft dit seizoen veel spel-
vreugde laten zien. Het resultaat heeft niet zozeer voorop gestaan maar het 
plezier in het spelen van badminton des te meer. Op basis van ervaring zijn zij 
de wedstrijden aangegaan en dit team zal ongewijzigd het volgende seizoen 
verder mogen gaan.

Team 9 (Vierde klasse)
Team 9 is een nieuw opgezet gemengd jong team en is boven verwachting in 
de middenmoot van hun klasse geeindigd. Nu zij ervaring hebben opgedaan 
in deze klasse hoop ik dat zij het volgende seizoen zo hoog mogelijk kunnen 
komen en de lijn van dit seizoen kunnen voortzetten.

Team 10 (Herenteam)
Ook dit team is in de middenmoot geeindigd. Ook hier dient te worden opge-
merkt dat slechts twee heren regelmatig op de training verschijnen. Hopelijk 
komt ook dit team in het volgend seizoen gezamenlijk op de training zodat zij 
beter met elkaar kunnen oefenen en beter op elkaar ingespeeld kunnen raken.

Conclusie
Ik vind dat BV Huizen ‘96 een goed badminton seizoen 2008/2009 heeft gehad 
en dat er uitstekende resultaten zijn behaald. Ik heb dit seizoen met veel 
plezier les mogen geven.

Voor de spelers die er het volgende seizoen niet meer bij zullen zijn wil ik hen 
bedanken voor de getoonde inzet en prestaties welke door jullie zijn geleverd. 
En ik wens jullie al het goede toe.
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Verder wil ik iedereen bedanken voor de grote opkomst bij de trainingen en 
de getoonde inzet tijdens de trainingen en de competities. Ik hoop jullie in het 
nieuwe badmintonseizoen weer allemaal te mogen zien bij de training en wens 
jullie allen veel succes bij het aanstaande clubkampioenschap. Voor hen die 
meedoen aan toernooien, ook hen wens ik veel succes toe.

Tenslotte, wens ik iedereen een prettige vakantie toe.

Met sportieve groet,

Harry Lumi

Een nieuwe rubriek in het clubblad!

Een mens is ten eerste te herkennen 
aan het geslacht en met dit gegeven 
kun je 50% uitsluiten. Van honderd 
mensen zijn er in principe 50 mannen 
en 50 vrouwen. Maar van die 100 
mensen zou statistisch maar 1 iemand 
de haarkleur rood kunnen hebben. 

Het is dus eenvoudig om een 
roodharige op te sporen tussen 100 
mensen. En hetzelfde geldt voor een 
persoon met groene ogen aangezien 
deze vrij zeldzaam zijn. Daarentegen 
is zowel bruin haar als ogen de meest 
voorkomende kleur. Dus nu wordt het moeilijker om een bepaald iemand op te 
sporen tussen 100 mensen als je alleen die gegevens hebt.

Wij proberen ook iemand op te sporen en het enige wat we van hem of haar 
weten staat op de pagina hiernaast vermeld. 
We hebben de mystery guest gevraagd om uit 54 vragen 12 getallen te kiezen. 
Deze getallen zijn voor de helft onderverdeeld in persoonlijke vragen en voor 
de andere helft uit badmintongerelateerde vragen.
 

DE MYSTERY GUEST
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Kun jij onze Mystery Guest ontmaskeren?

6 Persoonlijke vragen

Ben ik kleiner dan 1.60 meter?
Nee

Is mijn kleur ogen blauw?
Ja

Is mijn kleur haar blond?
Ja

Is mijn leeftijd tussen de 35 jaar en 50 jaar?
Nee

Heb ik een auto?
Ja

Ben ik rechtshandig?
Ja

6 badmintongerelateerde vragen

Sla ik een backhandclear?
Ja

Serveer ik met mijn backhand?
Nee

Heb ik ooit bij de Bun gespeeld?
Ja

Speel ik met plastic?
Nee

Speel ik in een herenteam?
Nee

Heb ik ooit (of op dit moment) landelijk gespeeld?
Ja
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VERJAARDAGEN

Maart
Amber Potman 1-3
Remi Hoencamp 2-3
Johan Oldenburg 5-3
Merel Rozendaal 5-3
Fréderique Schurink 5-3
Aisyah du Long 8-3
Bob Florentinus 10-3
Rimke Solkamans 14-3
Eva Karten 16-3
Eddy van den Berg 17-3
Will van Leuken 17-3
Henny Schaapherder 17-3
Hans Knevel 18-3
Thorwald de Boer 19-3
Tim de Groot 20-3
Deirdre van den Berkt 21-3
Arjan van Tuinen 21-3
Suzanne vab Loenen 22-3
Johan Snel 22-3
Hessel Idzenga 24-3
Jan Willem Driessen 26-3
Maarten van der Loo 27-3
Simone Bots 30-3

Februari
Rosanne Zeeman 1-2
Peter van der Loo 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
Michael Blaas 12-2
Yvonne Klinkert 13-2
Toon Verschoor 15-2
Tanja Brückmann 19-2
Christoph de Greeve 19-2
Deimos Krijgsman 21-2
Lode van Heije 26-2
Astrid Prinsen 26-2
Henry Dukel 26-2

April
Chris van der Loo 3-4
Stefan Postma 4-4
Theo Fokker 9-4
Karin Boor 12-4
Ed de Bruyn 12-4
Saskia Vonk 12-4
Barbara Staal 16-4
Roel de Heij 19-4
Tim vab Wessel 20-4
Astrid Westland 23-4
Sonja Posthumus 26-4
Petra Vonk 26-4
Lisette Hautmann 28-4
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NIEUW BADMINTON TALENT?

GAAN WE MET ZIJN ALLEN NAAR CHINA?
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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)
Evenementsponsor:
- Rabobank

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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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






