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Fijn dat ik weer een 
stukje mag tikken, 
want het is nogal 
behelpen zonder stem 
voor mij vandaag. 
Mijn stemgeluid werd 
gisteren in de loop 
van de dag steeds 
gedempter als gevolg 
van een griepje. Erg 
jammer, want ik had 
mijn luidste aanmoedigingen graag voor de finale
van Jan-Paul en Erik bewaard. Toen het zover was 
lukte zelfs een stukje blèren door een pylon niet 
meer. Helaas konden ze de laatste horde naar de 
hoogste trede van het podium niet nemen, maar ze 
waren er toch in geslaagd om van 9 tot 21 uur erin 
te blijven op het eendaags toernooi van Unicum!

Met een flinke delegatie van Huizen (17 spelers)
en twee Flevohuis infiltranten hebben we een
gezellig toernooi gehad en gingen er werd er 
zelfs over het veroveren van de verenigingsbeker 
gesproken. Omdat er voor die beker pas punten 
gescoord konden worden vanaf de halve finales
bleek dat al snel een hopeloze missie. Maar zo’n 
grote afvaardiging uit Huizen is redelijk uniek en 
komt meestal alleen voor bij het meest besproken 
toernooi van het jaar, dat van SV Meteoor (inderdaad 
in Veendam). De voorbereidingen daarvoor zijn 
inmiddels ook al druk in gang gezet.

Dit seizoen maakte Tanja voor het laatst deel uit 
van de redactiecommissie. Naast vele stukjes 
voor het clubblad heeft zij de laatste jaren de 
sponsormogelijkheden bij de vereniging weer goed 
op de rit gezet. Met als resultaat een goed contact 
met onze sponsoren en onder meer een clubblad 
dat vrijwel geheel dankzij de sponsoren gemaakt 
kan worden. Daarvoor willen we haar namens de 
redactiecommissie heel hartelijk bedanken!!
Namens de redactie wens ik je veel leesplezier,
Niels

VAN DE REDACTIE
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Het is alweer het laatste clubblad. Het 
jaar vliegt weer voorbij.

Op zondag 15 en 22 maart waren 
de Clubkampioenschappen. Zo’n 85 
mensen hebben meegestreden om 
de beste van de club te worden. De 
Rabobank sponsorde dit evenement. 
Hierdoor konden we het toernooi 
volledig gratis organiseren en voor 
de winnaars bij de jeugd ook dit jaar 
weer mooie bekers aanbieden. De 
Jeugd en de Senioren speelden door 
elkaar. Hierdoor was het een drukte 
van belang op alle twee dagen. Dit 
jaar hadden we alle finales na 1500
gepland. Er waren veel spannende 
wedstrijden. We kunnen stellen dat de 
jeugd aan de deur van de gevestigde 
orde staat te kloppen. 

Op 29 maart was er het laatste 
jeugdtoernooi. Dit jaar was ons 
Color Holland jeugdcircuit ontzettend 
populair. Persoonlijk denk ik dat dit 
komt door het concept, maar zeker 
ook door de inzet van de vrijwilligers.  

En ook complimenten voor de 
redactie, de website elke keer weer 
gelijk up-to-date en met leuke foto’s. 
Top!! 

Wat staat er nog op het programma 
voor dit jaar?

We kunnen tot de examenweken 
gewoon 2 x per week spelen. De zaal 
is gesloten tijdens de examens. 

Voor de exacte datums zie onze 
website of het bord in de hal. In de 
maand juni is de zaal alleen open op 
de dinsdagavond.
Vanwege de grote belangstelling 
voor het zomerbadminton hebben 
we alweer de zaal besproken voor de 
zomermaanden. 

Op dinsdag 26 mei - 20:30 uur is de 
ALV. Ik wil jullie allemaal uitnodigen 
om aanwezig te zijn. Naast dat er 
verantwoording wordt afgelegd 
over het gevoerde beleid, wordt er 
ook goedkeuring gevraagd voor de 
plannen van volgend jaar. 

Tevens staan er een paar 
veranderingen in samenstelling 
van bestuur en commissies op het 
programma.

Tot op de ALV,

Roel de Heij

VAN DE VOORZITTER



Het is tijd voor de Rabobank.
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Het laatste clubblad van dit seizoen, 
tijd om alle leden nog van belangrijke 
informatie te voorzien.
De hele maand mei is er voor de jeugd 
geen badminton. De senioren kunnen 
tot en met 14 mei badmintonnen, 
daarna is de hal tot 8 juni bezet i.v.m. 
examens van het Erfgooiers College.
Dinsdag 9 juni is de hal weer 
beschikbaar. De jeugdleden kunnen 
dan elke dinsdag badmintonnen van 
19.00 uur tot 20.00 uur. Voor de 
senioren is de hal ook alleen op de 
dinsdag geopend van 20.00 uur tot 
22.00 uur. De speeldagen zijn 9,16,23 
en 30 juni.

Ook dit jaar zal het zomerbadminton 
weer plaatsvinden.
In de maanden juli en augustus kan er 
op dinsdag 7,14,21,28 juli en 4 en 11 
augustus gebadmintond worden van 
20.00 uur tot 22.30 uur. Heb je zin 
om ook deze zomer actief te blijven, 
meld je dan aan bij mij. Bij voldoende 
inschrijving zijn de kosten ca. € 20,00.

Een belangrijke datum om in je 
agenda te noteren:
Dinsdag 26 mei Algemene 
Ledenvergadering in de kantine. 
Aanvang 20.30 uur.

Het gaat goed met ons ledental. De 
laatste maanden hebben wij er weer 
nieuwe leden bij gekregen.
Dit zijn: Michiel Kersten, Martijn 
Driessen, Renée Ottjes, Lucas 
Wolffers, Dtau Landman, Mirjam 
Heres, Tony Jim, Joël Watchman en 
Lisa Rieken. 
Alle nieuwe leden, hartelijk welkom 
bij onze vereniging!! Wij wensen jullie 
vele leuke en sportieve uurtjes in De 
Meent!! 
Nieuwe leden opgelet!! Wil je op 
de hoogte gehouden worden van 
allerlei informatie en belangrijke 
mededelingen, kijk dan regelmatig op 
de borden beneden in de hal en boven 
in de kantine. 

Het is nog wel een beetje ver weg, 
toch wens ik alle leden een mooie 
zonnige zomer en een heerlijke 
vakantie.

VAN HET SECRETARIAAT

ACTIVITEITENKALENDER
Datum Tijd Activiteit
Dinsdag 21-04-2009 17.30 - 19.30 uur Ouder- kindtoernooi
Dinsdag 26-05-2009 20.30 uur Algemene Ledenvergadering
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DE PENNINGMEESTER SPREEKT
Wat gaat een seizoen toch snel, alle competitie wedstrijden , 
clubkampioenschappen en OTK zijn al weer gespeeld. En we kunnen wel 
zeggen dat het een succesvol jaar is geweest op sportief vlak en gelukkig ook 
op financieel vlak, zoals het er tot nu toe uit ziet.
Het ledenaantal (jeugd en senioren) is flink gegroeid en niet zoals we verwacht
hadden  gekrompen. Dit is ook te merken op de speelavonden, het is weer 
ouderwets druk. Als bestuur zijn we alweer druk in de weer met het komend 
seizoen: zaal huren, shuttles inkopen, begroting, nieuwe clubkleding, team 
indelingen, maar daarover meer op de ALV.

Ik doe dan ook aan ieder lid een oproep om aanwezig te zijn bij de 
ALV( 26-mei 2009) zodat ook jou stem mee telt in de besluiten die er 
worden genomen. 

Tevens wijs ik iedereen er op dat als je het lidmaatschap op wil zeggen (wat 
ik me niet kan voorstellen) je dit schriftelijk moet doen bij Els Houtmann voor 
1 juli 2009, anders wordt je lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar 
met daar aan gekoppeld de financiële verplichtingen. Ik wens iedereen alvast
een mooie zomer en een prettige vakantie toe.
Gert-Jan,



9 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

VERJAARDAGEN

JULI
Edward Zwaan 01-07
Masja Bos 01-07
Henk van Wiggen 03-07
Tiny vd Runstraat-Parent 04-07
Daniëlle Groothoff 05-07
Jasper van Duin 06-07
Monique Meijer 07-07
Cedric van den Berkt 08-07
Casper Bots 09-07
Anouk Kos 10-07
Robert Jongerden 13-07
Leen de Koning 17-07
Koen Muilwijk 17-07
Ad Stroes 18-07
Margreet Pieper 19-07
Marco Krijgsman 22-07
Rosie Bes 23-07
Niels Jongerden 27-07
Lianne Maan 30-07

MEI
Yvonne Streefkerk 01-05
Tim Meewezen 03-05
Marcel Henning 07-05
Judith Baylé 10-05
Michiel Kersten 11-05
Leonie Duijst-Bakkum 13-05
Albert Bijmolt 13-05
Max Geijsen 18-05

Lucas van Heije 22-05
Jip Haarsma 25-05
Aad Noman 26-05
Stefan van Daalen 27-05
Ramon Muller 27-05
Steef Vredeveld 28-05
Margo Stoker 28-05

JUNI
Lidy van Dissel 03-06
Johan Terlien 05-06
Arja v/d Hooven 06-06
Leo Weiffenbach 08-06
Job van den Berg 08-06
Ruud van Wessel 10-06
Jan-Paul Venema 13-06
Elbert Besaris 15-06
Dtau Landman 16-06
Wendy Naus 16-06
Els Poort 18-06
Hanneke Besaris 18-06
Jesse Ruger 21-06
Rosanne v. Huisstede 22-06
Famke Driessen 22-06
Frank Schotel 23-06
Milo Postma 24-06
Mirabella Mulder 26-06
Eric Ledel 26-06
Monique v. Loenen 26-06
Sophie Keizer 26-06
Marije Gemmink 27-06
Gerard Pieper 27-06AUGUSTUS

Alfred Wentink 01-08
Egbert Hendriks 07-08
Janny de Heij-Kromkamp 07-08
Corinne Loenen 07-08
Daan Verschoor 07-08
Vincent Bijman 08-08
Tim de Zeeuw 10-08
Zwanie Vos 11-08
Claudia de Jong 12-08
Cees Harthoorn 15-08
Ronald Zapletal 17-08
Egbert Kuijpers 18-08
Bart-Jan den Butter 21-08
Peter van den Akker 23-08
Geer Geijsen 24-08
Rosalien van Velse 25-08
Martijn Tros 26-08
Edo Zwaan 28-08
Lucas Wolffers 31-08
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DE BARCOMMISSIE

BARROOSTER

Maand: Mei 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

19 05-05-2009 1 Thomas Bakker Ad Stroes 1 07-05-’09
19 05-05-2009 2 Thomas Bakker Ad Stroes 2 07-05-’09
20 12-05-2009 1 Edo Zwaan Hanneke & Astrid 1 14-05-’09
20 12-05-2009 2 Edo Zwaan Rita de Bruin 2 14-05-’09
21 19-05-2009 1 XXXXXXXX XXXXXXXX 1 21-05-’09
21 19-05-2009 2 XXXXXXXX XXXXXXXX 2 21-05-’09
22 26-05-2009 1 XXXXXXXX XXXXXXXX 1 28-05-’09
22 26-05-2009 2 XXXXXXXX XXXXXXXX 2 28-05-’09

Lente (zomertijd) is begonnen, heerlijk om te zien, terrassen gaan weer open 
en het wordt weer lichter buiten. Ook in de bar is er een verandering. We zijn 
nog steeds op zoek naar mensen die de barcommissie willen versterken, omdat 
Bas en Melvin er mee gaan stoppen volgend seizoen. Inmiddels heb ik een hele 
leuke kandidaat, die nog wat bedenktijd nodig heeft. Het zou fijn zijn als er
nog iemand zich aanmeld. 

Ik moet echt concluderen dat de bardiensten goed ingevuld worden, heel goed 
om te zien. Mede dankzij Els natuurlijk en Gert Jan, die inspringen waar nodig.
Wel blijft het noodzakelijk mij te mailen/bellen om veranderingen in het rooster
door te geven, anders ga ik de verkeerde mensen bellen bij inval.

Waar ik op aan wil dringen is het betalen van de barbonnen. We hebben de 
afspraak of direct te betalen, een bon mag niet hoger dan 20 Euro en/of niet 
ouder dan 2 weken zijn. Omdat dit toch regelmatig gebeurt, ga ik nadenken 
over een ander systeem. Dit punt zal in de eerst volgende bestuursvergadering 
besproken worden.

Hierbij weer een bijgewerkt barrooster, wat ook te zien is op de website.
Overigens de website geeft altijd de updates.

Namens barcommissie Bas, Melvin en Monique
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Maand: Juni 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

23 02-06-2009 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 1 04-06-’09
23 02-06-2009 2 XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 2 04-06-’09
24 09-06-2009 1 Lidy van Dissel XXXXXXXXXX 1 11-06-’09
24 09-06-2009 2 Astrid W. XXXXXXXXXX 2 11-06-’09
25 16-06-2009 1 Lidy van Dissel XXXXXXXXXX 1 18-06-’09
25 16-06-2009 2 Stephan v. Daalen XXXXXXXXXX 2 18-06-’09
26 23-06-2009 1 Anouk Kos XXXXXXXXXX 1 20-06-’09
26 23-06-2009 2 Valentine Kos XXXXXXXXXX 2 20-06-’09
27 30-06-2009 1 Marjolein Does XXXXXXXXXX 1
27 30-06-2009 2 Ilona Winkel XXXXXXXXXX 2

Maand: Juli 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

27 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 1 02-07’09
27 2 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 2 02-07-’09
28 07-07-2009 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 1 09-07-’09
28 07-07-2009 2 Saskia Vonk XXXXXXXXX 2 09-07-’09
29 14-07-2009 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 1 16-07-’09
29 14-07-2009 2 Margot Stoker XXXXXXXXX 2 16-07-’09
30 21-07-2009 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 1 23-07-’09
30 21-07-2009 2 Margot Stoker XXXXXXXXX 2 23-07-’09
31 28-07-2009 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 1 25-07-’09
31 28-07-2009 2 Ruud van Wessel XXXXXXXXX 2 25-07-’09

Maand: Augustus 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

32 04-08-2009 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 1 06-08-’09

32 04-08-2009 2 Jan Lovink XXXXXXXXX 2 06-08-’09
33 11-08-2009 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 1 13-08-’09

33 11-08-2009 2 Jodi van Eijk XXXXXXXXX 2 13-08-’09
34 18-08-2009 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 1 20-08-’09
34 18-08-2009 2 Louis Bertrand XXXXXXXXX 2 20-08-’09
35 25-08-2009 1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 1 27-08-’09
35 25-08-2009 2 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 2 27-08-’09
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Het is weer langer licht buiten, de 
zon is in aantocht en de zomerjassen 
kunnen weer tevoorschijn worden 
gehaald. Lente en zomer in aantocht! 
Ook de examens komen er weer 
aan, dit betekent dat er op een 
aantal avonden in de maand mei niet 
gespeeld kan worden. In juni hebben 
we de hal nog wel enkele avonden 
gehuurd. Van juli tot en met begin 
augustus is er zomerbadminton voor 
degene die dit wil.

Competitie 2009/2010
De TC is druk bezig met het formeren 
van de competitieteams voor volgend 
jaar. Dit jaar is het weer een enorme 
uitdaging. Er zijn veel spelers van 
buitenaf bijgekomen. Iedereen heeft 
een voorkeursformulier ingevuld en de 
TC doet haar best om zoveel mogelijk 
voorkeuren in te willigen. Het team 3 
van dit jaar is definitief gepromoveerd
naar de 4e divisie. Dit houdt in dat 
we komend seizoen weer 3 landelijke 
teams hebben. Tijdens de ALV zal de 
TC de teamindeling bekend maken.

Competitietrainer / trainingen
Op 8 september gaan de trainingen 
weer van start. Het komende seizoen 
zal dit anders verlopen dan normaal 
het geval was. Aangezien het aantal 
deelnemers aan de training te groot 
begint te worden, heeft de TC gekozen 
voor 3 trainingsgroepen van ieder één 
uur training. De groepen wisselen elke 
week van tijd, zodat iedereen een 
keer vroeg en laat aan de beurt is. De 
tijden zijn als volgt: 19.30 – 20.30 
uur, 20.30 tot 21.30 uur, 21.30 tot 
22.30 uur.

De indeling in trainingsgroepen zal 
ook tijdens de ALV bekend worden 
gemaakt.

Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen van 2009 
zijn inmiddels alweer gespeeld. 
Het waren 2 gezellige en leuke 
dagen! Helaas zijn er aantal spelers 
geblesseerd uitgevallen, hen wensen 
we veel beterschap toe. De TC wil 
alle spelers die tijdens die dagen 
hun medewerking hebben verleend 
(wedstrijdtafel, op- en afbreken zaal, 
vuil afvoeren, bardienst draaien, etc…) 
bedanken! 

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

Wij wensen iedereen een fijne
vakantie!

Namens de Technische Commissie,
Nicolette van Bijleveld

TC
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COLOR HOLLAND JEUGDTOERNOOI
Zondag 29 maart was het weer zo 
ver, het was tijd voor het 3de Color 
Holland jeugdtoernooi van het seizoen. 
Al vroeg in de morgen waren de 
vrijwilligers druk in de weer met het 
klaar zetten van alle spullen. 

Toen dat klaar was konden de ruim 
130 spelers komen. Nadat ze zich 
aangemeld en omgekleed hadden 
werden de wedstrijd- formulieren 
uitgedeeld en was iedereen klaar om 
te spelen. Vanaf 10:15 werden de 
wedstrijden in de 10 poules gespeeld. 
Voor iedere poule waren er prijzen 
te verdelen de 1ste en 2de prijs voor 
zowel de jongens en meisjes, er werd 
dus fanatiek gespeeld. 

Ook konden ze met de 
wedstrijdformulieren 2 keer wat te 
drinken halen plus een sultana en een 
broodje knak. 

Dit werd druk verzorgd door de 
vrijwilligers achter de bar. De laatste 
wedstrijden werden om 15:15 
gespeeld waarna de laatste telbriefjes 
werden ingeleverd.

Het wachten op de uitslagen kon 
beginnen terwijl de vrijwilligers aan de 
wedstrijdtafel de laatst telbriefjes in 
de computer voerden en de uitslagen 
uitprinten en controleerde. Toen kon 
de prijsuitreiking beginnen. 

Zoals eerder vermeld kregen zowel de 
jongens als de meisjes in de poule een 
1ste en 2de prijs hierbij willen wij alle 
prijswinnaar feliciteren. 
En omdat dit het laatste toernooi was, 
werden ook de wisselbekers weer 
uitgereikt. De wisselbeker is voor de 
jongen en het meisje dat de meeste 
punten over het hele toernooi hebben 
gehaald. 

Dit jaar zijn ze gewonnen door:
Rik van Roekel van BC Batso bij de 
jongens en door Denise Koperdraad 
van BC t`Gooi bij de meisjes. 
Beide nog van harte gefeliciteerd! We 
hopen jullie volgend jaar terug te zien 
om de beker te verdedigen. 
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Het was weer een geslaagd toernooi 
met veel deelnemers en we hopen 
jullie volgend seizoen natuurlijk 
allemaal weer terug te zien. 

Ook hierbij dank aan alle vrijwilligers 
voor het goed organiseren van het 
jeugdtoernooi. 
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Op 15 en 22 maart jl. was het 
weer tijd voor de ‘Rabobank 
Clubkampioenschappen’.
Veel clubgenoten hebben ook dit jaar 
weer gestreden om de felbegeerde 
titel ‘Rabobank Clubkampioen’.

En veel zijn het er ook geweest. In 
totaal 35 poules streed iedereen voor 
wat hij waard was om maar in de 
uiteindelijke finalepoule terecht te
komen en met de felbegeerde titel 
naar huis te gaan. Velen deden mee 
in 3 tot wel 4 onderdelen waardoor er 
door sommigen wel 7 wedstrijden op 
één dag gespeeld moesten worden.

Dit was dan ook wel te merken. Deze 
kampioenschappen hebben dan ook 
weer meerdere ‘slachtoffers’ geëist. 
Als enkele voorbeelden kunnen 
we noemen: Ilja, Rianne, Johan 
en Valentine. Allemaal fanatieke 
clubgenoten die in het heetst van 
de strijd prooi vielen aan gretigheid 
waarmee zij op de baan stonden en 
alles gaven wat ze in zich hadden. 
Allen raakte ook geblesseerd op 
het moment dat dit het slechtste 
uit kwam: Johan en Ilja beide in 
een bloedstollende 3-setter om de 
finaleplaats en Valentine terwijl ze de
finale aan het spelen was.

Naast al dit leed waren er ook zeer 
veel spectaculaire wedstrijden te 
zien. Opvallend dit jaar was, dat 
er zich erg veel jeugdspelers bij de 
senioren voegde. Dit tot frustratie 
van de senioren aangezien de jeugd 
zeer goed partij gaf! Veel van onze 
‘gevestigde orde’ moest zijn meerdere 
erkennen in onze talentvolle jeugd. 
                                                

Onze opkomende jeugd is dus 
blijkbaar niet te onderschatten en 
heeft haar visitekaartje tijdens deze 
Rabobank clubkampioenschappen 
duidelijk afgegeven. De bekroning 
hiervan was bijvoorbeeld te zien door 
de eerste plaats in de dames dubbel-B 
voor Wendy Naus & Irma van der 
Kuijl.

Naast de jeugd die deze gevestigde 
orde te vrezen had, waren het ook 
onze ‘nieuwe’ clubgenoten, die hen 
flink partij gaf. De wedstrijden waarin
Dtau, Tony, Aad, Siu-Ching, Mirjam, 
Mirabella  en Lianne schitterde waren 
op zijn zachts gezegd: spectaculair 
en zeker niet onverdienstelijk. Dtau 
en Tony werden eerste in de heren 
dubbel-A en Lianne wist de eerste 
plaats in de dames enkel- B te 
veroveren.

DE RABOBANK CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
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Alle winnaars zijn natuurlijk te bewonderen 
op onze site: www.bvhuizen96.nl.

Voor het eerst dit jaar hadden wij een 
stand van www.badmintonplanet.nl op 
onze Rabobank clubkampioenschappen 
staan. Hier konden wij met zijn allen 
badmintonbenodigdheden aanschaffen die in 
‘normale’ winkels niet veel voorhanden zijn. 
Dit was succesvol en wie weet zien wij ze 
vaker op onze toernooien terug.

Natuurlijk waren onze nieuwste talenten van 
de club ook weer in grote getalen van de 
partij. En elk jaar lijkt de groep wel groter 
te worden. Naast shuttles schoten ook af 
en toe de kleurpotloden en raceautootjes 
voorbij. Ik heb het natuurlijk over alle 
kinderen die hun zich in het zweet werkende 
ouders aan het aanmoedigen waren: Melle, 
Puck, Mirthe, Julia en alle andere kinderen. 

Dit alles was natuurlijk niet gelukt zonder de 
inzet van de vrijwilligers die het organiseren 
van de clubkampioenschappen op hun 
schouders hebben genomen. Zij hebben  
ook dit jaar weer, super leuke, sportieve en 
gezellige clubkampioenschappen weten te 
organiseren. Bedankt!

En als laatste wil ik ze nog wel even 
noemen. 

Ook dit jaar waren de Rabobank 
clubkampioenschappen namelijk 
niet gelukt zonder onze 
evenementsponsor: 

De Rabobank. Zij hebben er  
wederom dit jaar voor gezorgd 
dat wij naar hartelust tegen de 
shuttle konden slaan.

Rabobank: Hartelijk Dank!
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Het is al weer even geleden, maar de J4 heeft 15 februari de titel kampioen 
van Noord-Holland binnen gehaald. Ook de twee senioren teams die kampioen 
van de poule waren geworden hadden de dag ervoor gespeeld. Team 2 kwam 
tot de finale door in de halve finale Weesp te verslaan met 3-2. Alleen bleek
in de finale BV Flower Shuttle iets te sterk en werd er verloren met 3-1. Ook
team 4 moest spelen zij kwamen helaas niet verder dan de eerste ronde 
waarin ze met 4-1 van Almere verloren. De J4 moest zondag spelen en wonnen 
de eerste wedstrijd met 4-1 van Almere. Toen was het door naar de finale
waarin met 3-1 werd gewonnen van HHW (Heerhugowaard). Nu is het op naar 
de landelijke finales die op 6 en 7 juni in Almere worden gespeeld. Al met al
heeft Huizen het dus niet slecht gedaan en kunnen we terug kijken op een 
geslaagd competitieseizoen. 

KAMPIOENENTOERNOOI

Best clublid,

Op dinsdag 26 mei 2009  zal om 20.30 uur in onze verenigingsruimte 
in sporthal de Meent, de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
Badmintonvereniging Huizen ’96 gehouden worden.
  
Op deze vergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over 
het gevoerde beleid gedurende het seizoen 2008/2009, en er wordt aandacht 
besteed aan het komende seizoen 2009/2010.

De verschillende commissies geven via de door hen gemaakte jaarverslagen 
inzicht in de diverse zaken die gedurende het seizoen 2008/2009 van belang 
waren en werpen eveneens een blik vooruit naar komend seizoen. 

De ALV is het uitgelezen moment om eventuele vragen over onze vereniging te 
stellen. Dus kom op 26 mei naar de ALV!!

Na de vergadering wordt de teamopstelling voor het komende 
competitieseizoen bekend gemaakt.

Bij deze nodigen wij jullie van harte uit de Algemene Ledenvergadering bij te 
wonen op
 
 Dinsdag 26 mei om 20.30 uur in onze verenigingsruimte in 
     Sporthal De Meent.

UITNODIGING ALV
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JEUGDKAMP
Van Vrijdagavond 5 juni tot zondagmiddag 7 juni gaan we op kamp.
Dit uitje wordt 1 keer per 2 jaar georganiseerd door de jeugdcommissie.
We logeren in blokhutten op camping de Woensberg in Huizen.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd die niets te maken hebben 
met badminton.
Dus heb je zin in gezelligheid, veel lol en weinig slaap, dan kun je je nog 
opgeven
Kosten voor het kamp zijn 35 euro.

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Nog een paar maanden te gaan en 
het badmintonseizoen zit er alweer 
op en gaan we ons richten op het 
nieuwe seizoen. Vooralsnog zijn er 
zeven teams samengesteld door de 
jeugdcommissie. Een goed moment 
om terug te kijken wat wij het 
afgelopen seizoen zoal gedaan hebben 
en waarin wij en onze jeugd zoal actief 
in was. Elke dinsdag en donderdag 
doen wij enkele mededelingen. Tot nu 
toe zijn het er ongeveer 230 geweest. 
Ook wordt er wel eens wat op papier 
uitgedeeld. De teller blijft steken op 
850.

Er hebben 409 spelers/speelsters 
onze drie jeugdtoernooien bezocht. 
Hiervoor zijn er, naast twee avonden 
puzzelen voor de poule-indeling 
per toernooi, 120 bekertjes en 410 
vaantjes uitgedeeld. Naast 7 vlaaien, 
500 broodjes knaks, dozen sultana’s 
werden er ruim 1000 bekertjes 
limonade uitgeschonken. Tijdens deze 
toernooien helpen diverse vrijwilligers 
mee in de kantine en in de zaal. 
Intussen zijn we 60 reguliere en 
10 breedtetrainingen verder en zijn 
er diverse besprekingen met onze 
trainers geweest over de invulling 
van deze trainingen. Tijdens deze 
trainingen en op de competitiedagen 

is er altijd iemand van de jc aanwezig. 
Ook tijdens externe toernooien 
en kampioenschappen van ons 
district is dit het geval geweest. 
De inval in andere jeugdteams en 
seniorenteams liep gestroomlijnd 
op enkele uitzonderingen na. Het 
Sinterklaasgebeuren, bemensen van 
een stand tijdens de Huizerdag en 
oliebollentoernooi luidde 2008 uit 
en is Erik Delforno begin 2009 op 
trainerscursus gegaan en heeft Lisa 
Naus bij ons haar maatschappelijke 
stage gelopen. Als ouders vervoeren 
wij ook onze kinderen naar hun 
reguliere (uit-) wedstrijden.

Tussendoor de input gedaan voor de 
clubkampioenschappen, stukjes op 
de website gezet en stukjes schrijven 
voor het clubblad. Zonder de hulp van 
Hans, Gert-Jan, Ilja, Arjan, Janny, 
Roel, Suzanne, Erik, Erwin en Erna is 
dit niet mogelijk geweest, dus hulde 
voor jullie! O ja, ook zijn wij naarstig 
op zoek (en dringend gewenst) naar 
actieve badmintonners en ouders die 
aan onze (deel)-activiteiten willen 
deelnemen. Dus schroom niet en geef 
je op! bij een van de leden van de 
jeugdcommissie.
Loes, Maria, Els en Ron.





23 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

Met wie hebben we het genoegen?
Sanne Delforno

Hoe oud ben je?
8 jaar

Heb je broers of zussen?
Ja, 1 zus, Tessa

In welke klas zit je en op welke 
school?
In groep 4 van KBS De Bijvanck

Hoe lang speel je al badminton?
Bijna 1 jaar

Wie is je trainer?
Ricardo

Jouw beste badmintonslag is de…
Hoge ballen

Waar moet je nog aan werken?
Backhand en Forehand

Wie is je beste badminton vriend?
Tessa

Wat is je beste badmintonmoment 
tot nu toe?
Een beker winnen op het 
jeugdtoernooi

Wat vindt je leuk aan badminton?
Alles

Wat is je favoriete eten?
Patat

Wat is je favoriete vakantieland?
Weet ik niet

Naar welke muziek luister je?
Weet ik niet

Wat is naast badminton je ander 
hobby’s?
Gitaar spelen

Dit wil ik nog even zeggen:
Hallo 

De volgende keer mag…
Simone

deze vragen beantwoorden.

Sanne, bedankt voor dit 
diepgaande interview!

DIT BEN IK: SANNE 
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 UNICUM
Zaterdag 4 April was het weer zover, 
het Unicum toernooi in Woerden. Net 
als voorgaande twee jaren was er 
weer een delegatie van BV Huizen 
’96 aanwezig. Deze groep wordt met 
de jaren groter. Twee jaar geleden 
begonnen Steef, Gert-Jan, Bas en 
Melvin met het bezoeken van dit 
toernooi, vorig jaar waren er al tien 
inschrijvingen van onze vereniging 
en dit jaar waren we maarliefst 
met 19 leden van onze vereniging 
vertegenwoordigd. Hiermee waren 
we na Unicum zelf veruit de best 
vertegenwoordigde vereniging. Naast 
het feit dat we zoveel deelnemers 
hadden viel ook op dat het aantal 
dames van onze vereniging die 
meedoen met zeer hoge cijfers 
gestegen is. Vorig jaar hadden we 
alleen onze heldin ‘rubberen Tanja’. Dit 
jaar deden maar liefst negen dames 
van onze vereniging mee. Natuurlijk 
wilden we met zo’n aantal deelnemers 
proberen goed te presteren en 
misschien zelfs uiteindelijk met de 
verenigingsbeker naar huis te gaan. 

Voor het eerst waren we in alle poules 
vertegenwoordigd. In de B waren het 
metname de dames die het het verst 
wisten te schoppen. Niels kon het in 
de single helaas niet winnen van de 
winnaar van vorig jaar. Helaas ging 
ook de heren dubbel in de B van Niels 
en Ramon verloren. In het gemengd 
dubbel hadden Ramon en Deirdre een 
lastige tegenstander waarvan zij in 
twee games verloren. Bij de dames 
enkel in deze categorie werden al 
wat meer overwinningen geboekt. 
Marthe wist de eerste ronden vrij 
gemakkelijk te winnen, waar Nicolette 
in de eerste game van haar enkel nog 

de grootste moeite had. Al kwam dit 
ook door het ontbreken van een lekker 
bakkie koffie. Toch wist ze de eerste
game nipt met 22-20 te winnen. In 
de tweede game ging dit al een stuk 
makkelijker en bracht ook Nicolette 
naar de tweede ronde. Mirabella en 
Shiu hadden in de eerste ronde een 
Bye en hoefde dan ook pas iets later 
aan de bak. In de tweede ronde kwam 
het hier tot een confrontatie tussen 
twee spelers van Huizen. 

Marte en Shiu mochten het tegen 
elkaar opnemen. Tijdens de 
clubkampioenschappen wist Marthe 
deze partij in drie games te winnen. 
Deze keer trok Shiu aan het langste 
eind, al werd het haar niet makkelijk 
gemaakt. Shiu wist de partij in twee 
games te winnen, waarvan de tweede 
game met 24-22. Mirabella mocht 
in haar tweede ronde partij tegen 
de nummer één geplaatst. Zij wist 
deze wedstrijd dan ook niet winnend 
af te sluiten. Nicolette had haar 
bakkie koffie vermoedelijk inmiddels
gehad, zij maakte in de tweede ronde 
gehakt van haar tegenstander. Zij 
won deze partij met tweemaal 21-8. 
Helaas verloren zowel Nicolette als 
Shiu hun kwartfinale partijen. In de
dames dubbels leek er meer succes 
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in te zitten. Alleen Deirdre en Tanja 
wisten hier niet verder te komen, al 
hebben zij in de eerste ronde een 
goede prestatie neergezet door als 
hoofdklasse en tweede klasse spelers 
regionaal van twee derde divisionisten 
landelijk in drie games te verliezen. 
Toch lag onze hoop op een finale
tussen twee koppels van Huizen. Dit 
leek ook tot de halve finales tot de
mogelijkheden te behoren. Helaas 
wisten zowel het koppel Mirabella en 
Shiu als Nicolette en Marthe de halve 
finales niet te winnen.

In de C waren we met slechts twee 
spelers vertegenwoordigd. Arjan was 
één van de spelers die zich al vroeg 
voor zijn eerste wedstrijd mocht 
melden. Om half negen s’ochtends 
werd zijn eerste wedstrijd gespeeld. 
In twee games verloor hij door net 
wat meer fouten te maken dan z’n 
tegenstander. Arjan die bij de dubbel 
door de blessure van Johan nu aan 
iemand anders gekoppeld was, wist de 
tweede ronde van de dubbel net niet 
te halen. In drie spannende games 
wist hij de winst hier net niet te 
pakken. Tanja die na haar overwinning 
van vorig jaar in de D nu in de dames 
enkel C als 2e geplaatst was, kon 
deze plaatsing niet waar maken. Door 
een zeer sterkt dame werd zij in drie 
games verslagen.

Net als voorgaande jaren was er ook 
weer een aantal deelnemers in de D 
categorie. In de heren enkel waren 
we vertegenwoordigd met vijf heren. 
Bas en Melvin mochten direct in de 
eerste ronde aantreden de overige 
drie hadden een Bye. Bas heeft zich 
in de eerste game van zijn single nog 
kranig geweerd, maar wist deze game 

niet te winnen. Ook de tweede game 
ging verloren. Melvin wist zijn partij 
na een verloren eerste game wel om 
te zetten in winst. In de tweede ronde 
wist Melvin helaas niet te overleven. 
Ook Erik en Jan-Paul konden deze 
ronde niet overleven. Peter Muller had 
voor deze tweede ronde een Walk-
Over en heeft zo zonder te spelen de 
kwartfinale bereikt. Peter wist deze
kwartfinale niet te winnen, hij verloor
deze in twee games. 

De dames dubbel van Margret en 
Astrid werd in een poule gespeeld. Zij 
wisten hier hun eerste wedstrijd te 
winnen, de overige twee verloren ze. 
Dit bracht ze op de derde plek. In het 
gemengd dubbel waren er drie koppels 
van onze vereninging. Gert-Jan en 
Astrid verloren hun eerste ronde 
partij in drie games, Peter en Margret 
verloren eveneens hun partij en Ping 
en Steef hadden in de eerste ronde 
een Bye. In de kwartfinale konden
Steef en Ping helaas geen weerstand 
bieden en verloren hun partij in twee 
games. Bij de Heren dubbel partijen 
in deze categorie kwamen we uit 
met drie koppels. Dit onderdeel werd 
begonnen met drie poules. In elke 
poule zat één koppel van Huizen. 
Melvin en Bas wisten geen van hun 
wedstrijden in de poule te winnen, 
al hebben zij het de tegenstanders 
niet makkelijk gemaakt. Ook Steef 
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en Gert-Jan wisten geen van de poule 
wedstrijden te winnen. Alle hoop in 
deze categorie was dus gericht op Erik 
en Jan-Paul. Zij wonnen in de poule-
fase beide wedstrijden en konden zich 
op gaan maken voor de halve finale.
Deze stond gepland voor 19.00 uur, 
waar hun laatste poule wedstrijd om 
10.30 uur gespeeld was, lang wachten 
dus. Toen zij rond acht uur nog 
steeds geen oproep kregen voor hun 
wedstrijd, kwam het bericht dat hun 
tegenstander niet op kwam dagen. 
Dit betekende dat zij zonder te spelen 
naar de finale mochten. De finale
was een spannende pot waar Erik en 

Jan-Paul de eerste game met 21-19 
wonnen. Daarna werden er veel fouten 
gemaakt waarvan de tegenstander 
proviteerde, de overige twee games 
werden met 9-21 9-21 verloren. Toch 
leverde deze tweede plaats het koppel 
toch nog een prijs op. Zij mochten 
het prijzengeld van maarliefst 20,= 
verdelen. 
Ondanks de minimale overwinningen 
die behaald zijn, was er een gezellige 
sfeer, hebben we leuke partijen gezien 
en gespeeld en natuurlijk flink gegeten
van de Indische maaltijd. We hopen 
volgend jaar weer met nog meer 
deelnemers dit toernooi te bezoeken. 
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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 mail naar 
redactie@bvhuizen96.nl. 
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WIST U DAT? 
... Arjan het liever op een oude fiets leert
... Gert Jan met Astrid gaat…. (mixen)
... Team 1 tegenwoordig een promo filmpje heeft
... Het gewoon lekker is
... Rubberen Tanja dit jaar het rubber vervangen heeft door veer
... De Veendam Wiki geopend is
... Mirabella vindt dat Niels een supersonisch lichaam heeft
... Niels het vervolgens moeilijk vindt om een compliment terug te geven
... Arjan een goede partner had, wel linkshandig, maar daar merkte hij niets 

van
... BV Huizen infiltranten heeft
... Tanja “hulpvaardige”Nicolette als arrogant bestempelde
... Zij alleen maar een vriendendienst bewees door niet te smashen
... Gert Jan zich afvraagt of hij Cup A of B heeft
... Hij dit checkt bij zijn dochter
... Arjan twijfelt over zijn geslacht en hij zich daarom inschrijft in de 

damesdubbel
... Siu nog nooit van haar leven kramp heeft gehad
... Het Unicum toernooi voor Siu dan ook echt een Unicum werd
... Melvin graag in de belangstelling staan/zit
... Flevohuis de nieuwe benaming is voor toekomstige BV Huizen spelers
... Ad en Thomas gek zijn op een warme kont
... Zij om en om zogenaamd de stoelverwarming in Thomas zijn auto wilden 

testen
... Eva niet van leer houdt
... Iedereen de groeten krijgt van Harri Lumi
... Team 3 gepromoveerd is naar de 4e divisie
... Rianne met de oudjes op stap was
... Zij dankzij deze bejaarden de kroeg in kon
... Siu denkt dat zij muren omver kan duwen
... Tanja de gaten van Erik erg mooi vindt
... Niels een one-man-show kan opvoeren met wist-u-datjes? 
... Niels in Hoorn zijn tweede jeugd herleefde met zijn gewonnen 

metaaldetector?
... Deze het ook echt deed?
... Niels dit niet allemaal toe wilde geven?
... Maar hij hem wel mee naar huis heeft genomen?
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... Rianne en Marije heel goed zijn in droog synchroon zwemmen? Zowel 
liggend op een mat als op een stoel?

... Niels Marije sponsort met zijn gewonnen lootjes?

... Niels zijn dames nu kunnen toepen?

... Niels wel raad weet met een metaaldetector?

... Mark hiermee op zoek zou gaan naar verborgen piercings?

... Niels Finland voor misschien Engeland gaat verruilen?

... We Niels nog wel op de hoogte moeten brengen dat hier niet meer 
vrouwen wonen?

Een nieuwe rubriek in het clubblad! Wij proberen 
iemand op te sporen en het enige wat we van hem 
of haar weten staat hieronder vermeld. 
We hebben degene gevraagd om uit 54 vragen 10 
getallen te kiezen. Deze getallen zijn voor de helft 
onderverdeeld in persoonlijke vragen en voor de 
andere helft uit badmintongerelateerde vragen.

Kun jij onze Mysterie Guest ontmaskeren?

5 Persoonlijke vragen
Ben ik een man? Nee
Is mijn kleur haar blond? Nee
Is mijn leeftijd tussen de 35 jaar en 50 jaar? Nee
Is mijn kleur ogen grijs? Nee
Ben ik getrouwd? Nee

5 badmintongerelateerde vragen
Speel ik in team 7,8 of 9? Nee
Doe ik mee aan de training van Harry? Ja
Heb ik ooit regiotraining gehad? Ja
Speel ik op dit moment competitie? Ja
Ruim ik geregeld de netten op? Nee

Het antwoord op de vraag wie wij met onze vorige Mystery Guest bedoelen:

Nicolette van Bijleveld

MYSTERY GUEST!
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JAARPLANNING
Dinsdag Jeugd Senioren Donderdag Jeugd Senioren

1-mei geen jeugd 20:00-22:30 3-mei geen jeugd 20:00-22:30

8-mei 17:30-19:30 20:00-22:30 10-mei 17:00-19:30 20:00-22:30

15-mei 17:30-19:30 20:00-22:30 17-mei geen jeugd geen senioren

22-mei geen jeugd geen senioren 24-mei geen jeugd geen senioren

29-mei geen jeugd geen senioren 31-mei geen jeugd geen senioren

5-jun 19:00-20:00 20:00-22:00 7-jun geen jeugd geen senioren

12-jun 19:00-20:00 20:00-22:00 14-jun geen jeugd geen senioren

19-jun 19:00-20:00 20:00-22:00 21-jun geen jeugd geen senioren

26-jun 19:00-20:00 20:00-22:00 28-jun geen jeugd geen senioren

TUSSENSTAND OTK
Tussenstand Open Team Kampioenschappen t/m week 8     
    
Poule  AB       Poule  C3   
Amsterdam  AB1 8 54 10 USC   C3 7 43 13
Huizen’96  AB1 8 43 21 US    C1 8 40 24
Gaasperdam  AB1 8 33 31 Arcade  C3 7 36 20
Amsterdam  AB2 7 23 33 Huizen’ 96  C1 8 29 35
Flower Sh   AB1 7 19 37 Huizen’ 96  C2 8 27 37
USC    AB1 8 12 52 Slotermeer C2 8  9 55
           
Poule  D3       Poule  H   
De Treffers   D1 8 57  7  Huizen’ 96  H2 8 51 13
Huizen’96  D1 8 41 23 USC   H1 7 45 11
Almere   D2 8 30 34 Huizen’96 H1 7 35 21
Gaasperda m  D2 8 26 38 UVO Spirit  H1 8 21 43
Amsterdam  D2 8 21 43 Zeeburg  H1 7 16 40
Olympia hrl  D1 8 17 47 CTO ‘70  H1 7  8 48
 





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
A5 flyr.indd   1 18-06-2008   11:37:29


