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De competitie is alweer 
een tijdje onderweg 
en heeft inmiddels de 
nodige zaken duidelijk 
gemaakt voor mij en 
mijn team (team 3)
1. We hebben het 
zoals verwacht moeilijk 
om de punten binnen 
te halen. Tot nu toe 
hebben we er 4 aan onze tegenstanders weten te 
ontfutselen.
2. Als gevolg daarvan kunnen we in ieder geval 
(in theorie) een gigantische sprong op de ranglijst 
maken. Vooralsnog zijn we de allerbeste van 
onderen!
3. Een seizoen beginnen met blessuregevallen is niet 
de bedoeling. Nog vervelender is om daar aan de 
eerste de beste wedstrijd twee aan toe te voegen.

De pechduivel zat ons op de hielen en heeft een 
catastrofale start van de competitie veroorzaakt. In 
onze allereerste wedstrijd zakten amper vijf minuten 
na elkaar zowel Masja als Ramon door de knie. 
Insiders weten dat beiden in het verleden al vaker 
met knieproblemen kampten en het is dan ook niet 
lastig om de verbazing en het ongeloof van het team 
voor te stellen. Een seizoen met stevige tegenstand 
en heldhaftig binnengehaalde punten leek al in de 
eerste wedstrijd voorbij, voor Masja zelfs letterlijk.

Maar zoals de ook de Tour op niemand wacht, staat 
de badmintoncompetitie niet stil. Inmiddels hebben 
we met vele dames geschakeld om een continuïteit 
in het invallen te regelen en dat lijkt gelukt! We 
weten nu in ieder geval hoe het niet moet en zullen 
proberen om in de resterende tien wedstrijden 
punten te pakken, gezelligheid te veroorzaken en 
blessures te voorkomen. Dat gaat ons vast lukken!

Namens de redactie veel leesplezier!
Niels
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Clubgenoten,

Het seizoen is al weer volop aan de 
gang. Maar de start van het seizoen 
valt tegenwoordig niet meer zoveel op 
omdat door het zomerbadminton de 
zaal op dinsdag gewoon gevuld was. 

Op 8 en 10 september waren er weer 
de open dagen. Op deze dagen hebben 
16 nieuwe mensen zich aangemeld. 
Allemaal van harte welkom! Als jullie 
vragen of opmerkingen hebben neem 
dat gerust contact op met een van de 
bestuursleden.

De nieuwe leden kunnen gebruik 
maken van een aantal gratis 
trainingen. We proberen deze 
traininggroep wat groter te laten 
worden. Dan wordt het mogelijk 
om wat meer te doen voor de echte 
beginners en daarnaast ook wat 
meer te richten op de gevorderden. 
Dus als je nog zin hebt om met deze 
recreantentrainingen mee te doen 
geef je dan vlug op bij iemand van het 
bestuur of donderdags rechtstreeks bij 
Peter.

In de afgelopen ALV hebben we 
besloten om de barbonnen niet 
meer te gebruiken. Ik weet dat er 
gemengde gevoelens over bestaan, 
maar het bestuur staat nog steeds 
achter het besluit. Gelukkig is wel 
de barcommissie goed versterkt met 
een hoeveelheid mensen die allemaal 
kleine stukjes invullen van de uit te 
voeren bartaken. Vele handen maken 
licht werk.

Ook is de competitie al weer volop 
begonnen. De meeste teams hebben 
al weer 3 a 4 wedstrijden gespeeld 
op het moment dat ik dit stukje 
schrijf. We hebben dit jaar 3 landelijk 
spelende teams, 6 regionale teams 
en 7 jeugdteams. Op advies van onze 
trainer spelen de meeste teams met 3 
spelers. 
Helaas zijn er ook al een aantal 
blessures.  Iedereen: beterschap!

Omdat onze vereniging niet kan 
bestaan zonder vrijwilligers heeft het 
bestuur besloten om een gezellige 
avond te organiseren voor de vele 
vrijwilligers die onze vereniging 
heeft. Met deze avond willen we de 
vrijwilligers laten zien dat we hun 
werk waarderen. 

Tot de volgende keer.

Roel de Heij

VAN DE VOORZITTER
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Zondag 4 oktober, een lekkere zonnige 
herfstdag, maar voordat we van alle 
mooie herfstkleuren gaan genieten 
nog even een stukje schrijven voor het 
2e clubblad van dit seizoen.

Bijna alle ledenpassen zijn uitgedeeld, 
dus vrijwel alle bardiensten zijn 
ingevuld. Een verzoek aan de leden 
die de contributie zelf overmaken 
of contant betaald hebben om wel 
een machtiging in te vullen voor de 
eventuele barboete, als de bardienst 
niet gedraaid wordt.

We hebben er tijdens de open dagen 
op 8en 10 september  weer 16 nieuwe 
leden bij gekregen. Het zijn: Demi 
Hanou, Mathijs Roggeveen, Emma 
Blom, Nicole Brasser, Astrid Groen, 
Lia van den Akker, Franz Maphar, 
Manou Leunis, Robin Geerlings, 
Glenn Geerlings, Naomi Poppe, Merle 
Smeehuyzen, Lucienne Verweij, 
Astrid Blankenberg, Caroleine 
en Ferry Bottenheft. Alle nieuwe 
leden hartelijk welkom bij onze 
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.
Nieuwe leden, hang je pasje gerust in 
bij andere recreanten (pasje met een 
groen vakje). Vind je dit toch moeilijk, 
loop dan even naar één van onze 
leden van de recreantencommissie. 
(Koen Muilwijk en Steef Vredeveld)

Leden, die een introducé mee 
willen nemen kunnen bij mij een 
introducépasje komen halen. Het is 

wel de bedoeling dat dit pasje aan het 
eind van de avond bij de bar wordt 
ingeleverd.

Vanwege een heupoperatie is Wil 
Schurink een tijdje uit de running.
Wil, van harte beterschap!!. Wij hopen 
je snel weer in de sporthal te zien. 
Voor Masja Bos ziet het er minder 
rooskleurig uit. Door een steeds 
terugkerende knieblessure moest 
Masja zich terugtrekken uit de 
competitie. En nu maar hopen, dat 
je weer spoedig binnen huppelt in de 
sporthal om je clubgenoten aan te 
moedigen!!

Nog meer blessures!! Wil Leuken is 
vanwege een vervelende blessure 
aan zijn arm al enkele maanden 
uitgeschakeld. Ook Ramon Muller, 
Claudia de Jong en Johan Snel zijn 
tijdelijk uit de roulatie. Beterschap 
allen!! 

Om de ledenlijst up-to-date te houden 
verzoek ik jullie elke verandering 
van adres, telefoonnummer, e-mail 
adres e.d. door te geven aan het 
secretariaat.

Tot ziens in de sporthal.
Els Hautmann
 

VAN HET SECRETARIAAT
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Beste leden,

Het seizoen is alweer volop bezig en 
de eerste betalingsronde contributie 
is er alweer uit (en afgeschreven 
als jullie dit lezen). Fijn te zien dat 
vele leden gebruik maken van de 
doorlopende machtiging, dat bespaart 
mij veel tijd!

Jammer is het dat 8 personen waren 
vergeten dat ze een doorlopende 
machtiging vorig seizoen hadden 
ingevuld en zelf geld hebben 
overgemaakt (of mogen we hun 
storting zien als sponsoring van de 
club).

Komend seizoen zullen we dan ook 
duidelijk in de startbrief zetten dat 
als er een doorlopende machtiging is 
ingevuld er geen geld overgemaakt 
hoeft te worden.

Slechts 25 leden maken nog contant 
over en daaruit kwam dan ook de 
vraag waarom ze toch een machtiging 
moeten invullen. Deze moet zijn 
ingevuld om een eventuele boete 
voor een niet gedraaide bardienst te 
kunnen innen.

Er hebben aan het eind van het 
seizoen en voor 1 juli helaas 36 leden 
opgezegd (13 x jeugd en 23 x senior) 
met diverse redenen. Op de eerste 
open dagen van dit seizoen hebben 
we alweer 16 nieuwe leden (7x jeugd 
9x senior) kunnen verwelkomen, deze 
heet ik dan ook welkom en wens ik 
veel speelplezier toe.

Maar we hebben natuurlijk nog 
ruimte zat, dus als je iemand kent die 
belangstelling, heeft neem hem/haar 
gerust mee voor een proefles.
Het extra ½ uurtje op dinsdag (19:30-
20:00) voor zowel jeugd als senioren 
wordt goed gebruikt. Echter zie ik dit 
ook op de donderdag gebeuren en dat 
is niet de bedoeling, want dan hebben 
wij de zaal niet gehuurd.

Ik verzoek dan ook aan iedereen om 
op de donderdagen tussen (19:30-
20:00) NIET op de banen te spelen 
om te voorkomen dat we een extra 
rekening krijgen voor die uren.

Veel blessure vrij speelplezier 
toegewenst.

Gert-Jan 

DE PENNINGMEESTER
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VERJAARDAGEN

Imre Nijland 20-10
Lara Vane 21-10
Theo Henrichs 22-10
Ilja Meewezen 22-10
Yme Dikkerboom 26-10
Merle Nijland 27-10

Louis Bertrand 1-12
Tessa Delforno 1-12
Michiel van Erven 2-12
Marjolein Does 3-12
Rene van Engelen 3-12
Tony Jim 4-12
Jeroen Blekkenhorst 10-12
Fons Krijnen 10-12
Laila Hussein 13-12
Arthur Geijsen 15-12
Joël Watchman 17-12
Hermann Robben 22-12
Marja Kos-Schaap 25-12

Jan Lovink 1-11
Patrick de Groot 2-11
Ronald van Huissteden 7-11
Michelle Kooij 9-11
Siu-Ching Man 14-11
Sanne Delforno 15-11
Kevin Perquin 16-11
Naomi Poppe 20-11
Marthe Stalenhoef 20-11
Koen Potman 23-11
Glenn Geerlings 28-11
Leo Hagebeek 28-11
Wil Harthoorn 30-11
Mark van Werven 30-11
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Buiten is het een mooie nazomerdag, 
maar de deadline voor het inleveren 
van een stukje voor het volgende 
clubblad nadert, dus een mooi 
moment om achter de computer 
te kruipen en wat zinnige woorden 
in te tikken. Want de competitie is 
begonnen.

Competitie
Bij het schrijven van dit stukje hebben 
de meeste teams er 3 wedstrijden op 
zitten. Als we kijken naar de uitslagen 
tot nu toe dan kun je concluderen dat 
het een leuk en interessant seizoen 
gaat worden. Als ik bijvoorbeeld naar 
mijn eigen team(4) kijk, dan hebben 
we na 3 wedstrijden al van alles 
beleefd. Naast winnen en verliezen, 
hebben we ook al een toeristische 
route door Wormer gehad en ‘last 
but not least’ de eerste ruzie met de 
tegenstander (van Zijderveld) is er 
ook al geweest. Kortom er gebeurt 
van alles. Ik hoop dat het in de andere 
teams net zo spannend is.

We zijn gestart met 9 seniorenteams 
en 7 jeugdteams. Sommige teams 
zijn gepromoveerd en andere teams 
hebben een nieuwe samenstelling. 
Deze wijzigingen nemen met zich mee 
dat de resultaten in het begin wat 
wisselvallig zijn.

Ook het trainen is weer begonnen. 
Dit jaar hebben we 3 trainingssessies 
van 1 uur. Dit is anders dan andere 
jaren maar was onvermijdelijk gezien 
de hoeveelheid mensen die trainen. 
Er zijn 3 groepen gemaakt die elke 
week op een ander tijdstip trainen. 
De eerste sessie begint om 19:45, de 

volgende om 20:45 en de laatste om 
21:45. Door elke week te rouleren 
is er een eerlijke verdeling van de 
trainingstijd.

Veel pech
Het team met de meeste pech op dit 
moment is wel team 3. Zij kregen voor 
de start van het seizoen al te maken 
met de eerste geblesseerde speelster 
namelijk Deirdre van den Berkt. 
Deirdre is vervangen door Masja Bos. 
Helaas ging het in de 1e wedstrijd 
al mis voor team 3. Zowel Ramon 
Muller als Masja Bos raakten allebei 
geblesseerd. Tel daar bij op dat ook 
Claudia de Jong geblesseerd is en het 
drama is compleet.

Na goed overleg tussen de Technische 
Commissie en de diverse teams 
hebben we naar een oplossing 
gezocht. Op dit moment hebben 
Irene Lancker & Lisette Hautmann 
toegezegd een aantal keren in te 
vallen. Tevens wordt er gekeken 
of een aantal dames vanuit andere 
teams kunnen invallen. Dit lijkt 
allemaal te gaan lukken. Namens de 
Technische Commissie, sterkte aan 
alle geblesseerden en dank aan de 
invallende dames!

Shuttles
We spelen dit seizoen met andere 
verenshuttles dan vorig jaar. Vorig jaar 
speelden we met de Yonex Aerosona 
15. Dit jaar spelen we met de Yonex 
Aerosona 10 en 30. Het grootste 
verschil is dat de Yonex Aerosensa 15 
van eendenveren is gemaakt en de 
Aerosensa 10 en 30 van ganzenveren. 
Een veel gehoorde klacht vorig jaar 

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
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was dat de shuttles snel kapot gingen. 
Na een aantal trainingen en een 
thuiswedstrijd denk ik dat we betere 
shuttles hebben. Wel jammer want 
nu kunnen we de shuttle niet meer 
de schuld geven van onze slechte 
prestaties.

Belangrijk blijft dat de shuttles goed 
geprepareerd worden voor een 
wedstrijd. Mocht je verantwoordelijk 
zijn voor de shuttles van je team en 
je weet niet hoe je ze goed moet 
prepareren, schroom je dan niet om 
dit aan iemand te vragen die het vaker 
heeft gedaan. Je kunt ook altijd één 
van de mensen van de Technische 
Commissie aanspreken, die kunnen je 

altijd verder helpen.

Vragen en of opmerkingen.
Op dit moment heeft de Technische 
Commissie geen andere zaken te 
melden. Mochten er bij jullie nog 
vragen en/of onduidelijkheden zijn dan 
kun je je altijd wenden tot één van de 
leden van de Technische Commissie, 
te weten Tim van Wessel, Roel de 
Heij, Nicolette van Bijleveld, Marthe 
Stalenhoef of Aad Noman.
Rest ons nog jullie een sportief en 
gezellig seizoen toe te wensen.

Namens de Technische Commissie
Aad Noman

HET 26 UURS TOERNOOI KOMT TERUG
Volgend seizoen (april 2011) willen we het 26 uurs toernooi weer nieuw 
leven in blazen. Dit toernooi was in de jaren ‘90 een ware publiekstrekker 
waar leden van vele verenigingen van binnen en buiten de regio, 26 uur 
achter elkaar streden voor de titel. Om dit toernooi weer zo’n succes te laten 
worden hebben wij de juiste mensen nodig. Daarom willen wij op dit moment 
al weten welke mensen bij dit toernooi willen helpen.

Wij zijn op zoek naar mensen die de volgende taken op zich zouden kunnen/
willen nemen:

     > EHBO’er
     > BHV-er
     > Bar man/vrouw
     > Masseur/masseuse
     > Beveiliger

Ben jij of ken jij iemand die één van deze taken op zich kan nemen mail dan 
naar toernooi@bvhuizen96.nl. Ook als je ideeën hebt voor het toernooi of je 
wilt op een andere manier betrokken zijn bij de organisatie van dit toernooi 
kun je op dit mail adres terecht.



HILVERSUM • KERKSTRAAT 31 • NAAST DE HEMA

UW SPORTSPECIALIST!
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Datum Tijd Activiteit
za 31-okt-09 18:30-??:?? Vrijwilligersavond
zo 08-nov-09 10:00-18:00 competitie zondag 6
do 12-nov-09 20:00-22:00 Novembertoss toernooi
zo 29-nov-09 10:00-18:00 competitie zondag 8
ma 30-nov-09  Deadline Clubblad 3
di 01-dec-09 17:30-19:30 Sinterklaas
do 03-dec-09 17:30-19:30 Sinterklaas
zo 13-dec-09 10:00-18:00 competitie zondag 10
di 29-dec-09 18:00-22:00 oliebollentoernooi
zo 17-jan-10 10:00-18:00 competitie zondag 13
di 19-jan-10 17:30-21:30 open dag jeugd & sen.
do 21-jan-10 17:30-21:30 open dag jeugd & sen.
zo 24-jan-10 10:00-18:00 competitie zondag 14
zo 31-jan-10 10:00-16:00 2e jeugdtoernooi
ma 01-feb-10  Deadline Clubblad 4
di 02-feb-10 20:00-22:00 Winter Toss toernooi
ma 15-feb-10 19:45 Start OTK
di 09-mrt-10 20:00-22:00 Toss toernooi
zo 28-mrt-10 10:00-18:00 3e jeugdtoernooi
ma 05-apr-10  Deadline Clubblad 5
zo 11-apr-10 10:00-18:00 clubkampioenschappen
do 15-apr-10 19:45 Einde OTK
zo 18-apr-10 10:00-18:00 clubkampioenschappen
di 20-apr-10 17:30-19:30 Ouder Kind toernooi
do 22-apr-10 17:30-19:30 Slottoernooi
di 25-mei-10 20:30 ALV
di 06-jul-10 20:00-22:00 Start Zomerbadminton
di 17-aug-10 20:00-22:00 Laatste avond Zomerbadminton

In dit clubblad kun je ook het bardienstrooster vinden.

Kijk op onze site voor de meest actuele planningen van:

 > het jaarrooster
 > het barrooster
 > het sluitrooster
 > de activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER
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Sinds dit seizoen (of eigenlijk al 
halverwege vorig seizoen) zijn er 
een aantal nieuwe gezichten op 
de vereniging te bespeuren onder 
de competitiespelers. Een van hen 
is Siu Ching Man, kortweg Siu. Zij 
kwam samen met Mirabella Mulder 
over van BC Flevoland en speelt 
dit seizoen in team 2 in de vierde 
divisie. Tijd voor een nadere 
kennismaking.

Bij Huizen kennen we haar inmiddels 
vooral als badmintonster, maar 
Siu geeft ook clinics in een nauw 
aan badminton verwante sport. Ze 
is namelijk ook speedbadminton-
instructrice.
“Sinds de Dutch Open van 2008 ben 
ik via de Nederlandse Badminton Bond 
in te huren als  speedbadminton-
instructrice en daarom geef ik af en 
toe clinics. In 2001 heb ik voor het 
eerst een speedbadmintonset gekocht, 
omdat het badmintonnen buiten zo 
lastig is door de wind. De set kwam uit 
Duitsland waar het spelletje behoorlijk 
populair is, ook het WK wordt daar 
gehouden. In het begin speelden we 
het gewoon als badminton, maar 
inmiddels zijn de spelregels wel 
duidelijk.
Badminton kende ik vroeger ook alleen 
als een sport die buiten gespeeld 
werd, totdat een klasgenootje mij 
erop wees dat het ook binnen kon. 
In Hongkong, waar ik van mijn 3e 
tot mijn 10e gewoond heb, zijn er 
veel badmintonveldjes buiten. Het is 
vergelijkbaar met voetbalpleintjes of 
de openbare tennisbaan hier.”

Thuis bij Siu is het een drukke boel 

met haar man, tweeling van 16 en nog 
twee kinderen van 14 en 11 jaar oud.
“Van de zomer waren de oudste en 
jongste een keertje mee met het 
zomerbadminton. Ze hebben ook wel 
een paar jaar gespeeld bij Arcade, 
maar omdat ik er trainer was hielden 
ze het toch snel voor bekeken!”

“Ik heb zo’n 16 jaar training 
gegeven en ik ben in het bezit van 
het TC1 diploma. Daarmee mag je 
training geven tot en met het niveau 
hoofdklasse. Maar bij Arcade heb ik 
vooral de jeugd en recreanten training 
gegeven, waarbij ik vooral de jeugd 
erg leuk vond om te doen.”

Ook eredivisiespeelster Yvonne Sie 

INTERVIEW MET SIU CHING MAN
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heeft vijf jaar training gehad van Siu 
bij de jeugd van Almere.
“Bij Almere was ik met Roy Calbo een 
van de trainers. Hij heeft de club in de 
eredivisie gecoached. Later heeft hij 
mij bij Arcade weer opgevolgd. Af en 
toe ga ik nog even kijken om te zien 
of hij het een beetje goed doet!”

Siu heeft in haar badmintonloopbaan 
vier clubs versleten en is na Stedewijk, 
Almere, Arcade en Flevoland toe aan 
de eerste club buiten Flevoland.
“De training bij Flevoland was wat 
minder geworden, maar hier bij 
Huizen bevalt het tot nu toe goed. 
Zelf zou ik wel wat meer op techniek 
en vastheid willen trainen, van mij 
hoeft het fysieke werk niet zo. Maar 
ieder zijn ding. Tijdens het vrijspelen 
vind ik het af en toe wel leuk om zelf 
een oefening te doen, hoeken lopen 
bijvoorbeeld of 10x op dezelfde plek 
droppen.”
Op haar Honda Shadow rijdt ze iedere 
dag naar Amsterdam om voor ABN 
AMRO te werken.
“De motor is het handigste 
vervoermiddel, want ik kan mooi 
tussen de file door laveren en langs
de slagboom van de parkeergarage 
glippen. Eenmaal aangekomen zorg 
ik er als business proces manager 
voor dat de producten die de bank 
ontwikkeld door de klant kunnen 
worden afgenomen.”

Siu speelt al competitie sinds haar 
16e.
“Toen ik begon met badmintonnen bij 
een club ben ik direct competitie gaan 
spelen. In het begin verloor ik nog wel 
veel, maar ik speel inmiddels al heel 
wat jaren vierde divisie en dat is een 
leuk niveautje. Mijn beste prestatie 

is een overwinning in de single in 
de tweede divisie toen ik bij Almere 
speelde.”

Mensen die wel eens op een toernooi 
spelen moeten niet vreemd opkijken 
als ze Siu daar aantreffen, want ze 
speelt regelmatig met verschillende 
toernooien mee.
“Vooral toernooien waar je in een 
poule speelt, zoals bij Gaasperdam, 
Veenendaal en het teamtoernooi van 
begin dit seizoen in Epe vind ik leuk. 
Je kunt je lekker hoog inschrijven, 
zodat je pittige wedstrijden speelt en 
het maakt eigenlijk niet uit of je wint 
of verliest. Maar ook toernooien van 
Weesp, Slotermeer en Scagha speel ik 
regelmatig.”

Tijdens het interview kwam er 
plotseling een pak oude foto’s op tafel, 
waaruit bleek dat Siu veel beter op 
de hoogte is van onze verenigings 
geschiedenis dan je van een nieuw lid 
zou verwachten.
“Ik heb vroeger tegen Leo Hagebeek 
en Bianca Verweij gespeeld. Leo was 
altijd erg goed en alle jongens wilden 
de partijen van Bianca tellen!”
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OP REIS MET TEAM 4... NAAR WORMER
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TEAMFOTO’S EN TEAM 5 IN ACTIE
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Er is niks op tegen om op tijd 
aanwezig te zijn voor je eerste 
competitiewedstrijd van het seizoen: 
je hebt voldoende tijd voor tactisch 
overleg, een flinke warming-up en
natuurlijk die psychologische druk 
jegens de tegenstanders. Vol goede 
moed stonden we dus met ons team 
op zondagochtend om 9.20 uur voor 
de Bloemhof in Aalsmeer. Maar helaas, 
het was zo stil en donker dat zelfs 
van koffie geen sprake was. Daar ging
onze voorbereiding. 

Na een bakje benzinestationkoffie
kwamen we gelukkig weer wat bij 
ons positieven en kwam de moed 
terug. Terug in de hal konden we snel 
aan onze eerste partij beginnen: de 
heren dubbel. Arjan en Nicky moesten 
in de eerste game nog een beetje 
aan elkaar wennen waardoor deze 
verloren ging. De tweede game verliep 
veel beter en was oprecht spannend 
te noemen maar ging helaas ook 
verloren in de verlenging. Al gauw 
vielen de bekende woorden “dan 
moeten de dames het maar doen”, en 
zo zou het in 3 games ook zijn. De 
stand was 1-1.

We vervolgden met de eerste 
herenenkel, welke zonder al te 
veel moeilijkheden gewonnen werd 
door Nicky. Valentine zou de eerste 
damesenkel gaan spelen maar 
vanwege blessureleed in team 3, die 
ook in de Bloemhof speelde, heeft ze 
zich in dat team als invaller opgesteld 
(resulterend in twee spannende 3-
setters) en liet de taak aan Saskia 
om de damesenkel te spelen. 
Misschien door deze plotselinge 

wijziging, maar zeker ook door de 
sterke tegenstandster ging de singel 
verloren. Het bleef spannend wie er 
uiteindelijk met de meeste punten 
naar huis zou gaan, want de stand 
was 2-2.

Patrick heeft vervolgens een 
bloedstollende singel gespeeld en 
bleek in drie games de sterkste. 
Ook het winstpunt van de tweede 
damesenkel ging naar ons en bracht 
de stand op een geruststellende 4-2. 
Tot slot restte alleen nog de gemengd 
dubbels en omdat elk punt telt, gingen 
we vol voor de winst. Lastiger, maar 
uitdagender werd het toen bleek 
dat uiteraard ook de tegenstanders 
dezelfde instelling hadden en zich 
niet zonder slag of stoot gewonnen 
gaven. Uiteindelijk werden de 
resterende punten verdeeld. Arjan en 
ik wonnen de eerste gemengd dubbel 
en Saskia en Patrick verloren hun 
partij wat resulteerde in een totale 
5-3 overwinning. Een mooi resultaat 
voor de start van het nieuwe seizoen. 
En dat zelfs zónder de beoogde 
voorbereiding. Puur talent!

Lianne

TEAMVERSLAG TEAM 5  



19 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

Beste Steef Vredeveld,

Jij was altijd al een gewaardeerd lid 
van ons heren team en wij zijn in de 
loop van de jaren dan ook gewend 
geraakt aan jouw buitelingen op het 
veld.

Ondanks waarschuwingen en 
dreigementen van Ping kan je het 
niet laten om tijdens wedstrijden de 
tegenstanders te verrassen (soms ook 
je medespeler) met vaak prachtige 
zweefduiken en buitelingen en levert 
dit ook bijna altijd een punt op.

Stom genoeg heeft één van je team 
genoten je gefilmd en is dit filmpje op
YouTube terecht gekomen en schijnt 
dit een ware hype te zijn. Vooral de 

introductie van zitbadminton spreekt 
velen aan (minder vermoeiend).

Nu hopen wij als teamgenoten dat je 
niet teveel sterallures gaat krijgen en 
naast je schoenen gaat lopen. Ook 
hopen wij dat onze tegenstanders de 
filmpjes niet zien om zo hun speelstijl
te kunnen aanpassen zodat wij jou 
als geheim wapen kunnen blijven 
gebruiken.

Kortom Steef ga zo door en wij zullen 
niks tegen Ping vertellen.

Je teamgenoten

Ps. De filmpjes zijn ook te zien op
www.bvhuizen96.nl  

ODE AAN STEEF VREDEVELD

9 september was het zo ver, Ricardo 
werd 47 jaar. En daarom had de 
jeugd het goede idee om op taart te 
trakteren.

Dus werd er geld ingezameld en een 
fototaart bij de hema besteld. Ook 
een grote kaart en een badeend 
werden gekocht. Op donderdag voor 
de training is de taart opgehaald en 
werd iedereen de dameskleedkamer 
in geloodst om zijn of haar naam op 
de kaart te zetten. Ook werden er 
ballonnen opgeblazen.

Aan het einde van de training was het 
zo ver het was tijd voor taart. Na een 
“lang zal hij leven” was het tijd om 
aan te vallen. De taart was heerlijk en 
het was een geslaagde verrassing!

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

Namens de recreantencommissie B.V. Huizen Ô96
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Ter afsluiting om 22:00 uur een gezellig samenzijn met een hapje (gratis) en een drankje (niet 
gratis)in de clubbar.

Namens de recreantencommissie B.V. Huizen Ô96
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?!?
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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.

Onze huidige sponsoren 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)
- Bunschoten herenmode (www.
bunschoten-herenmode.nl)
- Groenewoud (www.bedenbadmode.
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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Lange zomer …………..en nu toch 
herfst!

Gisterenavond ben ik naar een b.b. 
geweest met “zuidwester”op, is de 
herfst dan nu toch begonnen???  Wat 
hebben we genoten van een lange 
zomer, op naar de herfst en ik zit te 
bedenken wat te schrijven over de 
barcommissie.

Er is veel veranderd in de commissie 
zoals o.a de bezetting, zoals jullie 
weten. Het loopt nog niet helemaal op 
rolletjes maar de intentie is er, heel 
fijn!

Als eerste is het barrooster  bijna 
helemaal ingevuld. Sluitrooster is 
gemaakt en deze staan beiden op de 

site. Daarnaast komt het barrooster 
snel bij de entree en in de kantine te 
hangen. Het sluitrooster hangt op de 
deur van de keuken.

Nu is het zo dat er mensen zijn die 
niet staan ingeroosterd, omdat er 
gewoonweg geen plaatsen meer over 
zijn. Ik zal op volgorde deze mensen 
benaderen om in te vallen. Als je wilt 
ruilen is dat prima maar geef het even 
door.
Ik heb ook gezien dat direct betalen 
aan de bar steeds beter gaat lopen.

Heb je vragen, ik ga binnenkort weer 
spelen na een knieblessure,
ik zie je in de zaal of aan de bar!

Monique van de barcommissie

DE BARCOMMISSIE



25 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

Datum 19:45 - 21:45 21:45 - 23:45
di 13-10-09 Gerd Jan Leppen Gerd Jan Leppen
do 15-10-09 Carolien Rebel Carolien Rebel
di 20-10-09 Marco van leeuwen Marco van leeuwen
do 22-10-09 Marije Gemmink Louis Bertrand
di 27-10-09 Henk v Wiggen Stefan v Dalen
do 29-10-09 Mirabella Mulder Sui-Cing Man
di 3-11-09 Petra Vonk Petra Vonk
do 5-11-09 Rianne van der Kuijl Toon Verschoor
di 10-11-09 Robert Jongerden Robert Jongerden
do 12-11-09 Edward Zwaan Ruud v Wessel
di 17-11-09 Michiel Kersten Saskia Vonk
do 19-11-09 Jan Cees venema Jan cees venema
di 24-11-09 Theo Heinrichs Theo Heinrichs
do 26-11-09 Astrid Wilhelmus Astrid Wilhelmus
di 1-12-09 Tineke Rovers Tineke Rovers
do 3-12-09 Johan Terlien Johan Terlien
di 8-12-09 Leo Weiffenbach Leo Weiffenbach
do 10-12-09 Edward Zwaan Louis Bertrand
di 15-12-09 Theo Fokker Theo Fokker
do 17-12-09 Jan Lovink Jan Lovink
di 22-12-09 Patrick de Groot Patrick de Groot

BARROOSTER

do 24-12-09 xxx xxx
di 29-12-09 xxx xxx
do 31-12-09 xxx xxx
di 5-1-10 Geer Geijsen  
do 7-1-10 Eva Karten Eva Karten
di 12-1-10 Henk v Wiggen  
do 14-1-10 Masja Bos Masja Bos
di 19-1-10 Tiny v Runstraat  
do 21-1-10 Yvonne Klinkert Yvonne Klinkert
di 26-1-10 Tiny v Runstraat Saskia Vonk
do 28-1-10 Sui-Cing Man Mirabella Mulder
di 2-2-10 Dick Maan Dtau Landman
do 4-2-10 Marco krijgsman Marco krijgsman
di 9-2-10 Hanneke Besaris Mirjam Heres
do 11-2-10 Hans Naus Hans Naus
di 16-2-10 Ina Bakkum Ina Bakkum
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Vol met wraakgevoelens gingen wij 
ons tweede badmintonweekend in. Dit 
keer met 5 man sterk, omdat onze 
enige puntenscoorder van vorige week 
door zijn knie is gegaan.

Om 10:00 uur was het tijd voor het 
oude vertrouwde duo Marco en Ruud 
die helaas niet konden tippen aan de 
krachten van onze tegenstanders. En 
zoals gewoonlijk hebben de dames 
weer de punten binnen gehaald.
Zowel de damesdubbel als de 
damessingels werden gewonnen. Maar 

ook Marco kreeg de smaak te pakken 
en ging tot het gaatje, maar zeker niet 
zonder resultaat.

Inmiddels de kracht geput uit 
alle toejuichingen van onze vele 
supporters. Dit was wel nodig, want 
het stond inmiddels 4–3 dus hadden 
nog maar 1 punt nodig om te winnen. 
Uiteindelijk is de winst uit de tenen 
gehaald en de mix van Linda en Ruud  
in drieen gewonnen.

Team 6

TEAMVERSLAG TEAM 6
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Met wie hebben we het genoegen?
Merle Nijland

Hoe oud ben je?
10 jaar

Heb je broers of zussen?
Ja 1 zus, Imre

In welke klas zit je en op welke 
school?
In groep 8 van de Werf

Hoe lang speel je al badminton?
Dit is mijn 2de jaar

Wie is je trainer?
Ricardo

Jouw beste badmintonslag is de…
Backhand

Waar moet je nog aan werken?
Voorhand

Wie is je beste badminton vriend?
Merle

Wat is je beste badmintonmoment 
tot nu toe?
Toen ik 6 keer achter elkaar een punt 
scoorde

Wat vindt je leuk aan badminton?
Dat je de wedstrijden vaak met zijn 2e 
doet

Wat is je favoriete eten?
Pizza magarita

Wat is je favoriete vakantieland?
Frankrijk

Naar welke muziek luister je?
Yes-R

Wat zijn naast badminton je 
andere hobby’s?
streetdance

Dit wil ik nog even zeggen:
Dat iedereen een keertje badminton 
moet proberen

De volgende keer mag…
Merle Smeehuijzen
deze vragen beantwoorden. 

DIT BEN IK
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... Het shirt van Eva eruit ziet als een goed getapt biertje?

... We een nieuw lid in ons midden hebben? Dhr./Mevr. L.A. St-Post

... U voor het raden van de juiste betekenis een prijs kunt ophalen bij Mevr. 
E. Santegoeds?

... Team 1 eind september al bijna de halve competitie heeft gespeeld?

... Onweer ervoor zorgt dat het een donderdag zeer stil was?

... Niels niet in zijn eentje hoefde te kokergooien!

... De nieuwste uitspraak de volgende is: Eens zien of ik mijn portemonnee 
in mijn tas heb zitten?

... Sommige dames als een turk terugkomen van de vakantie?

... Tijdens de Blaricumse feestweek een deel van BV Huizen zich in het Vitus 
had verzameld?

... We een pikante adverteerder hebben geworven?

... Niels rekent in recreantenleden?

... Ilja de leads aanbrengt?

... Rianne na drie competitie seizoenen eindelijk bardienst mag draaien?

... Tineke haar onderbroek gaat verloten?

WIST U DAT?
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... Thomas het niet zo leuk vind om alleen te douchen en daarom graag vies 
zijn bedje induikt?

... Dat er steeds meer heren zo denken?

... Eva in de bonen is als ze Tim niet met een Spa rood de trap af ziet lopen?

... Tineke twee ons in de omvang is geslonken?

... Het niet uitmaakt als je op een doordeweekse avond je tegenstander 
verslaat, maar dat de CK’s belangrijker zijn?

... De fietsenstalling nog steeds niet gevonden wordt door een bepaald lid?

... Het lijkt mij overbodig om een naam te noemen?!?

... De integratie van de nieuwe leden fantastisch is, maar dat het 
douchegedrag te wensen over laat?

... We in het kader van de wet SAMEN zijn, we als BV Huizen erg tevreden 
zijn?

... Marco K. zich goed kan isoleren en dat zich dit ook op de baan 
voortbeweegt?

... Patty graag dingen privé hoedt?

... Eva binnenkort zich op de elektrische fiets voort beweegt?

... Johan T. vindt dat Tineke aan de leesbril toe is?

... Tineke zich ergert aan spelfouten? De hare wel te verstaan!

... Alles wat u zegt tegen u gebruikt kan worden?

... Patty.. ehh.. Tineke.. ehh..

... Johan T. bang is om iets te zeggen in de nabijheid van Mevr. E. 
Santegoeds?

... Gert-Jan het heeft gepast en geprobeerd, maar dat de gevonden oorbellen 
hem niet stonden?

... De broeders de weg naar boven wisten te vinden en dat de patiënt 
goedgekeurd werd?

... Marco K. zijn tien maanden hospik niet durfde toe te passen?

... Er veel theorieën zijn over het verzorgen van een patiënt?

... De zorg uiteindelijk aan Lisette werd toevertrouwd?

... Christoph in herhaling valt door op te merken dat de tribunes nu wel 
schoon zijn. 

... Dit echter al maanden geleden is opgevallen op opgeschreven door de 
gezusters Santegoeds?

... Het wel een heel zware training geweest moet zijn als Peter Edo moet 
helpen met het dragen van een paal? Of is het andersom?

... Aad graag de toeristische plekken van Wormer laat zien?

... Er hier ook foto’s van zijn?

... Het niet voor hand ligt, maar dat Marco K. in Purmerend en op een 
boerderij is geboren?
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... Johan T. suggereert dat een bepaalde dame zwanger is?

... Na het visitebezoek van 2 broeders en dienders, de kantine leegloopt?

... Rene met goed gastheerschap toch de omzet probeert te behouden?

... Goed gastheerschap niets anders betekent dan dat hij zijn klanten zelf het 
bier laat openen?

... Er even later ook nog een klant onheus wordt bejegend in het kader van 
goed gastheerschap?

... De ‘Heksen van het Westen’ in een goed blaadje bij Christoph staan?

... Peter kleine biertjes bestelt?

... Patty zich de benen uit haar lijf rent in trainingsgroep A?

... Het helpt om met één slipper te douchen? Althans, dat denkt Patty?

... Er gezongen mocht worden op de eerste thuisspeeldag voor Marco van L?

... Marco dit ook voor Fiene mocht doen?

... Marije en Rianne vreemd gaan?

... Deirdre door het winnen van haar mix nog een keer mag invallen in team 
4?

... Je Tony overal bovenuit komt als hij je aanmoedigt?

Badminton o badminton
Ik wou dat ik h ber kon
Een smash, een clear, een vloek, een tier
Een in, een uit, een fout besluit
Een uit, een in, een nieuw begin
We blijven h proberen
Te beginnen m serveren

Sjaak Spier

Drie opmerkelijke uitspraken!
... Sjoe ook Sju wordt genoemd maar dat het eigenlijk Sieoe is?
... Johan Snel weer snel hersteld op de baan stond, maar helaas nog niet 

snel genoeg hersteld was en helaas snel de kantine in moest gaan om 
weer snel te herstellen!

... Team 3 van drie dames naar twee dames gingen, wat later weer 3 dames 
werd. Maar van drie dames werden het er weer twee, weer later één en 
nog wat later nul. Wat uiteindelijk gaat eindigen op één dame!

BADMINTON
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