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Ron van den Berkt
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Barcommissie
Gert-Jan van Loenen
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Technische Commissie
Nicolette van Bijleveld
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Steef Vredeveld
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Deirdre van den Berkt
Arjan van Tuinen
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Linda Muis
06 - 45057055
linda.muis@bvhuizen96.nl

Ik kan me geen seizoen 
herinneren, waarin we 
tijdens de competitie 
zo veel problemen 
met het weer hebben 
gekend. De afgelopen 
weken hebben mijn 
team en ik zelfs twee 
keer een weeralarm 
getrotseerd, al waren 
we op het moment dat het alarm afging (wat een 
kabaal trouwens) al wel in het hol van de leeuw. 
Behalve last van de sneeuw kan ik me zo nog drie 
uitwedstrijden voor de geest halen waar het zo 
hard regende dat het reizen over onder andere de 
houtribdijk ook geen pretje was. Maar het zit er nu 
op, we hebben het steeds veilig gered, al lukte het 
tussendoor niet om het team te handhaven.

Door alle weeralarmen zijn echter nog niet alle 
poules uitgespeeld. Voor enkele teams is het zelfs 
nog niet duidelijk of zij komend seizoen in dezelfde 
klasse zullen spelen. Gelukkig maar dat het voor 
teams van Huizen niet meer om een eventueel 
kampioenschap gaat, want dat zou pas echt een 
sof zijn. Het moment van kampioen worden gaat 
dan namelijk nogal geruisloos voorbij. Het lijkt mij 
veel leuker om overdag een beetje te bellen wat 
de directe concurrent doet en daar dan vervolgens 
zelf net een stapje overheen zetten in de aller-, 
allerlaatste match, om vervolgens met champagne in 
de weer te gaan. Het team 5 scenario dus. Wie weet 
dat dat scenario volgend seizoen bekend staat als 
het team 3 scenario?!

Namens de redactie veel leesplezier gewenst,
Niels
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VAN DE VOORZITTER
Clubgenoten,

Zo net weer even de sneeuw 
weggeschoven, en dan nu maar 
even het stukje voor het 4e clubblad 
schrijven.

De competitie is afgelopen. Slechts 
een van onze teams is kampioen 
geworden. Bij de senioren is team 5 
kampioen geworden. Proficiat!

Op 19 en 21 januari waren de open 
dagen. De redactiecommissie heeft 
veel moeite gedaan om in alle 
kranten een artikel te krijgen. Dit 
is goed geslaagd. Mijn dank aan de 
redactie commissie! Ik heb gehoord 
dat er zeker 10 nieuwe leden zijn 
bijgekomen. Hartelijk welkom!

Op 31 januari wordt het 2e Color 
Holland jeugdtoernooi gespeeld door 
de jeugd uit de regio. We hebben 
helaas de inschrijvingen moeten 
beperken tot 140 kinderen. Door de 
grote aanvraag hebben we helaas 
redelijk veel kinderen moeten 
teleurstellen. Het 3e toernooi is op 28 
maart dus als je mee wilt doen, wees 
er snel bij. 

Ondertussen zijn voor de Open Team 
Kampioenschappen de indelingen 
bekend geworden. De OTK wedstrijden 
worden door de week gespeeld. Thuis 
spelen we op de dinsdagavond van 
19:30 tot 22:30. We spelen dit jaar 
slechts met 3 teams. Dank aan Steef 
voor de organisatie.

De TC is al weer begonnen met de 
voorbereidingen voor het indelen 
van de spelers voor het volgende 
kompetitie 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 
het inschrijfformulier.

Afgelopen keer heb ik geschreven 
over de actie van Color Holland. Onze 
hoofdsponsor Color Holland heeft ons 
een mooi aanbod gedaan: Als leden 
van BV Huizen ’96 gebruik maken van 
de “winterschilderaanbieding” van 
Color Holland dan krijgt de vereniging 
5 euro voor de clubkas voor elke dag 
dat bij een lid wordt geschilderd. Ik 
heb van Hans Prins gehoord dat er 
nog capaciteit is, dus mocht je een 
winterschilder zoeken, kijk dan verder 
in ons clubblad voor de details. Geef 
wel aan Color Holland door dat je van 
onze verenging bent.
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Eva Karten heeft vanuit onze 
vereniging meegedaan aan de 
EHBO cursus die door de Meent was 
georganiseerd. Ik heb gisteravond 
gehoord dat ze haar diploma heeft 
gehaald! Tevens zal de Meent nog 
herhalingslessen organiseren. 
Iedereen die daaraan mee wil doen 
kan zich melden bij het bestuur.

Op de afgelopen bestuursvergadering 
hebben we gesproken over de 
bestuurssamenstelling voor het 

komende jaar. Helaas zullen een 
paar bestuursleden, maar ook 
commissieleden zich terugtrekken. Ik 
wil daarom hierbij een oproep doen 
aan jullie allemaal om na te denken 
of je misschien een rol wilt vervullen 
in een van de commissies of in het 
bestuur.

Mvgr,
Roel de Heij

TOERNOOIKALENDER
Datum Toernooi Organisatie Plaats Inschrij-

ven tot
13 & 14  mrt Keukenhoftoernooi BV Lisse Lisse 24-feb

13 & 14 mrt Haarlemmermeer
toernooi

BV Overbos Hoofddorp 21-feb

20 & 21  mrt Satellite toernooi  BV 
Almere

BV Almere Almere 28-feb

27 mrt Unicum toernooi 
2010

Unicum Woerden 13-03

27 & 28  mrt Open BC Weesp 
toernooi

BC Weesp Weesp 09-03

3 apr Jan van Schaffelaar 
toernooi

BC Barneveld Barneveld

17 apr Henzen open BDV Veenendaal Veenendaal
18 apr Open Iduna toernooi BC Iduna Utrecht

24 apr 14e BeeS-Sport 
invitatietoernooi

BV Gaasperdam Amsterdam 11-apr

8 & 9 mei Meteoortoernooi SV Meteoor Veendam

8 & 9 mei 47e Hoofdstad 
toernooi

BV Slotemeer Amsterdam

13 mei 40e dauwtrapper 
toernooi

BC ‘70 Veluwe Epe

16 & 17 mei Vennewater open ‘t Vennewater  
badminton

Heilo
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VAN HET SECRETARIAAT
De helft van het badmintonseizoen zit er alweer op. De feestdagen, het 
oliebollentoernooi en de open dagen, het zit er allemaal weer op. 
Terugkijkend op het oliebollentoernooi en de open dagen kan ik zeggen dat 
door de inzet van een paar mensen alles goed geslaagd is.
Ongeveer 90 leden met familie hadden zich voor het oliebollentoernooi 
opgegeven en we hebben die avond kunnen genieten van een echte Hollandse 
pot!! Snert met roggebrood en spek!! Een geslaagd toernooi en een gezellige 
afsluiting van het jaar 2009.

Open Dagen
De open dagen waren 19 en 21 januari. Een compliment aan de redactie is 
wel op zijn plaats. In alle kranten van Huizen heeft er een stukje over de open 
dagen gestaan. Het resultaat is dan ook dat we 11 nieuwe leden verwelkomen!
Het zijn: Danny Rebel, Marja Baak, Jim Lawson, John Watson, Rose-Maree 
Verhey, Merel Rieken, Lucas-Bertus de Groot, Lennard Klaaysen, Johan 
Stroomer, Saskia Stroomer en Michael Klinge. 
Jeugdleden en senioren welkom bij onze vereniging en veel badmintonplezier.
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 en vergeet vooral niet de website www.bvhuizen96.nl te raadplegen.
Ook komt er 5x per jaar een clubblad uit. 

De sportpas
Alle leden die per 1 januari 2010 lid zijn van de NBB zullen automatisch een 
nieuwe sportpas ontvangen. Er is bij de NBB enige vertraging ontstaan, de 
sportpas zal naar verwachting eind maart 2010 verstrekt worden. 

Tot ziens in de sporthal
Els Hautmann

SPONSOREN & ADVERTEERDERS VAN BV HUIZEN ‘96
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)



Het is tijd voor de Rabobank.
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VERJAARDAGEN

Suzanne van Loenen 22-3
Johan Snel 22-3
Ron van den Berkt 22-3
Tim Hassani 24-3
Hessel Idezenga 24-3
Jan Willem Driessen 26-3
Robin Geerlings 28-3
Simon Bots 30-3
Chris van der Loo 3-4
Stefan Postma 4-4
Rianne Bakker 6-4
Marjam Heres 6-4
Theo Fokker 9-4
Karin Boor 12-4

Ed de Bruyn 12-4
Saskia Vonk 12-4
Naomi Hassani 17-4
Roel de Heij 19-4
Franz Maphar 20-4
Tim van Wessel 20-4
Astrid Westland 23-4
Sonja Posthumus 26-4
Willem Janssen 27-4
Danny Rebel 27-4
Lisette Hautmann 28-4

Amber Potman 1-3
Remi Hoencamp 2-3
Manou Leunis 2-3
Lucas-Bert de Groot 4-3
Merel Rozendaal 5-3
Bob Florentinus 10-3
Rimke Solkamans 14-3
Eva Karten 16-3
Will van Leuken 16-3
Hans Knevel 18-3
Thorwald de Boer 19-3
Tim de Groot 20-3
Deide van den Berkt 21-3
Arjan van Tuinen 21-3
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

Meer dan de helft van de winter 
hebben we achter de rug. Aan 
sneeuw in Nederland geen gebrek, 
de wintersporters konden dan ook 
rustig hier blijven om van de witte 
landschappen te genieten! Maar 
nee… sneeuw in Nederland is alleen 
maar leuk in het weekend en kan niet 
tippen aan de wintersport sneeuw. Wij 
hopen als TC dan ook dat iedereen 
weer veilig thuis gekomen is. De 
competitie hebben we inmiddels 
alweer lang achter de rug, maar de 
clubkampioenschappen daarentegen 
komen alweer snel in zicht. Even een 
korte terugblik en blik vooruit.

Eindstand competitie
De competitie is dit jaar met 1 
kampioensteam geëindigd. Ze 
hebben ons tot het einde van de 
middag in spanning weten te houden, 
maar zijn er op eigen kracht in 
geslaagd om kampioen te worden! 
Met 1 wedstrijdpunt meer is team 
5 gepromoveerd naar de 1e klasse. 
Gefeliciteerd!

Naast een kampioensteam moeten 
we helaas ook mededelen dat we 
een team hebben die gedegradeerd 
is. En dat nog wel met 13 dames 
in één team! Alle invalbeurten van 
diverse dames hebben niet mogen 
baten. Team 3 is gedegradeerd 
en zal komend seizoen weer in de 
Hoofdklasse uitkomen. Team 4 is op 
het moment van schrijven van dit stuk 
ook nog niet zeker in de 1e klasse. 
Van Zijderveld moet nog een wedstrijd 
inhalen en bij hen…. weet je het maar 
nooit! We hopen dat team 4 in de 1e 

klasse kan blijven. Ook in de poule 
van team 6 is het nog spannend. Alle 
overige teams hebben zich weten te 
handhaven.

Competitietrainer / trainingen
Eind januari heeft Harry voor dit 
seizoen zijn laatste trainingen 
gegeven. Sinds een aantal weken 
heeft hij ook op donderdag voor een 
select “jonge talenten”gezelschap een 
training verzorgd. Volgend seizoen 
is Harry weer van de partij en is de 
TC nog met hem in overleg over de 
opzet van de training en het aantal 
trainingen. Zodra daar meer over 
bekend is, zal de TC dit in komend 
clubblad met een ieder delen. Wij 
willen Harry middels deze wijze 
bedanken voor zijn (deels vrijwillige) 
bijdrage aan de donderdagtraining!

Clubkampioenschappen
Op 11 en 18 april 2010 vinden de 
clubkampioenschappen plaats. In 
de kantine zal het inschrijfformulier 
opgehangen worden en kan een ieder 
zich in de juiste categorie inschrijven. 
Graag willen wij iedereen uitnodigen 
om mee te doen aan dit event! Heb je 
vragen, kom dan gerust naar een TC 
lid toe. Ook recreanten zijn van harte 
welkom!

Aanmeldingen competitie 2010-2011
Op het moment dat dit clubblad 
verschijnt, heeft de TC de 
inschrijfformulieren voor de volgende 
competitieronde reeds in haar bezit. 
Ook dit jaar zal de trainer wederom 
een grote invloed hebben op de 
teamsamenstelling en hebben de 
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spelers hun voorkeuren middels een 
formulier kenbaar kunnen maken. Het 
aantal aanmeldingen is weer groot. 
Ook komen er diverse jeugdleden 
over naar de seniorencompetitie. 
De trainer en TC proberen zoveel 
mogelijk mensen in te delen en zoveel 
mogelijk aan de wensen te voldoen. 
Wij voorzien echter wel dat het dit jaar 
moeilijker zal worden dan afgelopen 
jaren het geval was. Mochten wij niet 
aan je wensen kunnen voldoen, zal dit 
tijdig kenbaar gemaakt worden. 

Overige informatie
Tot slot wil de TC alle invallers van 
afgelopen seizoen bedanken. Door 
jullie medewerking hebben de teams 
alle wedstrijden met volle bezetting 
kunnen spelen. Hier en daar zijn nog 
wat punten bij elkaar gesprokkeld, 
voor het ene team net genoeg voor 
het andere team helaas onvoldoende. 
Bedankt voor jullie inzet! 

Namens de Technische Commissie,
Nicolette van Bijleveld



HILVERSUM • KERKSTRAAT 31 • NAAST DE HEMA

UW SPORTSPECIALIST!
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Datum 19:45-21:45 21:45-23:45
23-02 Lisette Hautmann Lisette Hautmann
25-02 Tony Jim Tony Jim
2-03 Thorwald Thorwald
4-03 Ramon Muller Marjolein Does
9-03 Ad Stroes Ad Stroes
11-03 Ramon Muller Ilona Winkel
16-03 Athur Geysen Dtau Landman
18-03 JW Driessen JW Driessen
23-03 Albert Bijmolt Mirjam Heres
25-03 Peter Bos Pieter Kouwenhoven
30-03 Astrid Westland Astrid Westland
1-04 Elianne v Huisstede Elianne v Huisstede
6-04 Nicky Muller Nicky Muller
8-04 ?? Pieter Kouwenhoven
13-04 Margret Muller Margret Muller
15-04 Leonie van Duyst Leonie van Duyst
20-04 Wim Lebbink Wim Lebbink
22-04 Jeroen Blekkenhorst Jeroen Blekkenhorst
27-04 Leo Vink Leo Vink
29-04 Joop Jansen Joop Jansen
4-05 Lidy van Dissel Marja Kos
6-05 Hanneke Besaris ??
11-05 Lidy van Dissel Marcel Henning
13-05 Claudia de Jong ??
18-05 ××× ×××
20-05 ××× ×××
25-05 ××× ×××
27-05 ××× ×××
1-06 ××× ×××
3-06 ××× ×××
8-06 Marjolein+Ilona Marjolein+Ilona
10-06 ××× ×××
15-06 Peter Muller Peter Muller
17-06 ××× ×××
22-06 Valentine Bouwmeester Valentine Bouwmeester
24-06 ××× ×××
29-06 Arthur Geysen ??

BARROOSTER
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TERUGBLIK OP DE COMPETITIE DOOR HARRY
Beste badmintonners,

Wederom is er een badmintonseizoen voorbij.
Graag wil ik jullie een samenvatting geven van het afgelopen seizoen.

Helaas is team 3 gedegradeerd naar hoofdklasse.
Vanaf het begin van het seizoen waren er meerdere spelers geblesseerd. Het 
team moest steeds met wisselende spelers badmintonnen. Hierdoor zijn er 
minder goede resultaten behaald. Hopelijk zal het team in het nieuwe seizoen 
de benodigde resultaten behalen om weer terug te kunnen komen in de vierde 
divisie.

Bij team 1 zijn er dit jaar vier nieuwe spelers bijgekomen.
Drie spelers komen uit de hoofdklasse en hebben dit seizoen moeten wennen 
aan het spelen in de derde divisie. Het team is op de zesde plaats geëindigd, 
wat betekent dat het team volgend seizoen weer mee kan doen in deze klasse. 
Hopelijk kunnen de nieuwe spelers meer ervaring opdoen in deze klasse en 
wordt het team nog sterker.

Team 2 heeft dit seizoen met drie nieuwe spelers zich goed kunnen handhaven 
in de vierde divisie. Het team is op de vijfde plek geëindigd. Een goed 
resultaat.

Team 4 en team 6 hebben deze keer een zwaar seizoen gehad.
Team 6 heeft met een hoger puntensaldo op een gedeelde zesde plaats kunnen 
degradatie kunnen voorkomen. Het komende seizoen zal team 6 hard moeten 
trainen om een beter resultaat te kunnen behalen.
Team 4 staat op het moment dat ik dit schrijf op de zesde plaats. Het 
eindresultaat is afhankelijk van de uitslag tussen Overbos 2 tegen Zijderveld 
10. Deze wedstrijd wordt pas gespeeld op 7 februari 2010. Dit is dus nog even 
afwachten en laten we hopen op een positieve uitslag voor ons team 4, zodat 
zij volgend seizoen weer meespelen in deze
klasse.

Team 7 heeft dit seizoen betere resultaten behaald dan vorig seizoen en is 
geëindigd op de derde plek. Een goed resultaat dus en ga zo door.

Team 8 heeft met veel trainen, spelvreugde en ervaring zich omhoog gespeeld 
naar de zevende plek. Een beter resultaat dan vorig jaar. Het motto van dit 
team ‘gezelligheid, gezondheid en veel plezier in de sport’ werkt dus in hun 
voordeel. Ga zo door.
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Team 9 (Herenteam) is helaas als laatste geëindigd.
Een reden hiervoor zou kunnen zijn, dat er slechts twee heren altijd op de 
training aanwezig zijn. Om volgend seizoen een beter resultaat te kunnen 
behalen, adviseer ik de andere heren om vaker op de training te komen. 
Volgend seizoen zal er waarschijnlijk gespeeld worden met veren shuttles. 
Vaker samen trainen zal het spel ten goede komen.

Tenslotte team 5.
Dit team stond de eerste helft van het seizoen constant op de eerste plek. Een
kampioenschap leek zeker. Maar de tweede helft bleek moeilijker. Het was zelfs 
zo, dat de allerlaatste partij de beslissende partij zou worden. Patrick en Saskia 
moesten de laatste partij winnen om met het team nog kampioen te kunnen 
worden. De uitdrukking de laatste loodjes wegen het zwaarst is hier zeker van 
toepassing. De druk van het kampioenschap zorgde ervoor dat beide spelers 
de eerste game niet naar behoren speelden. Zij verloren de eerste game. Na 
duidelijke aanwijzingen kwamen zij terug in de tweede game en wonnen zij 
deze. De derde game was zwaar, maar door hun mentale kracht hebben zij de
tegenstander toch verslagen. Een zwaar maar welverdiend kampioenschap 
voor team 5.
Proficiat!

Conclusie: in dit seizoen hebben de teams goede en minder goede 
resultaten behaald. Laten we voor het volgende seizoen hopen op alleen 
maar hoogtepunten voor iedereen. Het bestuur wil ik graag bedanken voor 
de mogelijkheid om op donderdagavond een extra training te kunnen geven 
aan de jongerenselectie competitiespelers. Tenslotte wil ik jullie allemaal heel 
erg bedanken voor jullie grote opkomst bij de trainingen en voor jullie inzet 
en enthousiasme tijdens de wedstrijden. Lisette, Irene, Deirdre, Pieter, Peter 
en Rene, onze ervaren reservespelers die regelmatig bereid waren hun vrije 
tijd op te geven om in te vallen bij de competitiewedstrijden, wil ik ook zeer 
bedanken voor hun inzet en enthousiasme.

Ik wens jullie allen succes bij het aanstaande clubkampioenschap en de 
komende toernooien!
Tot in het nieuwe badmintonseizoen!

Groetjes,

Harry Lumi
30 januari 2010
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DE BARCOMMISSIE

Tijdens de laatste bestuursvergadering heb ik aangegeven te willen stoppen 
als bestuurslid/commissielid barcommissie. Ik heb dit anderhalf jaar gedaan en 
tegelijkertijd ben ik met een nieuwe baan gestart die erg veel energie vergt. 

Zoals jullie weten werk ik nu met Zeer Moeilijk Opvoedbare Jongeren in de 
leeftijd 12 t/m/18 jaar in Huizen.
We zijn op dit moment heel druk met het volgen van de politieke besluiten of 
we hier in Huizen mogen blijven, dit doen we dmv alle mogelijke activiteiten 
om ons te laten horen en zien, zie de kranten!!
Kortom het combineren met extra andere taken, die ik trouwens wel heel 
belangrijk vind, kan ik niet meer uitvoeren.

Concreet gezegd ben ik per direct gestopt met de bestuurstaken en zal 
samen met het bestuur de komende tijd zoeken naar oplossing. Tijdelijk 
aanspreekpunt is Gert Jan tot er een nieuwe
barvoorzitter is (maximaal tot ALV).
 
Ik doe een beroep op iedereen die lid is van onze club en tijd heeft om eens na 
te denken over deze functie. 
 
“Vele handen maken licht werk”!!!
 
Binnen de barcommissie zijn een aantal leden betrokken bij de boodschappen, 
inruimen van de boodschappen, schoonmaken van de kantine, sluitrooster/ 
barrooster maken e.d.
Bedankt voor jullie hulp!
 
Een sportieve groet, Monique.

Volgens onze administratie hebben wij van de volgende mensen nog één of 
meer bardiensten tegoed: Hans Knevel 2×,Lucas Smit 2×, Ping Vredeveld 2×, 
Ronald Zapental 2×, Frank Zwertbroek 2×, Peter Bos 1×, Geer Geijsen 1×, 
Rene van Engelen 1×, Marcel Henning 1×, Marja Kos-Schaap1×, Fons Krijnen 
1×, Toon Verschoor 1× en Petra Vonk 1×. Gaarne zo spoedig mogelijk opgeven 
bij Els of Gert-Jan.

OPGEVEN BARDIENST
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Met wie hebben we het genoegen?
Merle smeehuijzen

Hoe oud ben je?
10 jaar

Heb je broers of zussen?
Ja, 1 broer en 1 zus

In welke klas zit je en op welke 
school?
Groep 6 op basis school de Werf

Hoe lang speel je al badminton?
1 of 2 jaar ik weet het niet pricies

Wie is je trainer?
Ricardo

Jouw beste badmintonslag is de…
Claer

Waar moet je nog aan werken?
Minder uit slaan

Wie is je beste badminton vriend?
Merle Nijland

Wat is je beste badmintonmoment 
tot nu toe?
Meedoen aan het jeugdtoernooi

Wat vindt je leuk aan badminton?
Het samen spelen met andere 
kinderen

Wat is je favoriete eten?
Spinazie

Wat is je favoriete vakantieland?
Vlieland

Naar welke muziek luister je?
Lady Gaga

Wat zijn naast badminton je ander 
hobby’s?
Scouting en paardrijden

Dit wil ik nog even zeggen:
-

De volgende keer mag…
Robin
deze vragen beantwoorden.

DIT BEN IK



19 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

Kleedkamer vier

Na een avond lekker zweten
Moet je één ding niet vergeten
Lekker in je blote billen
Door de douches lopen gillen
Beetje zingen, beetje soppen
Af en toe wat goeie moppen
Maar eerst nog kokergooien
Hopelijk sta je niet te klooien
Want voor je het weet heb je verloren
En moet je snel de drankjes scoren
Met handen vol cola en bier
Keer je terug in kleedkamer vier
Dan snel gaan douchen,
maar dat is er niet bij
Want er is geen douche meer vrij 
(zeker als er maar drie van de vier 
werken)
Dus je kan maar beter winnen
Dan kan het douchen snel beginnen

Sjaak Spier

SJAAK SPIER

Datum Tijd Activiteit
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

ACTIVITEITENKALENDER
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Team 6 is dit seizoen geplaagd door 
blessures en een zwangerschap. Albert 
Bijmolt liep tijdens het klussen een 
knieblessure op die operatief hersteld 
moet worden en Leonie is in blijde 
verwachting van haar 2e kindje. 
Tevens bleek gaandeweg het seizoen 
dat deze afdeling in de 2e klasse toch 
wel heel erg sterk was.

Tegen het einde van het seizoen werd 
duidelijk dat we gevaar liepen op de 
7e plaats te eindigen. In de 2e klasse 
district degraderen de nummers 7 en 
8 naar de 3e klasse, we liepen dus 
gevaar te degraderen.

De 12e wedstrijd speelden we thuis 
tegen onze directe concurrent, met 
evenveel wedstrijdpunten, op de 7e 
plaats, de Flinters. Deze wedstrijd 
zou belangrijk worden. Hoe groter de 
overwinning, hoe meer we zouden 
uitlopen op de Flinters, iets wat we 
hard nodig hadden. Na enig overleg 
binnen team en TC werd het niet 
unanieme besluit genomen om Pieter 
Kouwenhoven te vragen voor de nog 
altijd geblesseerde Albert in te vallen.

Op de ochtend van de wedstrijd was er 
druk SMS-verkeer. Pieter bevestigde 
1 uur ’s nachts dat hij ons inderdaad 
kwam versterken en Linda melde zich 
ziek en lag in foetushouding op bed 
na nachtbraken. Deirdre werd daarom 
uit een diepe slaap wakker gebeld en 
stemde slaapdronken toe de plaats 
van Linda in te nemen.

Marco stapte bij het verlaten van 
zijn huis met gladde schoenen op 
een gladde ondergrond en maakte 

een pijnlijke val waarbij wat spieren 
in zijn linkerbeen werden overrekt. 
Eenmaal in de sporthal was Marco 
niet overtuigd dat het spelen van 
een wedstrijd die dag een goed idee 
was. Toen Marco Pieter de sporthal 
zag binnenlopen besloot Marco die 
dag geen partijen te gaan spelen, zijn 
gedachte was: “Pieter gaat het vast 
niet slechter doen dan ik”.

Zowel Ruud en Pieter als Tanja en 
Deirdre wisten met overtuiging de 
dubbels te winnen. Ruud moest zich in 
zijn single gewonnen geven. Tanja en 
Deirdre hadden in hun singles hooguit 
een beetje last van het tegenspartelen 
van hun tegenstandsters en wisten 
overtuigend te winnen. Het noodlot 
sloeg toe in de single van Pieter. De 
rally’s van Pieter zagen er allemaal erg 
makkelijk uit en Pieter leek zich lekker 
warm te spelen met lange rally’s 
waarin hij voortdurend spelinitiatief 
had. Alles ging goed tot Pieter tegen 
het einde van de 1e game opeens 
verbaasd omkeek en zei “dit is niet 
goed”. Pieter had een zweepslag 
opgelopen. Pieter wilde tegen elk 
advies doorspelen maar verloor de 1e 
game, wist vervolgens de 2e game te 
winnen maar gaf uiteindelijk op in de 
3e game. 

Nu Pieter uitgeschakeld was moest 
Marco dus toch maar gaan mixen 
met Tanja en stapte zo met enige 
onzekerheid de baan op. De stop-
balletjes van Tanja, de kapballetjes 
en smashes van Marco maakte het de 
tegenstander lastig genoeg zodat ze 
Marco niet aan het lopen kregen. 

EINDSPRINT TEAM 6
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Met twee verlengingen werd deze 
partij gewonnen door Tanja en Marco.

Ruud en Deirdre wisten na een 
verlenging ook hun mix te winnen. 
Eindresultaat 6-2, we zouden daardoor 
4 punten uitlopen op “de Flinters”. 
Daarmee waren we er nog niet, de 
Flinters zouden hun laatste wedstrijd 
tegen de nr 8 spelen en zeker punten 
scoren. Wij moesten nog 2 wedstrijden 
spelen, uit tegen de nummer 3 en 
thuis tegen de zeer sterke nummer 2 
uit de poule. 

Ondertussen begonnen trainer 
Harry en de TC zich met ons 
team te bemoeien en werd erop 
aangedrongen om ervoor te zorgen 
dat wij ons zouden handhaven in 
de 2e klasse. Uitwedstrijden in 
Ijmuiden op woensdagavond om 
19:00 zijn niet populair bij potentiële 
invallers zodoende werd besloten bij 
de thuiswedstrijd tegen het sterke 
Matchpoint Nicky voor Albert en 
Deirdre voor Leonie te laten invallen.

De herendubbel van Ruud en Marco 
werd in 3e verloren. De damesdubbel 
van Deirdre en Tanja werd ook 
verloren. Tanja redde het in 3en niet 
en Linda had weinig in te brengen in 
haar single. Marco werd in no-time 
geslacht, gefileerd, opgediend en
afgeserveerd door een zeer hard 
slaande tegenstander. Invaller Nicky 
wist met flair zijn single te winnen en
zo het eerste broodnodige punt wist te 
scoren.

Ruud en Linda vochten in hun mix 
voor wat ze waard waren maar 
moesten uiteindelijk het onderspit 
delven. Nicky en Deirdre speelden een 

thriller-mix en wisten dit punt naar 
zich toe te trekken, eindresultaat 2-6 
met dank aan Nicky en Deirdre.

Datzelfde weekeinde speelde de 
Flinters 6-2 tegen de nummer 
8 uit de poule waardoor wij en 
de Flinters wederom evenveel 
wedstrijdpunten hadden behaald. 
Omdat het onderling resultaat met 
4-4 en 6-2 winst in ons voordeel is 
kwamen wij op de 6e plaats, buiten 
de degradatiezone. Bovendien stond 
voor ons nog een inhaalwedstrijd, 
op een woensdagavond, tegen 
Velsen  op het programma. Met 4-4 
thuis tegen Velsen in de eerste helft 
moest het toch mogelijk zijn hier een 
puntje te pakken en ons zo ook in 
wedstrijdpunten te onderscheiden van 
de Flinters.

De laatste wedstrijd tegen Velsen 
kenmerkte zich door ernstig gebrek 
aan gedrevenheid bij de Huizers. 
Allemaal hadden we ons na het werk 
gehaast om op tijd bij Velsen te zijn 
en allemaal stonden we mentaal 
vermoeid op de baan. Ondanks nog 
een paar 3-gamers konden we geen 
vuist maken. Eindresultaat 8-0 verlies. 

Dank zij het gunstige onderling 
resultaat ten opzichte van de Flinters 
heeft team-6 de 6e plaats bemachtigd 
en zal team-6 volgend seizoen weer 
uit kunnen komen in de 2e klasse.

Bij deze nogmaals dank aan Pieter, 
Deirdre en Nicky.

Team 6
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Traditioneel wordt enkele dagen voor oud en nieuw, het oliebollentoernooi 
georganiseerd. Ook eind 2009 was dit toernooi weer een groot succes. Dit 
gezelligheidstoernooi was dan ook (ondanks de slechte weersomstandigheden) 
weer goed bezocht. Zowel de jeugd als senioren spelers waren 
vertegenwoordigd, daarnaast deden er ook nog een aantal ouders, broertjes of 
zusjes en kinderen mee. Dit bracht het totaal aantal deelnemers op 76. 
Het toernooi werd zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld. 

Naast de wedstrijden kon iedereen ook genieten van de heerlijke broodjes en 
soep. En het oliebollentoernooi zou deze naam natuurlijk niet krijgen als er 
geen oliebollen zouden zijn.  De oliebollen zijn dit toernooi gesponsord door 
Oliebollenkoerier.nl.

Na alle wedstrijden gespeeld te hebben kon  de einduitslag opgemaakt worden. 
Bij de jeugd ging de eerste prijs bij de jongens naar Michael Blaas en bij de 
meisjes naar Irma van der Kuijl. Bij de senioren ging de eerste prijs voor de 
mannen voor de tweede keer op rij naar Erik Post en Jan-Paul Venema. Bij de 
dames ging de prijs dit jaar naar Ina Bakkum.

HET OLIEBOLLEN TOERNOOI
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OPROEP, OPROEP, OPROEP!!!!!!!!
De jeugd commissie is dringend op zoek naar ouders,leden of oudere 
jeugdleden die de jc het volgende seizoen willen en kunnen versterken.

De jc bestaat nu nog maar uit 3 personen die dit met veel plezier doen.
Onze kinderen spelen nu nog bij de jeugd,maar aangezien zij allemaal 15 
plussers zijn gaan ze tussen nu en 2jaar waarschijnlijk senior lid worden.
Daarom zou het prettig zijn als wij nu wat versterking zouden krijgen, die dan 
met de tijd misschien het stokje van ons kunnen gaan over nemen.

Wat doen wij allemaal?
• Het begeleiden van de jeugdrecreanten en competitie spelers (geen 
training geven) op de dinsdag en donderdag.
• Het regelen van de jeugd competitie.
• 3x per jaar een jeugdtoernooi organiseren.
• Sinterklaasfeest.
• Ouder kind toernooi.
• Einde jaar feest bv barbecue of jeugd kamp(naar eigen idee in te vullen).

Dit lijkt heel veel maar in de praktijk valt het wel mee .En hoe meer mensen 
bereid zijn te helpen hoe minder tijd het kost .Wat wij wel weten is dat je er 
veel voor terug krijgt. In ieder geval het enthousiasme van de kinderen.

Voor vragen kunnen jullie terecht bij:
Loes Naus
Aanwezig op donderdag van 17.30 tot19.30
Maria van loenen 035-5251914
Aanwezig op dinsdag van 17.30 tot 18.30
Ron vd Berkt
Aanwezig op dinsdag van 18.00 tot 19.30
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Zondag 31 januari 2010

Gisteren al vroeg naar bed gegaan om 
uitgeslapen en fris te kunnen gaan 
spelen op een toernooi in Huizen. Na 
effe rond te hebben gereden kwamen 
we eindelijk aan bij sporthal “De 
Meent”. We lopen nog maar net de 
trap op richting kantine of we staan 
al in een rij met met anderen die zich 
komen melden. Gelukkig nemen mijn 
ouders dit voor hun rekening en glip ik 
snel de zaal in. Ik zie al een hoop kids 
overslaan en een drukte verderop. 
Effe kijken wat daar te beleven is. 
Allerlei blaadjes met poule-indelingen 
en wedstrijden hangen aan de muur. 
Na enig turen vind ik mezelf terug 
en zie dat ik gedurende de hele dag 
wedstrijdjes met en tegen anderen 
moet spelen. Door de luidsprekers 
vragen ze of ik in de buurt van de 
wedstrijdtafel wil komen voor uitleg. 
Ze hebben wel aardig wat te vertellen. 
Ik mag niet eens de klimwand in, 
pa en ma mogen zich nergens mee 
bemoeien, we krijgen wat te eten en 
te drinken. We krijgen ook een blaadje 
uitgedeeld waar alles op schijnt te 
staan. Verrek, ik moet ook nog tellen 
en invallen voor kids die niet op zijn 
komen dagen. Lekker zeg.
Gelukkig hebben ze hier en daar ook 
tellers van deze club. Om half elf speel 
ik mijn eerste wedstrijd. Vlak hiervoor 
wordt mijn naam opgenoemd zodat ik 
het niet vergeet. Ja duh.
Snel naar de baan en spelen maar. 
Ik heb gelukkig een maat die er wat 
van kan en het gaat lekker zo. Oeps, 
de tegenstanders kunnen er ook wat 
van. We winnen net met 25-21. Zoveel 
mogelijk scoren, want er schijnen 

prijsjes te zijn voor degene met de 
meeste punten. 
Verderop staan wat grotere lummels 
en meiden te spelen. Oei, dat gaat er 
hard aan toe. Ze lachen wel veel zeg.
Ik hoor weer wat door de boxen. 
Broodjes knak kunnen gehaald 
worden. Maar met pa en ma een 
tafeltje opgezocht. Ze nemen koffie
met vlaai en ik limo en broodje knak 
van mijn lijstje. Wat doet ze nou? Ze 
tekent beker 2 aan i.pv. 1. Mevrouw is 
dit wel goed? Pfff, ik mag beker 1 nog 
gebruiken. Wel effe opletten hier. 
Ben net weer in de hal en hoor dat ik 
moet tellen. Klopt met mijn blaadje. 
Na deze wedstrijd even naar een hoek 
in de hal gelopen, waar een kraam 
van Badmintonplanet staat met allerlei 
badmintonspullen. Mooie rackets zeg. 
Ma, kom is kijken wat ze hier hebben. 
Dit racket ligt zo lekker in de hand, 
toe? Wat nou? Volgend jaar maar 
kijken voor een ander racket? Jammer 
dan.
Er is weer een hoop drukte bij de 
wand, dus maar weer effe een blik 
werpen. Een tussenstand!
Ik zie mezelf op derde plek staan, dus 
wat meer mijn beste doen. Há, ik hoor 
mijn naam weer, snel naar de baan 
en spelen. Waar blijft de tegenstander 
nou? Ik moet punten halen. Gelukkig 
daar komt ze aan. Snel serveren en 
scoren met die hap. Het gaat lekker 
zo en ik zie in de volgende partij dat 
degene die boven me staat het net 
niet zo goed doet.
Effe bij de wedstrijdtafel kijken want 
de bekers worden neergezet. Oei, 
wat een mooie dingen. Ik wil er wel 
eentje op mijn nachtkastje hebben. 
Het is drie uur en de laatste partijen 

2E COLOR HOLLAND JEUGDTOERNOOI
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gaan beginnen. Effe later is het 
voorbij en wordt er gevraagd of we 
rondom de tafel kunnen gaan zitten. 
Beetje duwen en ik heb een mooi 
plekje. Opletten geblazen, er komen 
een paar dames aan met vaantjes en 
dropsmileys om deze uit te delen. Als 
dat maar goed gaat.
Há, de prijsuitreiking gaat beginnen. 
Wel een hoop prijzen zeg. Kan wel effe 
duren met tien poules en 40 bekers. 

Halverwege is mijn eigen poule aan 
de beurt. Eerst de meiden, jeetje wat 
wordt het spannend. Wat zegt tie nou? 
Hoor ik daar mijn naam? Snel naar 
voren, ja hoor ik heb ook een beker! 
Goed vasthouden.
Of we nog voor een groepsfoto de 
hoek in willen gaan met een groot 
sponsorbord “Color Holland” voor ons. 
Natuurlijk doen we dat. Volgende keer 
doe ik mooi weer mee.
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VERJAARDAG PETER VERDOOREN
Maandag 4 januari was het zo ver Peter werd 68 jaar. Dus heeft de jeugd 
een verjaardagsfeest georganiseerd. Alle jeugdleden hebben een klein 
bedrag betaald een daarvan hebben Judith, Wendy en Monique cadeaus en 
taart gekocht. Na een lang zal hij leven en het uitblazen van de kaarsjes op 
de taart was het tijd op de cadeaus uit te pakken. Twee mooie theeglazen 
met onderzetters en een theedoos gevuld met thee met een mooie foto van 
de jeugdleden. Het was een geslaagde en gezellig verassing.
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Winterschilder extra voordelig, voor de Badmintonvereniging. 

Bij elke binnenklus van de leden van de vereniging, storten wij nog eens € 5,00 per man per dag op 
de rekening van de badmintonvereniging. 

De winterschilder van Schildersbedrijf Color Holland geeft aan alle particulieren een korting van 
€ 25,00 per man, per dag. 

Schildersbedrijf Color Holland heeft het doel om al haar vaste en nieuwe klanten extra mogelijkheden te 
geven om gebruik te maken van de premie voor de winterschilder. 

Bedrijven en andere instellingen, zoals banken verzorgingstehuizen, hotels, die gebruik maken van de 
winterschilder krijgen van Schildersbedrijf Color Holland € 12,50 korting per man, per dag. 
U het voordeel en wij het werk. Daar komt bij dat Schildersbedrijf Color Holland in de periode dat de 
winterschilder actief is, bijzondere Sikkens producten gebruikt die speciaal voor de winterschilder gemaakt 
zijn. 

Schildersbedrijf Color Holland bezit zelf verwarmde schaftwagens met toiletten, zodat onze schilders ook in 
de wintermaanden er lekker warmpjes bij zitten. 

Voor alle projecten van de winterschilder wordt uiteraard, net als voor elk ander project van Schildersbedrijf 
Color Holland, een garantiecertificaat afgegeven. Daarbij ontvangt u een OHC onderhoudscontract 
waardoor wij u zelfs een garantie kan geven van 10 (tien!) jaar. Wij hebben inmiddels ook OHC 
onderhoudscontracten voor het binnenwerk, waardoor u er altijd netjes bijzit. 

Woningen die ouder dan twee jaar zijn vallen nu in het lage 6 % BTW tarief, waardoor u eveneens extra 
korting heeft. 

De onderhoudscontracten voor het binnenwerk beginnen inmiddels ook vorm te krijgen. Sommige 
opdrachtgevers kiezen ervoor elk jaar het binnenwerk even bij te werken. Dat zijn natuurlijk bij uitstek 
geschikte opdrachten voor de winterschilder. 

Bel nu 035 52 649 38 voor de winterschilder. Schildersbedrijf Color Holland is er klaar voor! 

Voor de winterschilder moet u bij Schildersbedrijf Color Holland zijn, gegarandeerd goed werk! 

Schildersbedrijf Color Holland BV 
Postbus 114 
1270 AC Huizen 
T +31 35 52 649 38 
F +31 35 52 431 99 
info@colorholland.nl
www.colorholland.nl 
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De barcommissie dacht dat het tijd 
werd voor een ander biertje….niets is 
minder waar! Er zijn een aantal mensen 
die liever een ander biertje drinken 
maar een overweldigende meerderheid 
wil gewoon Gulpener drinken. 
Eindconclusie….we laten het zoals het 
is.

Proost!
De Barcommissie

In de periode van 8 februari tot en met 1 mei (12 weken) geeft de Plus bij elke 
aankoop van € 5, - besteding aan boodschappen een gratis sponsor zegel weg 
met een waarde van € 0,05, deze moeten op een speciale spaarkaart worden 
geplakt. Aan het einde van de Actie kunnen de kaarten worden ingeleverd 
en wordt het bij elkaar 
gespaarde bedrag aan ons 
uit gekeerd. Bij de vorige 
sponsoractie  hebben we 
dankzij jullie een zeer 
leuk extra bedrag kunnen 
incasseren, en konden we extra dingen realiseren buiten de begroting om. 

Als vereniging zijn wij zeer blij met zulke acties en stellen het zeer op prijs als 
bij u keuze van supermarkt denkt aan de Plus en de verkregen zegels (volle 
spaarkaarten) aan ons schenkt in de speciale inleverbus die in in de Plus hangt 
of bij ons in de kantine. 

Boodschappen doet u bij de Plus, die sponsort ten slotte de club!!

SPONSOR DE CLUB MET BOODSCHAPPEN BIJ PLUS

Biertje?!
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... Roel dames genoeg kan maken?

... Irene klaar is met de toeters bij van Zijderveld?

... Zij voor dit soort situaties speciaal een cursus gevolgd heeft?

... Zij deze op moment supreme totaal vergeten was?

... Marco van L de heldenstatus heeft behaald?

... Hij vanaf heden alleen niet meer op barkrukken mag dansen?

... Hij als crimineel de kroeg uit gebonjourd werd?

... Dtau ondanks hint van de tegenpartij gewoon baco durft te bestellen?

... Marthe boetes veroorzaakt?

... Dit op advies van Niels gebeurde?

... Lisette prima in team 3 past (aldus Niels)?

... Dit komt omdat ook zij met 21-19 in de derde set kan verliezen?

... Team 3 met alle 14 teamleden uit eten wil?

... Team 5 kampioen geworden is?

... Mirjam gaat kamperen?

... Siu een ware racecoureur is?

... Zij wegens racen van de weg geplukt is?

... Eva na al die tijd nog steeds niet weet waar baan 8 is?

... Peter Muller er op toeziet dat deze wist-u-dat wordt opgeschreven?

... Team 4 met ruime voorsprong gehandhaaft is?

... Deze voorsprong 1 punt inhield?

... Ilja Gay-star shirts draagt?

... Tony voortaan alleen competitie speelt als Mirjam brownies bakt?

... Nicolette graag de stofzuiger uitlaat?

... Patrick de Groot vrienden is met de wijkagent?

... Er hele technieken zijn om koffie te zetten?

... Patrick de Groot u hier graag van op de hoogte wil brengen?

... We een nieuwe cateraar in ons midden hebben?

... Aad en Pieter uren door kunnen praten over hun schooltijd?

... Eva zich afvraagt of de heren hun maandelijkse periode hadden?

... Met de laatste telling er wel vier hele paren All Stars in de sporthal pasten?

... Thomas gelijk heeft gekregen wat betreft de uitslag van team 3? Of hij hier 
nu blij om moet zijn..

... Loes tot diep in haar decolleté sneeuw vindt?

... Edward wordt geboycot aan de bar?

... Marco van Leeuwen dacht dat hij ‘s middags bardienst mocht draaien?

... Het straatje mooi sneeuwvrij was geveegd?

... Onze verslaafden in ons midden best hun afval van hun verslaving in 
de prullenbak mogen gooien?

WIST U DAT...
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Dit weekend waren de laatste thuiswedstrijden, vooral voor team 5 
(Valentine, Saskia, Lianne, Nicky, Patrick en Arjan) een spannend weekend. 
Het kampioenschap was nog in zicht, maar met 1 punt achterstand op de 
nummer één BV Almere, was dit nog een hele opgave. We waren helemaal 
afhankelijk van de wedstrijd Flowershuttle-BV Almere.

Voordat we aan onze eigen wedstrijd begonnen, kregen we via de TC al te 
horen dat de tussenstand bij BV Almere inmiddels 2-4 in het voordeel van 
Almere was. Wij zouden (rekening houdend met een 2-6 overwinning voor 
Almere) nu bij een 8-0 overwinning kampioen zijn.

Na de herendubbel verloren te hebben en de damesdubbel gewonnen, was 
het tijd om onze bronnen bij Flowershuttle nogmaals te vragen naar de 
eindstand. Deze bleek 3-5 te zijn, in het voordeel van Almere. Met een 7-1 
overwinning zou team 5 zeker kampioen zijn. Dan zou vanaf nu wel alles 
gewonnen moeten worden. Na vier singles (waarvan er toch een paar zeer 
spannend waren) was de stand 5-1, Na een goede eerste mix kwam de 
stand op 6-1. Saskia en Patrick moesten het laatste punt nog maar even 
binnenhalen. Dit bleek echter niet zo makkelijk, maar na drie zware games 
konden we dan toch de 7-1 op het scorebord zetten. Het kampioenschap was 
met een minimaal verschil van één punt op Almere behaald.

             v.l.n.r. Valentine, Lianne, Nicky, Saskia, Patrick en Arjan. 

TEAM 5 KAMPIOEN!





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


