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Trainingspak, 
joggingbroek, trui, 
shirtje, mouwloos shirt, 
kort broekje, lang 
broekje, rokje, jurkje,  
hoge sokken, lage 
sokken, polsbandje, 
haarband en natuurlijk 
schoenen. Als het 
om kleding gaat kun 
je als badmintonner 
alle kanten op. Met rackets is dat eigenlijk nooit zo 
geweest. Je kocht er eentje omdat je er lekker mee 
kon slaan, maar met de looks had je het maar te 
doen. De grip kan je natuurlijk naar eigen smaak 
inrichten: dun, dik badstof, soft-grip enzovoort. Maar 
de kleuren staan vast, al zijn er sinds kort enkele 
knalroze rackets op de markt. Als je een matzwarte 
wilt hebben of eentje met bladgoud dan zal je 
creatief moeten zijn.

Komen we bij de snaren. Behalve de klassieke gele, 
witte en grijzige snaren zijn er tegenwoordig roze 
snaren te koop. Dat matcht natuurlijk super met het 
roze racket en gripje! Maar een bespanning is niet 
af zonder een mooi plaatje erop. Het aloude Yonex 
logo heeft sinds kort op onze vereniging concurrentie 
gekregen van de afbeelding van een zwaantje. Rara 
van wie zou dat zijn. Maar nog niet alle nieuwe 
bespanners hebben een logo en om het plaatsen 
daarvan wat aan te moedigen is het de hoogste 
tijd om een wedstrijdje uit te schrijven! Het werkt 
heel simpel: Laat het logo op je bespanning aan het 
begin van het nieuwe seizoen aan de redactie zien. 
Wij kiezen het mooiste logo en dat mag vervolgens 
de kaft van ons tweede boekje sieren! Dus hup, 
ontwerpen met die handel!

Namens de redactie veel leesplezier gewenst,
Niels

VAN DE REDACTIE C o l o f o n
BV Huizen ‘96
Sportcentrum de Meent
Graaf Wichman 177, Huizen
www.bvhuizen96.nl

Dinsdag en donderdag:
Jeugd 17:30 - 19:30
Senioren 20:00 - 22:30

Voorzitter
Roel de Heij
Borneolaan 16 Huizen
035 - 5258807
roel.de.heij@bvhuizen96.nl

Secretariaat
Els Hautmann
Hoefblad 47 Huizen
035 - 5255928
els.hautmann@bvhuizen96.nl

Penningmeester
Gert-Jan van Loenen
035 - 5251914
gert-jan.van.loenen@bvhuizen96.nl

Jeugdcommissie
Ron van den Berkt
035 - 5267511
ron.van.den.berkt@bvhuizen96.nl

Barcommissie
Gert-Jan van Loenen
035 - 5251914
gert-jan.van.loenen@bvhuizen96.nl

Technische Commissie
Nicolette van Bijleveld
035 - 5252265
nicolette.van.bijleveld@bvhuizen96.nl

Recreantencommissie
Steef Vredeveld
035 - 5230170
steef.vredeveld@bvhuizen96.nl

Redactiecommissie
redactie@bvhuizen96.nl
Niels Jongerden (06 - 27159967)
Deirdre van den Berkt
Arjan van Tuinen
Suzanne van Loenen
Lianne Maan

Sponsoring/Advertenties
Linda Muis
06 - 45057055
linda.muis@bvhuizen96.nl
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VAN DE VOORZITTER
Beste clubgenoten,

Was vanavond weer eens om 20:00 thuis 
na een ritje vanuit Mechelen in Belgie 
waarbij ik 2 keer de file inreed vanwege 
een auto-ongeluk. Maar toch even achter 
de PC gekropen voor dit stukje, want ik 
ben al een week over tijd.

Het was wel verschrikkelijk druk de laatste 
weken. Eerst hadden we het laatste Color 
Holland Jeugdtoernooi. Weer net zo vol als 
de vorige twee keer. De formule werk nog 
steeds fantastisch. Ik wil iedereen die zich 
inzetten om het jeugdtoernooi elke keer 
zo’n succes te maken hartelijk bedanken.

Toen stonden de clubkampioenschappen op heet programma. Samen met 
Marco Krijgsman de voorbereidingen gedaan die vooral bestaan uit lekker 
knutselen aan een programma om alles automatisch te regelen. We hebben de 
eerste zondag gehad. Alles verlopen zoals gehoopt en dat geeft een tevreden 
gevoel.
Het is alweer het laatste clubblad. Het jaar vliegt weer voorbij.

En toen kwam afgelopen woensdag. Els en ik zijn voor de club op special missie 
gegaan. Helaas kan ik hier nog niets over vertellen, hoe graag ik dit ook zou 
willen. Maar na deze eerste avond zijn we overtuigd dat het een succes gaat 
worden. Ik hoop dat de volgende drie avonden net zo positief verlopen. Als het 
zover is, zullen we er meer over bekend maken.
Nou hier laat ik het bij. Ga vlug nog even kijken naar de laatste mails met 
betrekking tot de clubkampioenschappen. Ik lees dat sommige mensen vast 
zitten in San Francisco, terwijl anderen staan te popelen om naar Las Vegas te 
vertrekken.

Oh ja toch nog even; 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. 

Tot op de ALV,

Roel de Heij
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Het is tijd voor de Rabobank.
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VAN HET SECRETARIAAT
Het laatste clubblad van dit seizoen, dan denk ik aan zon, zee, zwoele 
zomeravonden en iets minder aan mijn computer op de zolderkamer. Na zo’n 
stralende dag als vandaag is het een lekker vooruitzicht dat er aan een druk 
jaar eventjes een einde komt. Toch fiets ik elke week met veel plezier naar
de badmintonhal om de bar te openen en de eerste badmintonfanaten van 
een kop koffie te voorzien. Ook de werkzaamheden voor het secretariaat heb
ik het afgelopen jaar weer met veel plezier gedaan. Mocht er iemand staan 
te popelen om het heel graag van mij over te nemen, ja dan zal ik wel plaats 
moeten maken…., maar als je het mij vraagt blijf ik dit nog graag een poosje 
doen. 
De hele maand mei is er voor de jeugd geen badminton. De senioren kunnen 
alleen dinsdag 4 mei nog badmintonnen. 
Op dinsdag 4 mei gaat de sporthal i.v.m. dodenherdenking om 20.30 uur 
open. Na 4 mei is er de hele maand geen badminton. Er zullen dan examens 
van het Erfgooierscollege in de sporthal plaatsvinden.

Een belangrijke datum om in je agenda te zetten: 25 mei om 20.30 uur 
Algemene Leden Vergadering. De vergadering vindt in onze kantine plaats. 
De verslagen van alle commissies zullen voor alle leden tijdens de ALV 
beschikbaar zijn. 

Dinsdag 1 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.
Ook dit jaar zal het zomerbadminton weer plaatsvinden. In de maanden juli 
en augustus kan er op dinsdag 6, 13, 20, 27 juli en 3, 10 en 17 augustus 
gebadmintond worden van 20.00 uur tot 22.30 uur. Heb je zin om ook deze 
zomer actief te blijven meld je dan bij mij aan. Bij voldoende inschrijving zijn 
de kosten  € 20,00 voor 7 avonden. Ben je een paar weken op vakantie dan 
mag je je ook inschrijven voor 3 avonden. De kosten zijn dan € 10,00. 
Bij inschrijving wel graag contant betalen.

We hebben er nog een paar nieuwe leden bij. 
Het zijn: Kees Stroomer, Tijmen de Boer, Tim van der Bijl en Marianne Bablon.
Nieuwe leden, hartelijk welkom bij onze vereniging en vele sportieve uurtjes in 
de Meent gewenst. 
Het is nog wel een beetje ver weg, maar ik wens alle leden een heerlijke 
zonnige zomer en zie jullie graag weer uitgerust na de zomer terug.

Belangrijke datum voor in je agenda:
Dinsdag 25 mei Algemene Ledenvergadering in de kantine.
Aanvang 20.30 uur.

Els Hautmann
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ONDERONSJE - NET DAT ENE PUNTJE
Ha Nicky!

Het is duidelijk wat mijn team met jouw team overeenkomt. Eén puntje 
en een geduchte club het nakijken geven. Wat ons overeenkomt is dat we 
billenknijpend op een bank moeten afwachten wat de anderen gaan doen.
Zo zat ik zondag 7 februari op bank met de telefoon naast me te wachten tot 
onze spion van Overbos ons zou mailen. Overbos mocht met 5-3 verliezen van 
de grindtegels van van Zijderveld waardoor wij zouden handhaven. Mooi voor 
ons, mooi voor de club. Die bijnaam is overigens niet van mijn hand, maar 
is in het heetst van de strijd verzonnen tijdens een kleine aanvaring met van 
Zijderveld. Ik zal niet in details treden, maar echt gezellig werd het er niet 
op. Gelukkig werd het in Hoofddorp een gelijkspel en mogen die grindtegels 
volgend jaar een klasse lager spelen en niet wij!

Maar op één punt kampioen worden en Almere met de staart tussen de benen 
laten afdruipen is natuurlijk nog mooier! Nogmaals, team 5 gefeliciteerd!

Is toch leuk, zo volgend jaar beiden in de eerste klasse uitkomen. Tenzij de TC 
andere gedachtes heeft. Ik begrijp dat het geen gemakkelijke klus is aangezien 
er al vele teams volgepropt zijn en er 5 jeugdspelers staan te popelen om ons 
te vervangen. Ik probeer wel wat op te vangen als ik TC-leden bij elkaar zie, 
maar tot nu toe tast ik nog in het duister. En bovenal, Nicolette geeft geen 
krimp.. Lekker dan!

Hee Eef!

De overeenkomsten lijken me vrij duidelijk, beide teams hebben hun doel 
met één punt verschil weten te bereiken en hebben dit af laten hangen 
van de laatste wedstrijd. Het verschil is echter dat team vijf geen tijd heeft 
gehad om billenknijpend af te zitten wachten.. De wedstrijd van Almere werd 
immers op dezelfde dag gespeeld en voor het verliezen van de herendubbel 
hadden we eigenlijk alles nog zelf in de hand. Als we de twee in een eerder 
clubblad beschreven off days niet gehad zouden hebben, hoewel we dan ook 
de McDonald’s therapie hadden moeten missen, was de laatste wedstrijd niet 
eens interessant geweest. Maar als hadden komt.. De daarop volgende partijen 
werden hierdoor natuurlijk alleen nog maar spannender, zeker toen ons bekend 
werd dat Almere niet met de volle mep aan punten de wedstrijd uit zou komen.

Prachtig dat we op deze manier Almere van het kampioenschap hebben weten 
te beroven. Het team van Almere was overigens niet van het grindtegel gehalte 
zoals het team van van Zijderveld. Zonder verder in detail te treden wilde ik 
nog even vermelden dat zelfs door de neutrale toeschouwer enkele niet door 
mij te herhalen verwensingen naar het hoofd van enkele grindtegels werd 
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geslingerd tijdens het kijken naar de wedstrijd BVHuizen’96 - van Zijderveld in 
de Meent. Sommige grindtegel acties hadden een dermate kleuterachtig niveau 
dat reageren eigenlijk zonde was van de energie.

Om dit stuk toch nog met een vrolijke noot te eindigen: Ik hoop maar dat we 
volgend seizoen beide in de eerste klasse mogen uitkomen, (inmiddels al wat 
te melden Nicolette?), en dat ook dan de laatste wedstrijd weer voor mooie 
wendingen mag zorgen.

Ha Nicky!

Ik moet jou en je vrolijke noot teleurstellen, Nicolette geeft niks prijs. Maar ik 
kan het nog bij Tim proberen. Daar heb ik nog wel iets van tegoed aangezien 
hij me voor Anne heeft ingeruild met Veendam. Maar ik hoor van bronnen dat 
jij Veendam ook gaat aandoen? Ik zoek nog een mixpartner.. Misschien is het 
schrijversduo ook een uitstekend mixduo voor Veendam?!?!?

Tot schrijfs!!
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VERJAARDAGEN
Mei
Lucienne Verweij
Tim Meewezen
Nicole Brasser
Leo Vink
Marcel Henning
Judith Baylé
Caroleine Bottenheft
Michiel Kersten
Albert Bijmolt
Leonie Duijst- Bakkum
Max Geijsen
Emma Blom
Lucas van Heije
Michael Klinge
Jip Haarsma
Aad Noman
Ramon Muller
Stefan van Daalen
Steef  Vredeveld

3-5
3-5
5-5
5-5
7-5

10-5
10-5
11-5
13-5
13-5
18-5
20-5
22-5
23-5
25-5
26-5
27-5
27-5
28-5

Juni
Lidy van Dissel
Johan Terlien
Michelle Blom
Job van den Berg
Leo Weiffenbach
Gert-Jan van Loenen
Ruud van Wessel
Jan-Paul Venema
Elbert Besaris
Wendy Naus
Dtau Landman
Hanneke Besaris
Rosanne van Huisstede 
Milo Postma
Monique van Loenen
Mirabella Mulder
Gerard Pieper
Marije Gemmink

3-6
5-6
6-6
8-6
8-6

10-6
10-6
13-6
15-6
16-6
16-6
18-6
22-6
24-6
26-6
26-6
27-6
27-6

Juli
Masja Bos
Edward Zwaan
Henk van Wiggen
Tiny van de Runstraat-
Parent
Daniëlle Groothoff
Monique Meijer
Cedric van den Berkt
Casper Bots
Anouk Kos
Tim van der Bijl 
Robert Jongerden
Koen Muilwijk
Leen de Koning 
Ad Stroes
Margreet Pieper
Marco Krijgsman
Niels Jongerden
Lianne Maan

1-7
1-7
3-7
4-7

5-7
7-7
8-7
9-7

10-7
12-7
13-7
17-7
17-7
18-7
19-7
22-7
27-7
30-7

Augustus
Janny de Heij-
Kromkamp
Corinne Loenen
Tim de Zeeuw
Zwanie Vos
Claudia de Jong
Cees Harthoorn
Ronald Zapletal
Bart-Jan den Butter
Geer Geijsen
Martijn Tros 
Lennard Klaaysen
Edo Zwaan
Marja Baak
Lia van den Akker
Lucas Wolffers

7-8

7-8
10-8
11-8
12-8
15-8
17-8
21-8
24-8
26-8
28-8
28-8
29-8
30-8
31-8
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Datum 19:45-21:45 21:45-23:45
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

De kantine

Na het douchen géén discipline
Maar op een draf naar de kantine
Bitter lemon, cola, bier
Het maakt niet uit, ze hebben het hier
Lekker kletsen aan de bar
Met wat pinda’s voor je knar
En die pinda’s zijn zo zout
Gelukkig staan de drankjes koud
Kaarten worden terug gelegd
Er wordt ook al gedag gezegd
Een laatste noot en stukje kaas
De avond is voorbij helaas

Sjaak Spier

SJAAK SPIER



HILVERSUM • KERKSTRAAT 31 • NAAST DE HEMA

UW SPORTSPECIALIST!
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DIT BEN IK

Met wie hebben we het genoegen?
Daniël van Eijden

Hoe oud ben je?
18 jaar

Heb je broers of zussen?
Ja,  ik heb 1 broer Albert

In welke klas zit je en op welke 
school?
In het 1ste jaar van het ROC 
ASA Utrecht ik doe de opleiding 
onderwijsassistent

Hoe lang speel je al badminton?
Al 6 jaar

Hoe vindt je het om volgend jaar 
naar de senioren te gaan?
Super leuk

In welk team ga je spelen?
Dat weet ik nog niet

Wie wordt je trainer?
Harry 

Wie was je favoriete jeugdtrainer?
Peter Verdooren

Jouw beste badmintonslag is de…
Duiken naar de shuttle

Waar moet je nog aan werken?
Dat ik niet te lief speel

Wie is je beste badminton vriend?
Martijn, en de rest van Huizen

Wat is je beste badmintonmoment 
to nu toe?
Vorig jaar op de 
clubkampioenschappen winnen van 
Joël Watchmann

Binnen de club zou ik dit willen 
veranderen…
Helemaal niets

Wat vindt je leuk aan badminton?
Ik vind alles leuk

Wat is je favoriete eten?
Witte bonen in tomatensaus

Wat is je favoriete vakantieland?
Die heb ik niet

Naar welke muziek luister je?
Naar alles behalve klassieke muziek

Wat zijn naast badminton je ander 
hobby’s?
Ajax

Dit wil ik nog even zeggen:
Niets

De volgende keer mag…
Lisa deze vragen beantwoorden.
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Wat was het leuk de eerste keer ruiken aan het competitiespel 
De eerste dag was een zeer lange dag ,want het waren allemaal 3 setters
 

Ook werd het teamgevoel echt sterk door het maken van een 
teamtekening die we uiteindelijk gewonnen hebben
  
We waren goed op dreef echter hadden we onze laatste en derde 
bijeenkomst tegen de nummers 1 en die was duidelijk sterker. Gelukkig 
toch nog een mooie medaille en natuurlijk een ervaring rijker.

CHAMPIONS LEAGUE 

Achterbaan 16 Huizen
Tel. 035 523 95 84

www.bedenbadmode.nl
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DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Huizen, april 2010  

Best clublid,

Op dinsdag 25 mei 2010 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 2009/2010, en er wordt aandacht 
besteed aan het komende seizoen 2010/2011.

De verschillende commissies geven via de door hen gemaakte jaarverslagen 
inzicht in de diverse zaken die gedurende het seizoen 20089/2010 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 25 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 25 mei om 20.30 uur in onze verenigingsruimte in Sporthal 
De Meent.
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Algemene Ledenvergadering BV Huizen  96 d.d. 25 mei 2010 

  1. Opening
 
  2. Mededelingen
   
  3. Ingekomen stukken

  4. Notulen ALV 26 mei 2009

  5. Jaarverslagen  
-   Penningmeester 
-   Kascommissie
-   Secretariaat
-   Redactiecommissie
-   Jeugdcommissie
-   Technische commissie
-   Barcommissie 
-   Recreantencommissie
   
  6. Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar  : Roel de Heij
 Aftredend en herkiesbaar  : Gert-Jan van Loenen
 Aftredend en niet herkiesbaar : Nicolette van Bijleveld 
 Bestuur draagt voor   : ??
 Aftredend en niet herkiesbaar : Ron van de Berkt
 Bestuur draagt voor   : ??
 Aftredend en niet herkiesbaar : Monique Meijer
 Bestuur draagt voor   : ??
 
  7. Begroting 2009/2010 en vaststellen contributie

  8.   Wijziging  commissies

  9. Kascommissie : vaststellen tijdens de vergadering

10.   Rondvraag

11. Sluiting
 
De verslagen zijn aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 mei 
2010.            

AGENDA ALV
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Zondag 28 maart 2010

Onze jongste telg neemt vandaag deel 
aan het alweer 3e jeugdtoernooi in 
Huizen.
Vannacht nog mijn bed uitgeweest om 
de wekker een uur vooruit te zetten. 
Stel je voor, anders kom je nog te laat 
met je kind op het toernooi binnen. Ze 
zien je aankomen.
Bij aankomst weer in de gebruikelijke 
rij staan om te betalen. Hierna nog 
snel even een kop koffie met
vlaai en dan even kijken bij wie die 
in de poule zit. Het is beneden al een 
drukte van jewelste.
Hij is blij, want hij zit bij enkele club- 
en leeftijdsgenoten ingedeeld. Het is 
ondertussen tien uur en ze beginnen 
met de uitleg. Er schijnt iets niet goed 
gegaan zijn met de vaantjes en nu 
schijnen ze medailles te krijgen. Ik 
ben benieuwd. Wel een leuk gebaar 
van “Victory Prijzen” uit Huizen dat ze 
dit op deze manier oplossen. 
Vanaf de tribune heb ik een mooi 
overzicht de zaal in en geniet van het 
spel van de koters. Rond elven zie 
ik een teleurgesteld kind met vader 
bij de wedstrijdtafel staan. Tja, geen 
rekening gehouden met de klok. De 
wedstrijden duren deze keer een 
kwartier en in de loop van de dag zie 
je de concentratie langzaam afnemen 
en de vermoeidheid toenemen. Maar 
even naar de kantine om bij te tanken 
met een broodje knak en bekertje 
limo.
Ondanks het verzoek van de 
wedstrijdleiding vinden sommige 
ouders het nodig om zich te bemoeien 
met het wedstrijdverloop van hun 
kids. Gelukkig houden de tellers dit 

goed in de gaten en spreken ze hun 
hier even op aan.
Tot groot enthousiasme worden de 
tussenstanden opgehangen en kan 
iedereen zien wat ze nog aan punten 
moeten halen om voor een prijs 
in aanmerking te kunnen komen. 
Ook tijdens dit toernooi worden er 
weer rackets aangeboden tegen 
aantrekkelijke prijzen. Ondertussen 
worden de prijzen uitgestald en 
komen er twee grote wisselbekers 
tevoorschijn.
Rond half-vier zit het er weer op 
en wordt het verzamelen rondom 
de wedstrijdtafel. Alle kids (125) 
krijgen een prachtige medaille en 
de nrs. 1 en 2 van zowel jongens 
als meisjes van alle poules worden 
naar de wedstrijdtafel geroepen en 
krijgen een prachtig standaardje met 
vermelding van datum en clublogo. De 
wisselbekers, die een jaar lang op een 
nachtkastje mogen staan, gaan naar 
Joël Watchman en Tyrza Slokker.
Moe maar tevreden gaan we weer 
huiswaarts.

  
Ron van den Berkt

3E COLOR HOLLAND JEUGDTOERNOOI
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Bij het derde en laatste Color Holland jeugdtoernooi van het seizoen worden de 
wisselbekers uitgereikt. Dit jaar zijn de wisselbekers naar Joël Watchman en 
Tyrza Slokker gegaan. Hieronder zie je de top 10 van zowel de jongens als de 
meisjes.

Nr Naam Punten
1 Joël Watchman 847
2 Raoul Olberding 815
3 Daniël van Eijden 770
4 Sjors van de Vaart 770
5 Cedric van den Berkt 761
6 Casper Bots 756
7 Mathijs Wagenmaker 748
8 Milo Postma 748
9 Rik van Roekel 710
10 Ben Landman 661

Nr Naam Punten
1 Tyrza Slokker 765
2 Wendy Naus 731
3 Tessa Delforno 699
4 Denise Koperdraad 671
5 Myrthe Putters 666
6 Noor Holland 666
7 Lisa Naus 650
8 Amber Potman 644
9 Lisa van Ekeris 631
10 Irma van der Kuijl 613

JEUGDTOERNOOI TOP 10



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 20

RABOBANK CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2010
Ieder jaar is het weer raak. Zo tegen
 februari, wanneer het competitieseizoen
er voor veel badmintonners op zit, 
beginnen de spanningen binnen 
BV Huizen’96 langzaam op te lopen. 
Spelers worden uitgedaagd voor een 
serieuze pot. Niet zomaar een partijtje
voor de leut maar voor pure 
krachtmeting. Het begint met een licht 
enthousiasme. De revanche gaat al 
meer in de richting van bescheiden 
fanatisme. Wanneer de inschrijvingen voor de clubkampioenschappen open 
gaan zijn de spanningen zo ongeveer op zijn hoogtepunt en zijn de termen 
vurig bezield en gevaarlijk gedreven het meest passend bij de sfeer op de 
vereniging. Kortom, de Rabobank clubkampioenschappen kunnen weer 
beginnen!

Ook dit jaar deden weer ruim 60 leden, zowel competitiespelers als recreanten 
en zowel jeugd als senioren, mee aan het jaarlijkse strijdtoneel. Er waren titels 
te winnen en er waren titels te verdedigen, dé ingrediënten voor een flink
aantal pittige potjes van ons zo geliefde sport, onze collectieve passie. Een 
belangrijk doel voor de eerste dag was het bereiken van de titel Poulewinnaar 
om verzekerd te zijn van een voorname rol op de tweede dag. Voor vele 
spelers werd dit doel in één of meerdere disciplines bereikt. 

De ‘finale’-dag verliep evenals de eerste dag ontzettend gezellig en sportief,
zelfs van blessureleed was dit jaar gelukkig geen sprake! Er zijn heel wat 
spannende partijen gespeeld. Met name de opkomende, talentvolle jeugd 
heeft zich van zijn sterkste kant laten zien wat resulteerde in veelbelovende 
uitslagen. Wendy Naus, Joël Watchman, Cedric van den Berkt en Milo Postma 
hebben zich allen naar een finale wedstrijd bij de senioren B weten te vechten
en de meesten van hen mogen zich zelfs nieuwe clubkampioen noemen! Alle 
andere winnaars en foto’s van de rabobank clubkampioenschappen staan op 
onze website www.bvhuizen96.nl.
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ONZE COMPETITIE TOPPERS
 Senioren

 Jeugd

De Rabobank clubkampioenschappen waren ook dit jaar weer zeer geslaagd 
en zonder de inzet van de vele vrijwilligers zou dit niet gelukt zijn. Een 
geweldige organisatie en planning maakten de clubkampioenschappen tot 
een volmaakt toernooi, veel dank voor ieder zijn inzet! Ten slotte waren 
de clubkampioenschappen niet zo’n succes zonder onze vaste sponsor De 
Rabobank die zorg hebben gedragen voor de shuttles, hartelijk bedankt! 

Nu de clubkampioenschappen weer voorbij zijn en de traditionele ‘after-
tournament pizza’ achter de kiezen is, is ook het eind van het speelseizoen 
in zicht. Nog een paar weekjes vrijspelen, hier en daar nog een toernooitje, 
zomerbadminton en dan weer opmaken voor het nieuwe badmintonseizoen, 
competitie, clubkampioenschappen en laten we ons eigen 26-uurs toernooi 
niet vergeten wat volgend jaar in hetzelfde weekend als afgelopen 
clubkampioenschappen (16-17 april) zijn primeur heeft! 
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WIST U DAT
• Het niet erg is als je in kleedkamer 1 sokken vergeet mee te nemen?
• Eva een batterij sokken heeft om uit te lenen?
• Tineke en Nicolette hier dankbaar gebruik van maken?
• De gezusters Gemmink kattengedrag naar elkaar vertonen?
• Ze wel beweren vredelievend tegen elkaar te zijn?
• Mirabella zich afvraagt of er een polonaise gehouden wordt in 
 kleedkamer 1?
• Er veel, heel veel, mensen zijn die Eva op wintersport proberen te   
 krijgen?
• Siu creatief is met T-shirts?
• We denken dat Yilmas vergeten was houtjes op het vuur te gooien   
 aangezien we met koud water moeten douchen?
• Na enkele weken de WC weer wil doorspoelen in kleedkamer 1.
• Yilmas de bleek heeft gevonden?
• De heren van team 3 dertien dames moet onderhouden op het teamuitje?
• Steef en Melvin hun tas induiken om clubblad 4 te zoeken?
• Rene Patrick volgt door de donkere gangen?
• Team 13 bestaat uit 6 recreantenheren en 2 dames?
• Lianne verward raakt als haar wordt uitgelegd dat je pool met hele en   
 halve ballen speelt?
• Niels van Ad stiekem geld in zijn sok moet stoppen?
• De nieuwe kleding top is!?
• De shirtcommissie goed werk heeft geleverd?
• Er weer een gouwe ouwe kwam batsen?
• Ook Niels kattengedrag vertoond? Dit bij het teamuitje.
• Nicolette zichzelf verraadt?
• Niels eindelijk normaal kan converseren als Mark zijn sigaartje opsteekt?
• Johan T de bar voortaan om half 1 wil sluiten?
• Rene zijn bier deponeert?
• Ad een badmintonstop inlast?
• De bar het domein van Marjolein is tijdens haar bardienst?
• Rene corvee heeft en zich meld bij Els?
• Nicolette graag mee wil helpen?
• Eva daarentegen haar corvee bij de volleybalclub moet doen?
• Patrick graag Shakespeare declameert?
• Hij hierbij grote hoogtes bereikt?
• Christoph zijn verjaardag viert met lekkere hapjes voor iedereen?
• We, met de Olympische Spelen achter ons gelaten, een bobsleeteam   
 hebben geformeerd?
• Lisette en Karin tijdens de run lekker kunnen keuvelen?
• Er met barkrukken een prima testrit is gereden?
• Arjan de Noorse combinatie niet interessant genoeg vindt?
• Patrick graag de 400 kilometer wil rijden in Moskou?



23 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

• Anne te goed is in badminton en daarom niet mee mag naar Moskou?
• Erik nu al weet dat hij er volgend jaar in Londen bij is?
• Karin sowieso heeft besloten om mee te doen met de Club     
 Kampioenschappen ongeacht ze haar opkomstpercentage heeft gehaald?
• En toernooitje spelen meer is dan alleen badminton?
• Nicolette graag het spelletje toepen uitlegt aan J-P, Eric, Lianne en   
 Michael?
• Ze op haar beurt het spel met de vogeltjes krijgt uitgelegd?
• Michiel volgend jaar gewoon wordt ingedeeld in team 13?
• De teamindeling moeilijker is dan anders?
• Ook het maken van setjes voor de Club Kampioenschappen niet    
 eenvoudig is?
• Lianne en Marije hun inschrijfgeld bij Weesp terug hadden verdiend?
• Nicolette niet naar Weesp gaat om aan te moedigen maar om te vragen  
 hoe laat het pokeren begint?
• Patrick zijn schaatsen uit het vet moet halen?
• Christoph het hardste roept of mevr. Santegoeds het wel allemaal   
 opschrijft, maar verder geen bijdrage wil leveren?
• De metaaldetector ingeruild is voor een ploppende snoeppot?
• Nicolette weet na het Hoorn-toernooi wat een zorgtoeslag is?
• Tony graag zijn banaan deelt?
• Op sommige avonden het niveau zo hoog ligt dat de karakters van de   
 smurfen worden besproken.
• Arjan zelfs zijn iPhone erbij haalt om maar te weten hoe de smurf met de  
 spiegel heet?
• Er ook op die avond werd voortborduurt op de boskabouter?
• Mark zeer actueel is en zingt over Sinterklaas?
• Patrick en Mark vervolgens de toppers van toen zingen en dat zelfs Chiel  
 Montagne wordt aangehaald?
• Er later buiten verder werd gezongen en dat Rene ook zijn steentje   
 bijdroeg?
• Er vervolgens een diepe kloof ontstond?
• De shuttle boven de waterkoker inmiddels goed geprepareerd moet zijn?
• Rianne graag zichzelf aanspreekt in de eerste vorm enkelvoud?
• Patrick Lietje hoorde in plaats van Rietje?
• Er verwarring is over welke vorm Rietje gebruikt?
• Mark opheldering geeft?
• Het anders moest zijn: Waarom zijn wij niet sneller bij de bal, Rietje?
• Patrick opmerkt dat dit meer de kant van schizofrenie opgaat.
• Marthe niet leerd om te reekenen en te sgrijfen op de PABO?
• Ilja door een klein tikje op het voetbalveld waarschijnlijk 9 maanden is  
 uitgeschakeld? Sterkte!!
• Tim Meewezen een wereldbestelling doet?
• Er toepasselijk op Pasen in Barneveld wordt gespeeld?
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•  Niels zich afvraagt wat hier staat:
 - Barneveld
 - Beneveld
 - Inkepinkje
 - Pijpetuitje
 - Hyenavel
• Niels de nieuwe metroman is, maar ook bizarre opdrachten krijgt van zijn  
 fysiotherapeut?
• Ina van haar buren moet horen dat Karin in Cuba op vakantie is?
• Er wel veel mensen het woord ´Karin´ en ´niet normaal´ in een zin   
 gebruikten?
• Wit veel beter bij bruin kleurt dan zwart?
• Patrick niet kleurt bij zwart?
• Er geen Paas- of Pinksterverhaal geschreven mag worden van Lianne   
 aangezien dit niet in het budget past?
• Team C1 ronduit asociaal is tegenover hun tegenstanders?
• Janny, Roel en Peter M allemaal excuses verzinnen voor hun gedrag?
• Astrid Wilh wel eerlijk is en zich niet schaamt voor haar gedrag?
• Janny als laatste excuus aanvoert dat ze 1 lid van het team had    
 achtergelaten?
• Astrid Westl van niks wist en zich ook niet associeert met het asociale   
 gedrag van haar teamgenotes?
• Patrick liever de tegenstanders na de toss laat beginnen zodat hij minder  
 punten hoeft te maken?
• Niels graag met de volgende zin de laatste wist-u-dat van het seizoen wil  
 afsluiten?
• De siliconen van Eva lekken?

Tot volgend jaar, fijne zomer..
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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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Vul de gevraagde woorden of namen zonder spaties of leestekens in het 
bijbehorende balkje in het diagram in. In plaats van de IJ gebruiken we de Y.

In vakjes met eenzelfde cijfer komt vanzelf dezelfde letter te staan. Na 
correct invullen komt in de vetomrande vakjes van boven naar beneden het 
oplossingswoord.

1. Gebruiksvoorwerp om shuttles speelklaar te maken
2. Helaas gebeurde dit bij team 3
3. Wie was eerder? ‘t Gooi of Huizen
4. Hiervoor komt men graag naar de ALV
5. Moet de blessures verminderen
6. Op het nippertje voor team 5
7. Deze gaat altijd voor
8. Gezellig naborrelen doe je hier
9. Dicht voor het clubblad
10. Zonder deze geen wedstrijd
11. Hierin zet je je automaat om weg te rijden
12. Levert angstige ogen en stiltes op voor deze rubriek
13. Verplicht nummertje
14. Gesponsorde nummertjes

FILIPPINE

Oplossing:
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